
Eschatologick}i hlas z konce 19. století

(Jakub Arbes: Poslední dnové lidstva)

soŽe N|R p lÁrusxÁ

Součástí' a mnohdy i určujícím proudem české i světové literatury konce 19. sto-

|etí, <loby v E'vropě celkem klidné a hospodáŤsky prosperující,.je pocit nesnesi-

telnosti a marnosti Života. tušení blízkého konce' prognostika nadclrázejícich

nutn ch zmén, jejtchŽ očekávání je pclznamenáno jak nepodložen mi nadějemi'

tak i taKka beznadějnou skepsí. Soudoby svět se v l iteratuŤc jer,í jako míSto ne-
pŤející Životu, kde vše, bytosti, názory, nryšlenky' postoje i vztahy' které by po-

dle pŤirozeného |idského cítění rněly r st, vzkvétat, nabyvat na prostoru l re-
spektu, naopak hynou, jsou ničeny či alespoĎ vysmívány.

Arbesovo pŤedposlední romaneto z r.oku l895 PosLední dnové litlstva do t-o.
hoto scénáŤe zapadá svym dě.iem' nikoliv svyrn vyznamovym vyristěním. Na-
zvali jsme svŮj piíspčvek eschatologick rn hlasem, abychom naznačili ' Že text
romaneta se nepropadá do lrenézic Zmaru. ale strukturuje segmenty katastr.oÍy do
změny' a tedy do v cliodiska. jcŽ, ve své matcriá|ní podobě (změna c.hemického
sloŽení vzduchu) je jistě utopickou konstrukcí, ikdyŽ ve vyznamu změny atmo-
sféry obklopující lidsky Život svou nepopiratelnou funkci má, vc svérn myšlen-
kovém vyristění, v němŽ Íbrmulu.je nejpŤednější povinnost člověka: ,'[... l Žít a pri.
sobit dle jedině správného kompasu Živclta: nepŤedpojatého názoru v svět..... ',
mŮŽe snad byt i pro současnost inspirující.

Většina Arbesovych romanet. ale i celá iada jeho jinych děl, se až s obse-
dantní Vytrvalostí vrací k roku l 848 jako k nejvážnější a za rlobu jeho relativně
dlouhého Života nikdy nepŤekonané naději na společenskou proměnu,jejímŽzá-
kladním jmenovatelem by nrěl byt zŤctel k l idskosti společcnskych poměrťr, re-
spekt k člověku, jeho duchovním i materiálním potŤebám, jeho svobodě a clrl-
stojnosti.

Snad právě pŤedčasnf a h|avně násiln;i zmar těchto nactějí, nemoŽnost, aby
se myšlenky, které se zcle objevily. mohly stŤetnout s každodenní praxí a buď po.
tvrdit svou oprávněnost, nebo jako nerealistickÓ a neodpovíclající organickcmu
vlvoji společnosti blt pňekonány či opuštény. zpŮsobil, Že da|ších padesát letje
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osmačtyricátnické období Arbesem vnímáno jako nezhojená rána, jejíž drisled-
ky pŤetvoŤují a piedevším znetvoÍují pŤítomnost. Nízké hodnocení a stísněné
proŽiváni pŤítomnosti tedy jako by volá po rivahách o nápravě, eventuálně i po
nápravnlch činech'

UběŽnou, divinační postavou romaneta Poslední dnové lidstvclje historická
osoba hraběte JiÍího Buquoye. Šlechtick;/ pňírodovědec' národohospodáň a fllo-
zof pŤedstavuje jistou metu, sumu; šíŤí sv ch zájmri a hloubkou vzdělání vytvá-
Ťí pravděpodobnostní rámec budoucí proměny lidské společnosti na zák|adě po.
chopení pŤírodních i |idsk1/ch zákonitostí a potňeb' Jako osobnost je Buquoy
schopen jak politického vystoupení pii pádu Metternichově, tak i kontemplativ-
ního samotáŤského života.

Jeho myšlenky, postoje a názory pŤedstavují v textu jistou maximální míru'
to nejlepší, nejhodnotnější, co lze v daném okamŽiku, ale i v širší historické per-
spektivě na|ézt, s čím se zÍotožnit, a vytváŤejí tak prostor, Íblio, kterym jsou po-
měŤovány ostatní postavy.

Dobov1i názorovy ek|ekticismus' spoléhající se na ne vždy pÍesně pochope.
né spekulativní metafyzické Íl|ozoÍlcké koncepce a konstrukce, zosobněn ka-
várenskou stolní společností m|adfch |iterát a student , se ve vizi jednoho
z debatérrj podobá oživlé hňe v šachy mezi Faustem a Mefistem. ,,Úšklebně vi-
tězná slova.. (140) MeÍistova jako by glosovala marnost troufalych vzletri lid-
ského ducha, jenŽ odmítá vidět svá omezení. Ukončení ÍozpÍavy samotnym
stárnoucím Buquoyem poukazuje na prvoňadost praktické politické a společen.
ské práce a d ležitost ',poctivé snahy po vystiŽení pravdy.. (147).

Bezprostňedně či zprostŤedkovaně se Buquoytiv v|iv a odkaz tlká čtyŤ postav,
jejichŽ pro|ínající se osudy tvoŤí v|astní obsah romaneta. BratŤi Vamberečtí, Filip
a ondÍej, učitel a kněz, nejmenovaná, společensky relativně vysoce postavená Že-
na a personální vypravěč' Každ! z nich pŤedstavuje zvláštní vztah k buquoyské-
mu, tedy eschatologickému tématu, tedy k problému konce a proměny, konečné
proměny, jeŽ zah|azuje rozpory vnitŤní i vnější' Každá Z postav se této proměně
b|iŽi, mira a zprisob jejich se|hání pak jsou kore|átem jejich lidské nedokonalosti.

Všichni čtyŤi protagonisté jsou doslova dětmi roku l848. Mají totiž dětsky či
mladicky zážitek ostŤelování Prahy, jsou tedy Íbrmováni obrazy nási|í, zmaru
a smrtelného nebezpečí, které zažili pospolu na stejném místě' Jejich druhé se-
tkání, kter1m romaneto začíná a od něhoŽ se děj romaneÍarozvíji, se odehraje
asi po tŤiceti letech v pražském kajetánském chrámu, kde ovšem jiŽnežijiciFv

lip VambeÍicky je pouze vzpomenut pŤi záměně za svého bratra.
KaŽdá z této čtveŤice postav má svou v|astní psychickou kresbu a Životní

běh, pŤesto sv m pŤevážnlm tíhnutím a zase mezerami ve svém povahopisu se

1 Á. ' ,

vzáiemné pozoruhodně doplřují' jako by tvoŤily jednu bytost, jejíž rozum, cítě-

ní. vnímání a intuice, a to jak v jejím plném projevu, tak iv deformaci, je zvlášť

zosobněna v každém z nich. Nejde o to' že by Arbesovy postavy byly symboly

těchto zák|adních lidsklch mohutností, spíše jsou ,,člověkem citu.., ,,člověkem
rozumu.. atd. Míra či zptisob pokŤivení či selhání těchto mohutností pak dávají

obrazArbesovy pÍedstavy o podobě dobově podmíněné existenciální nouze lid-

ské bytosti, nouze, která nedovoluje, aby se č|ověk plně a svobodně rozvinu| ve

všech svfch latencích.
Vúdčími' určujícími postavami čtveŤice jsou bratŤi ondŤej a FiIip Vambereč-

ti, jejicbž Kestní jména jsou hned v prvním v;/jevu romaneta uvedena do sou-
vislosti s biblick1/mi apoštoly. Zmínku o obou nacházime v Janovi:

NěkteÍí z poutník , kterí Se pŤišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové' Ti pŤi-
stoupili k Filipovi' kter! byl z Betsaidy v Ga|ileji a prosili ho: ,,Pane, rádi by-
chom viděli Ježíše.,.Filip šel a Íekl to ondÍejovi, ondŤej a Filip to š|i ÍíciJe-
Žíšovi. Ježíšjim odpověděl: Pňišla hodina, aby by| oslaven Syn člověka.

(I 12,20-23)

Jsou to tedy ti, kteŤí neznal;/m pŤíchozím, cizinc m, ZprostŤedkovávajípoznání
pravdy či nejvyšších skutečností.

ondiej VambeŤick ' člověk rozumu' risudku, ale i skepse, je knězem, dokon-
ce č|enem tovaryšstva Ježíšova. Právě jemu se dostalo pŤímého intelektuálního
zasvěcení od samotného JiÍího Buquoye, pro kterého nějak1/ čas pracoval jako
tajemník a jehož odkaz ve formě starého , téžko čitelného rukopisu pÍedává dál.
Vypravěč v roli vnímavého pos|uchače se sice nechává unést knězovou charis-
matickou osobností, neujde mu však, že knězrjv čern1i talár nemriŽe zakryt čas-
to opakovan! charakteristick! pohyb páterovy ruky, která jako by ve chvílích
bezděčného bubnování o pod|ožku pŤedstavovala jakousi odloučenou, o sobě
nevědoucí částjeho osobnosti. Je to také právě tato ruka, jejíŽ pohybové kreace
pÍi zpovědijsou v;y'razem knězovy neschopnosti pochopit druhého člověkajinak
neŽ jako pouh1/ objekt experimentu, která je zasaŽena smrtícím bleskem. Jist1/
rys selhání ondŤejovy životní vo|by i osobnosti je obsažen i v žádosti jeho Ťá-
oovlch spolubratŤí. aby za drivod jeho Smfii byla prohlášena mrtvice. Zpúsob
.;eno smrti je mu tedy odcizen, stejně tak, jako on sám byl odcizen živé pŤírodě
a volnému životu.

Druh1f z obou bratÍí, Filip, se narodil, když jeho starší bratr,,rozum bral.., je
tedy asi o patnáct let mladší, azároveó spolu s nepojmenovanou Ženou a vy-
pravěčem tvoŤí vrstevnick1/ trojlístek. Filip je učite|, jehož cit do hloubi raněny
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osmačtyricátnické období Arbesem vnímáno jako nezhojená rána, jejiž dŮsled-
ky pŤetvoiují a pÍedevším znetvoŤují pŤítomnost. Nízké hodnocení a stísněné
prožíváni pňítomnosti tedy jako by volá po rivahách o nápravě, eventuálně i po
nápravnych činech'

ÚběŽnou, divinační postavou romaneta Poslední dnové lidstvaje historická
osoba hraběte JiŤího Buquoye. Šlechtick! pŤírodovědec, národohospodáĚ a Íllo-
zof pŤedstavuje jistou metu, sumu; šíĚí sv1/ch zájmtl a hloubkou vzdělání vytvá-
Ěí pravděpodobnostní rámec budoucí proměny lidské společnosti na základě po.
chopení pŤírodních i lidsk;Ích zákonitostí a potÍeb. Jako osobnost je Buquoy
schopen jak po|itického vystoupení pŤi pádu Metternichově, tak i kontemplativ-
ního samotáÍského života.

Jeho myšlenky, postoje a názory pŤedstavují v textu jistou maximální míru,
to nejlepší' nejhodnotnější, co lze v daném okamŽiku, ale i v širší historické per-
spektivě nalézt, s čím se ztotožnit' a vytváŤejí tak prostor, Íblio' kterlm jsou po-
měŤovány ostatní postavy.

Dobov1i názorovy eklekticismus, spoléhající se na ne vždy pŤesně pochope-
né spekulativní metaÍyzické filozoÍlcké koncepce a konstrukce' zosobněny ka-
várenskou stolní společností mladych literátrj a studentťr, se ve vizi jednoho
z debatérrj podobá oživlé hŤe v šachy mezi Faustem a Mefistem. ,,Úšklebně vi-
tězná slova.. (140) MeÍistova jako by glosovala marnost troufal;ích vzletri lid'
ského ducha, jenž odmítá vidět svá omezení. Ukončení rozpravy samotnym
stárnoucím Buquoyem poukazuje na prvoŤadost praktické politické a společen-
ské práce a dťrležitost,,poctivé snahy po vystiŽení pravdy,, (|47).

BezprostŤedně či zprostĚedkovaně se Buquoyriv vliv a odkaz tlká čtyŤ postav,
jejichž prolínající se osudy tvoÍí vlastní obsah romaneta. BratŤi Vamberečtí, Filip
a ondŤej, učite] a kněz, nejmenovaná, společensky relativně vysoce postavená Že-
na a personální vypravěč. KaŽdy z nich pŤedstavuje zvláštní vztah k buquoyské-
mu, tedy eschatologickému tématu, tedy k problému konce a proměny, konečné
proměny, jež zah|azuje rozpory vnitŤní i vnější' Každá z postav se této proměně
blíží, míra a zprisob jejich selhání pak jsou kore|átem jejich lidské nedokonalosti.

Všichni čtyŤi protagonisté jsou doslova dětmi roku 1848. Mají totiž dětsk)i či

mladicky zážltek ostňe|ování Prahy, jsou tedy Íbrmováni obrazy násilí, zmaru

a smrtelného nebezpečí, které zaŽ||i pospolu na stejném místě. Jejich druhé se.

tkání, kterfm romaneto začiná a od něhož se děj romanetarozviji, se odehraje

asi po tiiceti letech v praŽském kajetánském chrámu, kde ovšem již neŽíjíciFi-

lip VambeŤicky je pouze vzpomenut pŤi záměně za svého bratra.
KaŽdá z této čtveŤice postav má svou v|astní psychickou kresbu a životni

běh, piesto sv m pŤeváŽn;/m tíhnutím azasemezeÍami ve svém povahopisu se
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vzáiemné pozoruhodně doplřují' jako by tvoŤily jednu bytost, jejíž rozum, cítě-

ní' vnímání a intuice, a to jak v jejím plném projevu, tak i v deformaci, je zv|ášť

zosobněna v každém z nich. Nejde o to, Že by Arbesovy postavy byly symboly

téchto zák|adních lidsk1/ch mohutností, spíše jsou ,,člověkem citu.., ,,č|ověkem

rozumu,. atd. Míra či zprisob pokŤivení či selhání těchto mohutností pak dávají

obrazArbesovy pÍedstavy o podobě dobově podmíněné existenciální nouze lid-

ské bytosti' nouze, která nedovo|uje' aby se člověk plně a svobodně rozvinul ve

všech sqich latencích.
Vridčími, určujícími postavami čtveŤice jsou bratŤi ondŤej a Filip Vambereč-

tí, jejicbŽ Kestní jména jsou hned v prvním v1/jevu romaneta uvedena do sou-

vislosti s biblick;ími apoštoly. Zmínku o obou nacházíme v Janovi:

NěkteŤí z poutník , kteŤí se pÍišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti pŤi-
stoupili k Filipovi, ktery byl z Betsaidy v Gali|eji a prosili ho: ,,Pane, rádi by-
chom viděli JeŽíše..,Filip šel a Ťekl to ondŤejovi, ondÍej a Filip to šli Ťíci Je-
Žíšovi. Ježíšjim odpovědě|: PŤišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.

(J t2,20-23)

Jsou to tedy ti, kteŤí neznal1/m pŤíchozím, cizincrim, zprostŤedkovávají poznání
pravdy či nejvyšších skutečností.

ondŤej VambeŤick!, člověk rozumu' risudku, ale i skepse, je knězem, dokon-
ce členem tovaryšstva Ježíšova. Právě jemu se dostalo pŤímého intelektuálního
zasvěcení od samotného JiÍího Buquoye, pro kterého nějakf čas pracoval jako
ta.;emník a jehož odkaz ve formě starého, těžko čitelného rukopisu pŤedává dál.
Vypravěč v roli vnímavého posluchače se sice nechává unést knězovou charis-
matickou osobností, neujde mu však, že knězŮv čern talár nem že zakrlt čas-
to opakovany charakteristick1í pohyb páterovy ruky, která jako by ve chvílích
bezděčného bubnování o podložku pŤedstavovala jakousi odloučenou, o sobě
nevědoucí částjeho osobnosti' Je to také právě tato ruka,jejíž pohybové kreace
pŤi zpovědijsou vyrazem knězovy neschopnosti pochopit druhého člověkajinak
než jako pouh1i objekt experimentu' která je zasaŽena smrtícím bleskem. Jist]f
rys selhání ondňejovy životní volby i osobnosti je obsažen i v Žádosti jeho Ťá-
dovlch spolubratňí, aby za drivod jeho Smrti byla prohlášena mrtvice. Zprisob
1eho smrti je mu tedy odcizen, stejně tak, jako on sám byl odcizen živé pŤírodě
a volnému životu.

Druhy z obou bratŤí, Filip, se narodi|, když jeho starší bratr,,rozum bral.., je
tedy'asi o patnáct let mladší, azároveá spolu s nepojmenovanou Ženou a vy-
pravěčem tvoŤí vrstevnick1/ trojlístek. Filip je učitel, jehoŽ cit do hloubi raněn
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Smrtí milované ženy nacházi svtij vyraz v hudbě aposléze v pňátelství k ženě.
Právě on pÍináší do textu romaneta myšlenky o nevztahovačné a neprojekční
podobě lidského štěstí:

Neché namlouvá si bláhov1/ člověk sebepŤesvědčivěji, že štěstí jeho závi-
sí na té nebo oné librjstce, vždy dožije se zklamání, vždy dŤíve nebo poz-
ději se pŤesvědčí, že všechny tretky života fyzického neuspokojují nežli
dočasně _ mnohdy jen na chvíli a začasté na pouh;1i okamžik; pĚesvědčí
se, že vždy dostavuje se posléze nava, rozmrzelost a roztrpčenost. Nechť
pachtí se č|ověk po čemkoli toho druhu, nikdy nedojde upokojení; neboť
člověk nemriže blt šťastn1/m nežli sám v sobě [...]

(86)

Nejnáročnější postu|át svého života, žetotiŽ blaho druhého člověkaje pro něho
blahem nejvyšším, je však schopen pŤijmout jen v estetické rovině. Postaven
v Životě pŤed tento nárok, zklamává sebe i druhého člověka, svrij život láme do
nebytí smrti, ženin život do ještě hrŮznějšího nebytí šílenství. Jeho rudé vlasy
signalizují schopnost oběti, ale i schopnost obětovat druhé.

Šed1/ závoj a opojně šustící černé hedvábné šaty Ženy bezejména kryjí tvoŤi-
vou intuici zmarněnou a zneuŽitou jak společensky ctižádostiv1/m manželem (ne
nadarmo se jmenuje Karel)' tak i ne dost ohledup|njm a vcítění schopnym pŤíte-
lem. Šílenství, vnějšně projeveno nevhodně koketní červenou kamélií ve vlasech
a bíl1/mi' na nevěstu marně upomínajícími šaty, je hlubší o ženinu neschopnost
oprostit od společensk:/ch i citovlch pÍedsudkťr své mateiství ajako své životní
poslání pŤijmout do svého života syna, at j|ž je jeho otcem kdokoli. Iejí beze-
jmennost je právé v,lrazem tohoto sebďestruktivního životního postoje.

Vypravěčově vnímavosti lze máloco vyčíst. Provádí čtenáňe po pŤíběhu s ci.
tem pro tvar i míru, s intuicí odhalující skrytá hnutí lidského nitra, traktuje myš-
lenky s bŤitkou inteligencí i pŤesnym vyrazem. Jeho chvíle slabosti pÍicházi až
po skončení pŤíběhu, kdy jako jediny dosud Žijící ze čtyŤ aktérri romaneta drŽí
v ruce těžko čiteln1f Buquoyriv rukopis a je na něm, aby jeho rozluštěním ucho-
val myšlenky v něm ukryté i budoucím generacím.

A právě v této chvíli se náš vypravěč a bedliv pozorovatel noŤí do sladkého
spánku, do snu, v němž si nechává zdáto ráji na zemi, kdejsou lidé k sobě ohle-
duplní a vstŤícní' kde žádny problém člověka nezneklidĎuje či neotupuje. AŽ va.
rovné snové zjevení páteraVambeňického jako pÍipomenutí rikolu, ktery ještě na
vypravěče čeká, jej probere z|uznych, ale skutečnosti vzdálenych vidin.

A poselství Jiňího Buquoye - a tedy Arbesova suma?
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[...] já vím, miliony vzdělancri a učenc , kteÍí slouŽí státu nebo církvi, do-

mnívaji se žit a prisobit dle diktátu nepÍedpojatého názoru v svět, a zatím

pÍi všech svych vzácnfch vědomostechžiji a púsobí - dle vyrudl]Ých tra-

iic a šablon t...] Ba více -jájsem pŤesvědčen, Že největší část hoŤe, žal ,

ritrap a bolestí společensklch ajin;fch pÍipravuje lidstvu necitná ukIutnost

oněch, tdoz osobují sobě a budou sobě i nadále osobovat právo zasáhat

do pŤirozeného rozvoje kultury lidské - s pŤedpojat;/m názorem v svět [...]
(23e)

Vypravěčovo závěrečné postesknutí, že Íato slova jsou již osmdesát let zapo-

menuta, i" zajisté vyrovnáno faktem, že on sám právě sv:i m romanetem je z to-

hoto zapomenutí vyzvedá.
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smrtí mi|ované ženy nacházi sv j v raz v hudbě a posléze v pňáte|ství k ženě.
Právě on pŤináší do textu romaneta myšlenky o nevztahovačné a neprojekční
podobě 1idského štěstí:

Nechť nam|ouvá si b|áhov1/ člověk sebepÍesvědčivěji, že štěstí jeho závi_
sí na té nebo oné lib stce, vŽdy doŽije se zklamání, vždy dŤíve nebo poz-
ději se pŤesvědčí, že všechny tretky Života fyzického neuspokojují nežli
dočasně _ mnohdy jen na chvíli a začasÍé na pouh okamŽik; pŤesvědčí
se, Že vŽdy dostavuje se posléze nava, rozmrzelost a roztrpčenost. Nechť
pachtí se člověk po čemko|i toho druhu, nikdy nedojde upokojení; neboť
člověk nemŮŽe byt šťastn1i m neŽIi sám v sobě [...]

(86 )

Nejnáročnější postulát svého Života, že totiž blaho druhého č|ověkaje pro něho
blahem nejvyšším' je však schopen pŤr.;mout jen v estetické rovině. Postaven
v Životě pŤed tento nárok, zklamává sebe i druhého člověka, svtij Život |áme do
nebytí smrti, ženin Život do ještě hrriznějšího nebytí šílenství. Jeho rudé vlasy
signalizují schopnost oběti, ale i schopnost obětovat druhé.

Šed1/ závoj a opojně šustící černé hedvábné šaty ženy bezejména kryjí tvoii-
vou intuioi zmarněnou a zneuŽitou jak společensky ctiŽádostiv m manŽelem (ne
nadarmo se jmenuje Karel), tak i ne dost oh|eduplnjm a vcítění schopnlm pííte-
lem. Šílenství, vnějšně projeveno nevhodně koketní červenou kamélií ve vlasech
a bílfmi, na nevěstu marně upomínajícími šaty, je hlubší o Ženinu neschopnost
oprostit od společensk1/ch i citov;/ch pŤedsudkŮ své mateÍství a jako své životní
poslání pŤijmout do svého Života syna, ať. jiŽ je jeho otcem kdokoli. Ieji beze-
jmennost je právě v razem tohoto sebedestruktivního životního postoje.

Vypravěčově vnímavosti lze máloco vyčíst. Provádí čtenáŤe po pŤíběhu s ci.
tem pro tvar i míru, s intuicí odhalující skrytá hnutí lidského nitra, traktuje myš-
lenky s bŤitkou inteligencí i pňesnym vyrazem. Jeho chví|e slabosti pÍicházi aŽ
po skončení pŤíběhu, kdy jako jediny dosud Žijicí ze čtyr aktér romaneta drŽí
v ruce těžko čite|n;/ Buquoyriv rukopis a je na něm' aby jeho rozluštěním ucho-
val myšlenky v něnr ukryté i budoucím generacím.

A právě v této chvíli se náš vypravěč a bedlivy pozorovatel noÍí do sladkého
spánku, do snu, v němž si nechává ZdáÍ o Íáji na zemi, kde jsou |idé k sobě ohle-
duplní a vstŤícní, kdeŽádn! problém člověka nezneklidĎuje či neotupuje. AŽva.

rovné snové zjevení páteraVambeŤického jako pŤipomenutí rikolu, kter1/ ještě na

vypravěče čeká, jej probere z|uznych, a|e skutečnosti vzdálen1ich vidin.
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r l iá vím, miliony vzdělanc a učenc , kteŤí slouží státu nebo církvi, do-

i"'ií"ii se žít a prisobit dle diktátu nepÍedpojatého názoru v svět, a zatím

.ol 
"sě"r., 

svych vzácn ch vědomostechžiji a prisobí _ dle vyrudl ch tra-

ii" a suuron-t...] Ba více - já jsem pŤesvědčen, že největší část hoŤe, žal ,

Ji,up u bolestí společensklch ajin;Ích pŤipravuje lidstvu necitná ukrutnost

onc " t ' , t aozosobu j í soběabudousobě inadá l eosobova tp r ávozasáha t
áo pÍirozeného rozvoje kultury |idské - s pŤedpojat./m názorem v svět [...]

(23e)

Vypravěčovo závérečné postesknutí, že tato s|ova jsou již osmdesát let zapo-

*"nu.u, je zajisté vyrovnáno |aktem. Že on sám právě svym romanetem jc z to-

hoto zapomenutí vyzvedá.
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