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Kafkova gr'oteska .'l'{ový advokát''

' 'Nový advokát' ' ,první črta Kafkovy sbírky '.Venkovský lékař' ' ,

má za nánět proněnu proslulého Begefala,váLeěného koně Ale*

xandra Yelikého'v pražského advokátg,Kaťicova současníkaoNá*

nět ngnejvýš absuronÍonnohem absurdnějšÍ aež byl aámět ''Prc*

uěny,. ,neboř gBění-Ií *sPHui,oř $gns u W, ohyzdný h'y",

d'á se to snacino pochopit jako pokles syna od živítele rodiny

v parazita.NáBět ' 'Nového advokáta' ' se jeví spíše jako
''Schnapside€ ' '.
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JProněng Bucefala se v ' 'Novém advokátovi ' '  nejen poriává ja-

ho hotoqf fakt,nýbr.ž se i zdťrvociřuje,ale zpiisobeu,který ab*

surcinost faktu nesnižuje,nýbrŽ naopak zvyŠuje".ř}ucefalus sárn

rozunově ociůvodřuje rozhodnotí t proněně ;JtŽ není epocha

Alexandra Velikého,nyní je cioba zceLa jiná.Již za Alexandra

Velikého ' 'brány Inoie byly uedostupné*ale jejich směr byl

vyznaěen královskýn mečen',o Pr oti t omu 
"ft-.ue|q.a-9ry9 

níkdo

neuk^azu j e sněr.

jY tomto aforismu o bezsměrovosti modernÍ doby,kďy ' 'se ps-

hled nate' ' ,bývá spatřován v}astní suysl této Eafkovy ěrtyo

}ak se ovšem proměna Bucefala nechává stranou,Žádný snysl se

jÍ nepropůjčuje.Avšak jekkoli vúlečný kriř a advokát jsou

entity aeporovnatelné,dovede vtipná intel igence v nich od.-

halít jakousi podobnost funkcí"Joo o toÍ Že va,Lečay k.ůř se

osvědčuje v b i tvách a advokát v souonÍch sporech;jde o to,

Že kůř nese válečnÍka do boje a kIíent ss před souclem opÍrá

o svého advokáta. Co znanenal váIočný kriňv hrdých dobách

starověkuJznamená advoEát v podnínkách nodernÍ civi]. izaee,L

tohoto irleciiska zirácÍ absurdní námět ''Norrého acivokáta'' tro*

chu ze své frivoj"nosti.
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.1 Vátečný kůň zastupuje starověE,aavoka1, moclerní měšřanskou

dobu.Sterověk a současaost jsou v příkrém prot i te lacu'a pŤece

j eštt. starover eoglrge_-?$ah9Yal *.lElTg7 oo současnosti. zá-
'  1e ST,  e nePreSIAIO f , iV t  "}rlaoem vyššÍho vztrě r.iry'}|-ttÍfrEE1BT.1ake glnnázíum r trF

zbytnou složkou celého pr'avnického studia bylo právo říno*

ské.Kažcá budova gyuonázía byla vybaven& reprodrrkcí neapol-

ské nozaiky Alexanclrovy bitvy;na stěnách tŤíd se skvěl Bu*

cefalus. i idá se,Že ' 'Nový advokát ' '  i ' roni*aje stopy antíky*za-
r J

vkh'e ené paraaoxně oo*současné doby.Iuto črta Kaťkova

má blízko fueyrinl,íovi. 
,
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9 Řecxé jméno jjucefaios znauená ' 'dobvtčÍ hlav9]Mezi promovan'ý*
ni kolégy Kafkov1.mi r,yl j istě i  některý sr" juroIi inoskopf.
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