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ke stažení PDF Kniha nás zavádí do ponurého
prostředí neosobní ruzyňské věznice. Každá
kapitola není jen částí knihy, ale také novou

osobou, známou, s kterou nás autorka
seznamuje. Některé se jí staly přítelkyněmi,
ale k jiným naopak cítila odpor, ačkoli

všechny byly stejně jako ona vězeňkyněmi.
Detailně popisuje charakter každé ženy na
pozadí jejich jednání. S psychologickou šíří
rozebírá krok po kroku každý jejich čin, který
je přivedl do tohoto nevlídného prostředí, do
prostředí vzdáleného nejen zrakům, ale i
citům lidí – do věznice. Stěží by dokázali

takovéto utrpení snést emocionálně chladnější
muži, natož pak ženy. Líčí, jak se prostředí
negativně odrazilo na jejích „přítelkyních“,
jak psychicky strádají, až na hranici mentální
retardace. Pregnantně zachycuje vztahy na

cele, ale také i v celé věznici a vliv
takovéhoto prostředí na člověka. Uvědomuje
si nutnost mít poblíž někoho spřízněného.
Přehlížela-li některé hodnoty na svobodě,
zjišťuje v tomto drsném prostředí, že se její

hodnotový žebříček radikálně změnil,
pokládá za důležité zcela jiné hodnoty, než
které pokládala za hlavní v době, kdy mohla
prožívat plnost svobody. Je-li každý člověk
jiný, má jiné potřeby a touhy, pak právě

psychický nátlak a nelidské prostředí vykoná
své. Všechny vězeňkyně měly velikou

společnou touhu, dostat se opět na svobodu.
Každému podlomuje toto prostředí nohy, na
každého působí krutě, ale jen někteří mu
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dokáží vzdorovat. Zatímco z jedněch se
stávají díky krutostem a životním strastem
egoisté, druzí jsou schopni myslet i na jiné,
kteří možná zažili větší krutosti, nebo to tak
alespoň vnímají. Snaží se jim zpříjemnit

pobyt, ačkoli je to nadlidský úkol, ale vlídné
slovo mnohdy udělá více, než esteticky
krásné prostředí. Ve svém díle je věrna
psychologické próze a vedle své vlastní

situace disidentky se soustřeďuje především
na vykreslení pocitů a emocí svých
spoluvězeňkyň. Zachycením jejich

povahových a charakterových rysů dosahuje
hlubokých portrétů lidí stojících na okraji
společnosti a zároveň utváří analogii mezi

jejich situací a životem v totalitní společnosti.
Tak veliký měl vliv pobyt autorky na její
dílo, ačkoli strávila ve vězení jen rok a to v
letech, kdy zacházení s vězni bylo mnohem

vlídnější než kdysi.
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