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Začátkem deseti|etí Hr.aba| pĎeváŽně pábÍ, vztah autora k normativnímu
poŽadavku sociá|ní angaŽovanosti zatím očekává podrobnější argumen.
tace. Naším ufk|adem bychom k tomu poznamena|i, Že pňi ana|yze
textu jsme právě nenatrefiIi na moŽnou angaŽovanost. Spojení otázky
o ro|ích vypnavěčŮ v |iterárnÍch ref|exích s nonmativnÍ poetikou 60. |et
nás vede k závěru, že zprostňedkovanost jednak umoŽĎuje re|ativizact
jednoznačného chápánÍ |idské aktivity, na druhé stnaně pak znemoŽĎu-
je z.;ednodušení a zÚŽení rniznamové aktivity |itenánního dí|a.

Na zák|adě uvedenlch poznámek zastáváme názor, Že |ogika nanativ-
ní rnistavby Žertu ie |ogikou dešifrování a dekÓdovánÍ myš|ení druhého
a ko-existujícího. Čtyňi Kunder.ovy vypr"avěči jsou neopakovate|ní a své-
bytní jako z|ě|esnění osobní fi|ozofie a ideologie. Vyprávění proznazuje
snahu postav o vysvět|ení a vŽití se do cizích myš|enkouich a duševních
pochod . PochopenÍ získanych zkušeností postupně pňivádí postavy
a čtenáňe k dťtvodŮm opnavĎujícím jejich existenci. Neustá|é pokusy
znamenají pňijmout prostňedky cizího [meta-]jazyka, jehoŽ prostňednic-
tvím |ze dojít k adekvátnÍmu nozboru a k pot^ozumění rozmanitosti
a bohatsWÍ myš|enÍ a zkušenosti druhého. Po vÍce neŽ tňiceti letech od
vydání Kunderova dÍ|a si dovo|ujeme učinit shrnutÍ parafrazÍ, která znÍ
román |idské ko-existence16.

Funkce citátu, nr]rzné vyuŽití poznané pravdy a vzbah zprostňedkova-
nosti mezi vypravěči a autonem povaŽujeme za ku|turní znaky, za iden-
tif ikační pňíznaky a|ter.nativní pnozy 60. Iet. Ponovnání námi vybran17ch
textŮ poskytuje moŽnost t.ozbot.u umě|ecklch r.ef|exí vzhIedem
k dŮs|edně1i a později kodifikovanému |itenárnímu kánonu.'. Uvedená
čtyňi dí|a zvidite|řujÍ pr.ob|ematickou souvztaŽnost rea|ity a fikce, jak by|a
chápana v 60. |etech. Hr"aba|, Škvoreck1i' a Kundera pr"ovokují a vytr/kají
neschopnost oficiá|ní |iterární kritiky rozebírat dvě kategor.ie 1inak neŽ
jako kategorie na jedné straně naprosto se vy|učujÍcÍ, nebo na dnuhé
straně kategonie naprosto identické. Autoňi zavnhu1Í vztah mezi fikcí
a rea|itou v rámci extrémnÍ konfr.ontace a pňipomÍnajÍ nám je1ich moŽ-
nou komunikaci nebo alespoĎ ko-existenci [|f Fiction and Bea|ity are be
linked, it must be in terms not of position but of communicationJ'B.
Vzhledem k tomu odpovídáme na počáteční otázku nás|edně: knátké
nohy má jenom |eŽ.
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Blahoslav Dokoupil

MoTlucKÁ yÝsrnveA PRVNÍCH PRoz
VLAD|MÍRA KoRNERA

Ónnerovu tvorbu z šedesát1ich |et pňedstavulí - nepočÍtáme.|i fi|-
mové scénáňe - ce|kem čtyňi knihy: nove|y SDčepiny v trávě

[1964] a Adelheid [1967] a romány Slepé rameno [1965]
a Písečná kosa Í1970]. Dodatečné kniŽní pub|ikace v souboru odváté
novely t1995] se ved|e toho dočkaly také prÓzy Větrné pole a Zjevení
o Ženě rodičce podle svatého Jana, kter.é jsou datovány roky 1961
a 1968. I kdyŽ v tomto pňíspěvku budu pĎih|íŽet ke všem zmíněnlm
prozám, dok|adorn/ mateniá| vybírám jen z nove|y StŤepiny v trávě. Dá
se totiŽ Ííci, Že V|adimír KÓrner vstoupi| do |iteratury jako autor podi.

vuhodně zra|y: v kniŽní pnvotině jsou obsaŽeny zák|adní nysy ce|é jeho

pozdější vzácně soustĎeděné a de facto monotematické tvorby.
Kompozice všech KÓrner.ovrj.ch prÓz je kruhová: jejich syŽety |ze cha-

rakterizovat jako b|oudění v kruhu, jako návraty na vychozí místa,
k rnichozÍm situacím a pocitrim. HIavním pr.ostňedkem, s jehoŽ pomo-

cí autor VytVáĎí kruhornj. p dor.ys fikčnÍho světa, je pňitom návratny
motiv. Některé návratné motivy patĎí ke stabi|nímu motivickému
repertoáru ce|é KÓrnerovy Worby: to jsou napŤ' motivy vody, vlkťt, včel,
kfíže, beránka nebo krve' Jiné se objevují jen v jedné nebo něko|ika
autorovrich pt"Ózách'

KÓrnerovo vyuŽitÍ návr^atnfch motiv je mnohotvárné a vyna|ézavé.
Shrneme-| i  je j ich zák|adnÍfunkce do něko| ika bodŮ, musíme s i  b t  vědo-
nli toho, Že jeden a tentÝŽ motiv m Že b17t obtÍŽen hned něko|ika Sou-
běŽnlmi funkcemi a Že jeho funkce se v prriběhu narace mohou p|y-

nu|e měnit a S ídat. Mám za to, Že autor své návratné motivy zatě-
Žuje ceIkem šesti funkcemi.. anticipační, komemorační, charakterizačnÍ,
spaciální, symbolickou a mytizační.

,] . Ze všech těchto funkcí za nejdťr|eŽitějšÍ a pr.o KÓrnena nejpĎt-
značnější pok|ádám funkc i  ant ic ipační. Ta je tot iŽ pĎÍmlm pro ievem
jeho vyhroceně tragizujícÍ koncepce Života, pod|e jedněch aŽ fata|istic-
kého, pod|e druhlch varovného poukazovánÍ na | idsky sk|on k nenávis-
ti a nási|Í. Cyklicky se navr.acející apoka|ypsa je stá|!m mementem
KÓnnerovy tvorby. Ved|e toho ovšem anticipační vyuŽití motivŮ souvisí
i s typem postav, které autor stá|e znovu stavÍ do stňedu epického
dění. KÓr^nerovi protagonisté jsou bud' oběti nebo mučednÍci' Rozdí|
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,,... obětováni jsou však nakonec obojÍ, oboiÍ isou zasvěceni
smrti..... ÍAdelheid, r. František Vláěil ' 1969l
foto: anchiv

mezi nimi není však rozdí|em substance, nlbrŽ rozdí|em akcidence:
první se snaŽí svému obětovánÍ uniknout, druzí je sami vyh|edávají,
obětováni jsou však nakonec obojí, obojí jsou zasvěceni smrti - a ta
o sobě v kaŽdé proze uŽ od počátku dává vědět, vydává znamení a sig-
ná|y. .

StŤepiny v trávě jsou pňíběhem ženy, ktená se vrací z pnacovnÍho
tábora; její muŽ by| během vá|ky popnaven a dcerka byla dána na pňe-
vychovu do německé rodiny' Deseti|etá K|ára se k paní Vláči|ové díky
Úňad m vrací, matka se s ní snaŽí sb|íŽit a s pomocí jiného muŽe znovu
vybudovat ztr.aceny domov. Nic z toho se nepodaňí, vzájemné vzLany
tňí h|avních postav se rozpadají, K|ára se pňi první pňí|eŽitosti vrací
k německé rodině, v níŽ vyr staIa. Všechny ffi postavy nacházíme na
konci prÓzy ve stejné situaci, v níŽ by|y na jejím počátku; pňinejmenším
pno matku a Jindňicha je to zároveĎ situace ještě zoufa|ejšÍ o da|ší
zk|amání.

V takto kruhově pojatém ději sehrává ve|mi podstatnou u|ohu antici-
pační motiv 'jmenného Seznamu, v němŽ někdo chybí nebo je chybně
zaŤazen. V proze se objevuje ne1dňíve v podobě kartotéky repatriačního
Úňadu: v ní má Vláčilová bí|ou kartičku, zatímco ;ejí popraven! muŽ má
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2 | a t á š e d e s á t á

kantičku červenou. Uvidíme pozdě1i - v souvis|osti se symbo|ickou funk-
cí návratn1ich motivr]r -, Že barvy tu nejsou zvo|eny náhodně. Z h|ediska
anticipace se však dan! motiv jevÍ 1eště vce|ku neutrá|ně' o pár strá-
nek dá| je zaznamenán ÚzkostnÝ sen, V němŽ se V|áči|ová vrací do pra-
covního tábora a na tamním hňbitově nachází v tnávě pohozené štÍtky
s abecedně uspoňádanymi jmény: ,,V místě, kde mělo byt písmeno V
svítil prázdn,! štÍtek. / Ten čekal na ni, pŤece jen nezapomněli..í Motiv
se vrací, kdyŽ si V|áči|ová pt^oh|íŽÍ pomníček Uprostňed náVSi:

,/' '.,/ ''Z čelní strany byla dávno zapomenutá jména a letopočet 1914-
1918, z nově vydrhnuté 1939-1945' PospÍšili si s nimiis nouj,m nápi-
sem:

NEZAP]MEŇ NA NAs!
TŤetí strana byla ještě prázdná.
ohlásila na národním vyboru, Že žije' a poŽádala, aby vyškrabali její

jméno' Byl ta bohuŽel omyl. ,/.../'"
Jen o má|o později se Vláči|ová - Stá|e ještě bez zprávy o nezvěstné

dceňi - znovu dívá na pomník a vidí, Že ,,do pískovce byla čersLvě vyškra-
baná mezera pod písmenem V Dala se vŽdy doplnit znovu také jinym
jménem, Klára Vláčilová je na počet písmen stejně' Ta mezera Vystupo-
vala ze zašlé zeleně silněji než zlatá písmena' Nezuěstného mohou pŤi-
psat k mrhtym pa letech a ještě zvlášt, To mÍsto Ve sloupci mrfuych bylo
poselstvÍ beznaděje',s Poté se motiv pomnÍku s vyškrábanlm jménem
ještě něko|ikrát vrací, prop|étá se s 1inlmi anticipačními motivy, zqf-
znamĎuje zdán|ivě nepodstatnou Jindňichovu větu ,,Když zabil i někoho
v rodině, tak nemají nechat nikoho naŽivu',o A nakonec v jednom

z pos|ednÍch odstavcŮ prozy čteme: ,,PŤi návratu se zastavila na návsi
u pomníčku padlym' Jména byla nečitelná' Někde mezi nimi byla za jmé-

nem jejího muŽe mezera. VŽdycky se bála, Že tam pŤipíší jméno, Ted'
však byla ta mezera pŤíliš Úzká pro dvě jména, Její jméno, i jméno Kláry,
které je na počet písmen stejné, se tam uŽ nevejde. Ale tŤetÍ strana
pomníčku byla ještě prázdná' Tam bylo dost místa pro nÍ, jejÍ dceru, pro
všechny ostatní'$ opakovan! vfskyt motivu stupĎuje míru pochmurné
pĎedtuchy, která se v závěru prozy nap|Ďuje. V závěnečném citátu se
pak tato pňedtucha uŽ zda|eka net.fká jen Kláry a její matky, ba net.Íká

1 VKÓfne.: Stňepiny v tráVě' Praha 1 964' s 1 5
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3 T8mtéž' s 2G2J'
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,,... obětováni jsou však nakonec oboiÍt obojí jsou zasvěGeni
smrti..... ÍAdelheid, r. František V!áěil, í9B9l
foto: anchiv

mezi nimi není však rozdí|em Substance, n1ÍbnŽ rozdílem akcidence:
první se snaŽí svému obětování uniknout, druzí je sami vyh|edávají,
obětováni |sou však nakonec obojí, obojÍ jsou zasvěceni smrti - a ta
o sobě v kaŽdé prÓze uŽ od počátku dává vědět, vydává Znamení a Sig-
ná|y. .

ftrepiny v trávě jsou pňíběhem Ženy, která se vrací z pracovního
tábora; její muŽ byl během vá|ky popnaven a dcerka by|a dána na pňe-
vychovu do německé rodiny. Desetiletá K|ára se k paní V|áčiIové díky
ÚFad m vrací, matka se s ní snaŽí sb|íŽit a s pomocí jiného muŽe znovu
vybudovat áraceny domov' Nic z toho se nepodaňí, vzájemné Vztahy
tňí h|avních postav se nozpadají, Klára se pňi první pňí|eŽitosti vr.ací
k německé rodině, v níŽ vyr" sta|a. Všechny tňi postavy nacházíme na
konci prÓzy ve stejné situaci, v níŽ by|y na jejím počátku; pňinejmenším
pro matku a Jindňicha je to zároveĎ situace ještě zoufa|ejší o da|ší
zklamání.

V takto kruhově pojatém ději sehrává ve|mi podstatnou Ú|ohu antici-
pační motiv jmenného Seznamu, v němŽ někdo chybí nebo je chybně
zaňazen. V proze se objevuje nejdňÍve v podobě kartotéky repatriačního
Úňadu: v ní má V|áči|ová bí|ou kartičku, zatímco její popraven! muŽ má
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kantičku červenou. Uvidíme později - v souvislosti se symbo|ickou funk-
cí návratnych motivŮ -, Že banvy tu nejsou zvo|eny náhodně. Z h|ediska
anticipace se však dan! motiv jeví ieště vce|ku neutrálně' o pár strá-
nek dá| je zaznamenán zkostn1i sen, v němŽ se V|áči|ová vrací do pra-
covního tábora a na tamním hňbitově nachází v tr.ávě pohozené štÍtky
s abecedně uspoňádan./mi 1mény: ,,V místě, kde mělo b1!t písmeno V,
svÍtil prázdny štÍtek' ,/ Ten čekal na ni, pŤece jen nezapamněli',1 Motiv
5e Vrací, když si V|áči|ová proh|íží pomníček uprostňed návsi:

/. '.,/ ,,Z čelní strany byla dávno zapomenutá jména a letopočet 1 914-
1918, z nově vydrhnuté 1939-1945' Pospíšilisis nimi is novym nápi-
sem:

NEZAP]MEŇ NA NAs!
TŤetÍ strana byla ještě prázdná'
ohlásila na národním vyboru, že žije, a požádala, aby vyškrabali její

jméno. Bylto bohuŽel omyl. /''./,n
Jen o má|o později se V|áčilová - stá|e ještě bez zprávy o nezvěstné

dceňi - znovu dívá na pomník a vidí, Že ,,do pískovce byla čerstvě vyškra-
baná mezera pod pÍsmenem V Dala se vŽdy doplnit znovu také jinym
jménem, Klára Vláčilová je na počet písmen stejně' Ta mezera Vystupo-
vala ze zašlé zeleně silněji neŽ zlatá písmena, Nezuěstného mohou pŤi-
psat k mrtlrym po letech a ještě zulášť' To místo Ve sloupci mrhrych bylo
paselství beznaděje',8 Poté se motiv pomníku s vyškt.ában.fm jménem
ještě něko|ikrát vnací, pt.op|étá se s iin.fmi anticipačními motivy' z\^i-
znamĎuje zdán|ivě nepodstatnou Jindňichovu větu ,,Když zabil i někoho
v rodině, tak nemají nechat nikoho naŽivu'* A nakonec v jednom

z pos|edních odstavcŮ prÓzy čteme.. ,,Pňi návratu se zastavila na návsi
u pomnÍčku padlym. Jména byla nečitelná, Někde mezi nimi byla za jmď

nem jejÍho muže mezera' VŽdycky se bála, Že tam pŤipíší jméno' Ted,
však byla ta mezera pŤíliš Úzká pro dvě jména, JejÍjméno, i jméno Kláry,
které je na počet pÍsmen stejné, se tam už nevejde' Ale tŤetí strana
pomníčku byla ještě prázdná' Tam bylo dost místa pro ni, její dceru, pro
všechny ostatní',5 opakovany ufskyt motivu stupĎuje míru pochmurné
pňedtuchy, která se v závěru pnozy nap|Ďu|e. V závěrečném citátu se
pak tato pňedtucha uŽ zda|eka net./ká jen K|ány a její matky, ba net'/ká

1 VKÓrner: Střepiny v Fávě' Praha 1964 s 15
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se ani ien je1ich pňíběhu. Vypnavěčská strategie míňí k náznaku toho,
Že vá|ka, ktená zp sobi|a rozvrat vzájemného vztahu matky a dcer.y,
není v bec vá|kou poslednÍ, Že smrt si za čas opět bude vybírat své
oběti ' Zde, pňi svém pos|edním objevení se tedy motiv anticipační mění
v motiv mylizační, neboé spo|uvytváňí autorsk! m tus cyk|ické apoka-
lypsy.

2. Komemorační funkci návratnlch motivťt [tedy funkci pňipomÍn-
ky, upomínky] mŮŽe osvět|it napň. motiv pramene nebo poněkud s|oŽi.
tější motivick! komp|ex rr]Žence, nr]Ží a IeknínŮ.

Motiv pramene je ';edním z Ústňedních KÓrnerovych motivr] a b vá
zpravid|a spo1en s pňedstavou domova a dětstvÍ. Domov a dětstvÍ, to
jsou pňitom hodnoty, které KÓrnerovy postavy, obzv|áště muŽské, vytn-
vaIe, |eč beznadě1ně h|edají. Ve StŤepinách v trávě se motiv pramene
objevuje v okamŽiku sb|íŽení mezi V|áči|ovou a JindĎichem, tedy v oka-
mŽiku nadě1e. Voda z pramene jako by spouště|a mechanismus' kter5i
Jindňichovi pňipomÍná to, co ztrati|, a ZnoVU by chtě| na|ézE. UvidÍme
později, Že komemonační motiv pnamene vzápětí pňechází v chanakte-
rizační - a pňitom svou obraznou potencí pňíbuzn! - motiv p|áče.
Komemorační intenzita uichozího motivu ještě sí|í o něko|ik stránek
dá|e, v textovém useku, kter! zachycuje Jindňicha pňi čištěnÍ |esního
pramene. Pňíznačné ie, Že v tomto segmentu Se objevují nápadné sig-
nály komemorace - s|ova jako vzpomně| si a zapomně|:

,,Les byl tich,! a trvalo dlouho, než našel pramen' Poklekl na dva plo-
ché kameny a napil se. Zakryl si oči dlaněmi a vzpomněl si na zuuk pra-
mene, ktery zapomněl ve válce, ten zvuk mu vracel spánek, kdyŽ byl
neklidn nebo smutny, Ted' jej neslyšel, a pŤece stačila hráz z černavych
kamenťt, novy záhyb a na okamŽik zpomalit proud, a pás silné zeleně
vystoupil nad vyschly štěrk a ubral bláto komárŮm a mouchám' Usmíval
se, když pŤenášel kameny z bŤehťt, ruce si odŤel pÍskem a konečně
zaslechl šelest padajÍcí vody, zvuk, na ktery zapomněl, Dokonce bylo
moŽné vyladit itu malou hrázičku a zesÍlit bublánÍ' V lese, kter| byl prve
smutny a tich,!, se ozual zuoniuj šelest,,6

Motiv se poté vrací aŽ v druhé po|ovině prÓzy, a to ve značně pňe.
vnácené podobě a opět spíše jako motiv charakterizačnÍ, popň. dějově
anticipační' V době, kdy Jindňichovi V|áči|ová jiŽ zevšedně|a, kdy věnu-

|e Iačné pohIedy K|áňe a kdy ho znovu pokoušívěčná Žízeá,Ííká o něm
text toto: ,,Šel se napÍt piva do kuchyně. Z stal tam do rána. Na kraj
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novin načmáral sloupec slov: čistá voda, vodička, voděnka, vodka!', Pak
uŽ se motiv aŽ do konce neobjeví, ve světě, kde naděje zprah|a, se
še|est pramene stává nes|yšitelnfm.

Motivy r Žence, rrjŽí a |eknÍn by si vyŽadova|y obšÍnně1ší citace.
Shrnu tedy 1en jádr^o tohoto motivického komp|exu. ProstĎednictvím
rrjrŽí na zahr.adě a rr]Žence s mallm kňíŽkem se V|áČi|ová malně pokou-
ší vzbudit v K|áňe zasuté vzpomínky na je1í rané dětství. Místo toho si
K|ára,  kdyŽ v idí |eknín, Vzpomene na jezero,  u něhoŽ Ži|a v Německu,
a proh|ásÍ: ,,- To je vodní rŮŽe, maminko' -," Pňi koupání v ňece si pak
znovu vybavu1e lekníny a s nimi i pobyt u jezera a mntvého chlapce,
kter.'y spadI ze ská|y nad jezerem. Vzpomínka na mrtvého chIapce je

pňitom spojena se zjevně symbo|icklm motivem dr.uhé strany, ktery se
objevuie ještě na 1iném místě ve vÍce neŽ vym|uvné souvis|osti s pňívo-
zem.

3.  Charakter izační funkc i  s i  pňib|ÍŽÍme prostňednictvÍm mot ivťt
muŽské s|abosti a Ženské sÍ|y, popň' tloušéky. Kdo čet| Kornenovy prÓzy
pozorně, vÍ, Že téměĎ ve všech jsou muŽské postavy fyzicky i psychic-

ky s|abší, méně odo|né a snadněji zranite|né neŽ postavy Ženské.

,,- Správná Ženská má bft o deset let staršÍ nebo o dvacet, kilo těžší .,",

ňíká exp|icitně Jindňich. obvyk|e Se tento rys Kornerornich prÓz vyk|ádá
Účastí hrdinrjr ve vá|ce, vá|ečnfmi zraněnÍmi tě|a i duše. To je sice
jeden z moŽn;ich r'nyk|ad , a|e ňek| bych, Že s|abost muŽsklch postav
má v KÓrnerově tvorbě ještě i h|ubší motivaci. Jejich h|edání |ásky je

totiŽ VŽdy i h|edáním domova a matky. KÓrnerovi muŽští protagonisté

h|edají spÍše matku a ochranite|ku neŽ mi|enku (v Udolí yčei se mi|en-
kou protagonisty stává pňímo 1eho nev|astní matka]' Za pantnenky st
vo|í Ženy, 'jeŽ se matce podoba1í věkem, si|ou nebo t|oušťkou; ty však
chtějí hr.át ve vzájemném vz|ahu jinou ro|i - touŽí po mi|enci a po

dětech a ochranite|ská u|oha je unavuie. I to je - ved|e nezhojite|nfch
vnitňnÍch znanění hrdinr]r a ved|e pňedem dané osudovosti Života . pňÍ-

činou postupného odcizenÍ, končÍcího t.ozchodem nebo smrtí.
MťrŽete za tím h|edat oidipovsk! komp|ex, domnÍvám se však, Že

spíše jde o vyraz autorova pojetí muŽské a Ženské ro|e ve světě.
Korner vidí Ženy - feministky pnominou - většinou ve spojenÍ S Vegeta-
tivním pÓ|em Života, s po|em bio|ogick./ch cyk| p|ození a rození.. bez
dětÍ se podoba1í -  jako V|áči|ová -  p|ané jabloni .o;  muŽe autor naprot i

6 TamtéŽ s, 4o{1

7 TamÉŽ' s' 89'

1 6 8

8 TamtéŽ s 51

s TamtéŽ s 26

10TamtéŽ s 21



É e d e s é t á

Se ani jen 1ejich pňíběhu. Vypnavěčská strategie míňí k náznaku toho,
Že vá|ka, která zpťtsobi|a nozvrat vzájemného vztahu matky a dceny,
není v bec válkou poslední, Že smrt si za čas opět bude vybírat své
oběti. Zde, pňi svém pos|edním objevení se tedy motiv anticipační mění
v motiv mytizační, neboé spo|uvytváňí autorsk! m uus cyk|ické apoka.
rypsy.

2' Komemorační funkci návratnlch motivťt [tedy funkci pňipomín.
ky, upomínky] m že osvět|it napň. motiv pnamene nebo poněkud s|oŽi-
tější motivick! komp|ex r Žence, r Ží a |eknínŮ.

Motiv pramene je jedním z stňedních KÓrnerovych motivŮ a b.fvá
zpravid|a spojen s pňedstavou domova a dětství. Domov a dětství, to
jsou pňitom hodnoty, které KÓrnerovy postavy, obzv|áště muŽské, vytr-
va|e, |eč beznadějně hIedají. Ye StŤepinách v trávě se motiv pramene
objevuje v okamŽiku sb|íŽení mezi Vláčilovou a Jindňichem, tedy v oka-
mŽiku naděje. Voda Z pramene jako by spouště|a mechanismus, kter!
Jindňichovi pňipomíná to, co ztrati|, a Znovu by chtě| na|ézt' Uvidíme
později ' Že komemorační motiv pnamene vzápětí pňechází v charakte-
rizační . a pňitom svou obnaznou potencí pňíbuzn.f - motiv p|áče.
Komemorační intenzita uj'chozího motivu ještě sí|í o někoIik stnánek
dále, v textovém useku, kter! zachycuje JindĎicha pňi čištění |esního
pramene' Pňíznačné ie, Že v tomto Segmentu se objevují nápadné sig-
ná|y komemorace - s|ova jako vzpomně| si a zapomně|:

,,Les byl tichy a trvalo dlouho, neŽ našel pramen, Poklekl na dva plo-
ché kameny a napil se. Zakryl si oči dlaněmi a vzpomněl si na zvuk pra-
mene, ktery zapomněl ve válce, ten zvuk mu vracel spánek, kdyŽ byl
neklidny nebo smutny' Ted' jej neslyšel, a pŤece stačila hráz z černavych
kamenŮ, novy záhyb a na okamŽik zpomalit proud, a pás silné zeleně
vystoupil nad vyschly štěrk a ubral bláto komárŮm a mouchám. UsmÍval
se, kdyŽ pŤenášel kameny z bŤehŮ, ruce si odŤel pískem a konečně
zaslechl šelest padajÍcí vody, zuuk, na l<tery zapomněl. Dokonce bylo
moŽné vyladit itu malou hrázičku a zesÍlit bublání' V lese, kter byl prve
smutny a tich1!, se ozual zuonivy šelest',E

Motiv se poté vrací aŽ v druhé polovině prozy, a to ve značně pňe-
vrácené podobě a opět spíše jako motiv charaktenizační, popň. dějově
anticipační. V době, kdy Jindňichovi V|áči|ová jiŽ zevšedně|a, kdy věnu-
je |ačné poh|edy K|áňe a kdy ho znovu pokoušívěčná Žíze ,ííká o něm
text toto: ,,Šel se napít piva do kuchyně' ZŮstat tam do rána. Na kraj
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novin načmáral sloupec slov: čistá voda, vodička, voděnka, vodka!,, Pak
uŽ se motiv aŽ do konce neobjeví, ve světě, kde naděie zprah|a, se
še|est pnamene stává nes|yšiteIn1im.

Motivy rr]Žence, nŮŽí a |eknínŮ by si vyŽadova|y obšírnější citace.
Shrnu tedy jen jádro tohoto motivického komp|exu. Prostňednictvím
rťrŽí na zahradě a n žence s ma|!m kňíŽkem se V|áči|ová marně pokou.
ší vzbudit v K|áňe zasuté vzpomínky na lejí nané dětství. Místo toho si
K|ára,  kdyŽ v idí |eknín, VZpomene na jezeno, u něhoŽ Ži|a v Německu,
a proh|ásÍ: ,,- To je vodní rŮŽe, maminko' -,B Pňi koupání v ňece si pak
znovu vybavuje |ekníny a s nimi i pobyt u jezera a mrtvého ch|apce,
kter.!' spadI ze ská|y nad jezerem. Vzpomínka na mrtvého ch|apce je
pňitom spojena se zjevně symbo|ickfm motivem druhé strany, ktery se
objevuje ieště na jiném místě ve více neŽ vymIuvné souvis|osti s pňívo-
zem.

3' Gharakterizační funkci si pňib|íŽíme pnostĎednictvím motivt]
muŽské s|abosti a Ženské sí|y, popň. tloušéky. Kdo četl KÓnnenovy prozy
pozorně, ví, Že téměĎ ve všech jsou muŽské postavy fyzicky i psychic-
ky s|abší, méně odo|né a snadněji zranite|né neŽ postavy Ženské.
,,- 3právná Ženská má b,!t o deset let starší nebo o dvacet kilo těŽší -'B,

ňíká exp|icitně Jindňich. obvyk|e Se tento r"ys KÓrnero{ch proz vykládá
Účastí hrdinŮ ve vá|ce, vá|ečnfmi zraněními tě|a i duše. To je sice
jeden z moŽn1ich lnfk|ad , a|e ňekl bych, Že s|abost muŽsklch postav
má v KÓrnerově tvorbě ještě i h|ubší motivaci. Jejich h|edání |ásky je

tot|Ž vŽdy i hledáním domova a matky. KÓrnerovi muŽští protagonisté
hledají spíše matku a ochnanite|ku neŽ mi|enku Ív lJdotí yčel se mi|en-
kou protagonisty stáVá pňímo 1eho nevlastnÍ matka]. Za partnerky si
vo|í Ženy, jeŽ se matce podobají věkem, si|ou nebo t|oušékou; ty však
chtěií hrát ve vzájemném vztahu jinou ro|i - touŽí po mi|enci a po
dětech a ochranite|ská u|oha je unavuje. I to 1e . ved|e nezhojite|nfch
Vnitňních zranění hrdinťr a ved|e pňedem dané osudovost| Života - pňi
činou postupného odcizení, končícího rozchodem nebo smntí.

M Žete za tím h|edat oidipovsk! komp|ex, domnívám se však' Že
spíše jde o vyraz auto|^ova pojetí muŽské a Ženské ro|e ve světě'
KÓrner vidí Ženy - feministky pnominou - většinou ve spojení s Vegeta-
tivním po|em Života, s pÓ|em bio|ogick./ch cyk|ti p|ození a rození: bez
dětí Se podobají - jako V|áči|ová - p|ané jab|oni.o; muŽe autot. naproti
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tomu Spojuje S inte|ektuá|ní a morá|nÍ Žízní - pro ně je kromě |ásky vždy
ještě jedna cesta, i kdyŽ stejně marná: totiŽ cesta askeze'

Zmíni| jsem se o tom, jak ve Sťňepinách v trávě motiv pramene pňi-
pomíná Jindňichovi jeho ztracené dětství' Ta vzpomínka jej vzápětí pňi-
nutí k p|áči: komemorační motiv tedy bezprostňedně pňechází v motiv
chanakterizační. Ten se pak stává rnj'chodiskem r,nirazně charakteri-
zační scény, v níŽ V|áči|ová v duchu a Jindňich dokonce nah|as vy1ad-
ňují své pochyby o moŽnostech jejich vzájemného vztahu a zánoveř
definují svou v|astní nejistou identitu: ,,odstrčila ho od sebe, kdyŽ chtěl
pŤitisknout hlavu na její prsa' Jak je mlad,| a slab,!, Ťekla si s náhlou oškli-
vostÍ, proč se schovával právě k nÍ' V té chvíli to nebyl muŽ, spíš dÍtě
nebo dÍvka'" ,/''',/ ,,- To je divná válka' Z tebe udělala festovnÍ ženskou
a já jsem na hromadě' Nejraději bych byl ženská a zŮstal pŤitom chlap
a u tebe aby to bylo zase obráceně, -,{1 | tento motiv s|abosti a síly je
návratny nejen v rámci KÓrnerovy tvorby jako ceIku, aIe také v rámci
jednot|ivfch pr.Óz, včetně StŤepin v trávě.

4. Spaciá|ní funkci mt]Žeme definovat jako funkci, která je dopro-
vodná, ktená dokres|uje atmosféru epického dění. T.!'ká se to zejména
pňírodních motivŮ' KÓnnerovy ob|íbené a ve|mi frekventované motivy
deště, bouňe nebo ňeky konfrontují rovinu denní |idské existence s věč-
nostÍ, S neměnnlm, a|e pňitom v měňÍtku dní nebo hodin zce|a nevy-
zpytate|nfm, chaoticklm během světa, nad nímŽ člověk nemá Žádnou
moc' Lidské tragédie nic nezmění na ko|oběhu r.očních dob, na naho-
dilé stňídě s|unečnlch a deštirnfch dnŮ' V tomto smys|u mají pňírodní
motivy často funkci para|e|ního' anebo naopak kontrastního doprovo-
du, pana|e|ní nebo kontrastní ku|isy epického dění. Atmosféra dě1iště,
krajiny, denní i roční doby ovšem nevytváňí jen námec děje. Jejím pr.o.
stňednicWím vy1adňuje vypravěč i stavy a nálady postav, sjednocuje tok
nitennych pocit a pňedstav s pnoměn|ivou tváňností vnějšího světa.

5. Symbo|ickou funkci návnatnlch motivŮ se pokusím popsat pro-
stňednictvím KÓrnerovy práce s barvami. V ran1ich KÓrner^ovych pro-
zách, vznik|fch v těsném dotyku s fi|movou scenánistikou, je patrné, Že
by|y psány v době, kdy v kinech ještě pňevaŽovaly černobí|é fi|my.
Detaily černych smutečních nebo bí|5ich svatebních šatŮ, bí|ého s|u-
nečního jasu, černé vodní h|ubiny apod. najdeme i ve StŤepinách
vtrávě takrka na kaŽdé stránce a ve značné části jde o detai|y majícÍ
ved|e spaciá|ní i symbo|ickou funkci. Nápadněji nicméně vystupují do
popňedí symbolické r'niznamy jinlch barev, které se v pnoze objevu1í jen
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sporadicky' Tak si mŮŽeme zpětně nebo dodatečně vy|oŽit symbo|ick.f
uiznam modného kvítku, kter.f se V|áči|ové podaňi|o zasadit na ňímsu
pod s|epé okno baráku pracovního tábora, nebo modrého kola, na
němŽ jezdila K|ára pňed srnim utěkern do Německa. V souvislosti se
soudním pňe|íčením, které pro V|áči|ovou znamenalo několik let |ágr.u,
zazní totlŽ V textu mj. věty: ,,obŽalovaná postoupila dopŤedu a urovnala
si bílou pásku viny. Bílá je vina, černá snad smrt, madrá je barva víry'
jen zelené světlo tu neviděla,',?

Znamená]i bí|á vinu, pak je také zíeimé, proč byl v tjvodu prÓzy tak
nápadně zd razněn protik|ad mezi červenlm |ístkem mrtvého V|áči|a
a bí|.fm |ístkem jeho ženy: V|áči|ová jako by se z h|ediska ce|kové Vypra-
věčské strategie prÓzy skutečně provini|a - totiŽ tím, Že nezŮsta|a mezi
ostatními oběémi tábor.a, že pňeŽi|a. Neboé pro toho, koho si uŽ vá|ka
poznamenala, neexistuie moŽnost návnatu k normá|nímu, natoŽ štast-
nému Životu.

6. M'ftizační funkci majíve StŤepinách v trávě zejména motivy kňíŽe
a beránka. Jestl iŽe pňínodní motivy konfr.ontu.|í epické dění s rovinou kli-
matickych proměn, s věčností a Ihostejností vesmíru, pak motivy
z okt.uhu kňestanské tradice konfrontu|í pňíběh s horizontem evnopské
civi|izace a kultury. Motivy kňíŽe a beránka se ve Stňeprnách v trávě s|o-
Žitě prostupujÍ s motivy knve. Bíl.!' beránek v K|áňin'ych snech o 1ezeÍe
je potňísněn kapkami krve, kapky krve se pňitom vyskytují i v jedné

z Úvodních scén, kde 1e V|áčiIová vyškrábává noŽem z omítky, krápan-
ce knve ze zabitého kuňete probouzejí po de|ší době v Jindňichovi jeho

uzkost a věčnou Žíze a ozňejmují i smys| motivu bí|ého psíka s čern!-
mi skvrnami, kterého K|ára dostane od Jindňicha a z něhoŽ poté, kdy
zahyne pod ko|y autobusu, zbude ,,jen několik bíl,lch chomáčkťl a kapek
krve'1s, Vyznam ce|é této motivické souhry pochopíme, uvědomíme-|i
si, Že všechny KÓnnerovy pňíběhy jsou pňíběhy obětování, ovšemobě-
tování zbytečného, marného, nevedoucího k Žádnému vykoupení.

M tus ovcí od věkťr do věkťr rdoušenych v|ky, ktery autor virtuozně
rozvinu| zv|áště u Údolí včel a Smrti svatého Vojtěcha, má své pňedz-

namenání jiŽ ve StŤepinách v trávě' Asi v po|ovině pnÓzy najdeme věty:

,,Po lávce v horách cinkaly zuonky ovcí a mezi nimi se cpal bÍl,! beránek
zbarveny kapkami krve, Ten beránek byla Klára a všechny ovce byli lidé.
zivot byl ovčí lávka',no A motiv ovčí |ávky Se znovu vrací v K|áňině pňed-
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tomu spojuje s inte|ektuá|ní a morá|ní Žízní - pra ně je kromě |ásky vŽdy
1eště 1edna cesta, i kdyŽ Stejně marná: totiŽ cesta askeze.

Zmíni| 1sem se o tom, jak ve Sťňepinách v trávě motiv pramene pňi.
pomíná Jindňichovi jeho ZLracené dětství. Ta vzpomínka je1 vzápětí pňi-
nutí k p|áči: komemorační motiv tedy bezprostňedně pňechází v motiv
charaktenizační. Ten se pak stává vychodiskem r'nirazně charakteri-
začnÍ scény, v níŽ V|áči|ová v duchu a Jindňich dokonce nah|as vy1ad-
ňu|í své pochyby o moŽnostech jejich vzájemného vztahu a zár^oveř
definují svou v|astnÍ nejistou identitu: ,,adstrčila ho od sebe, kdyŽ chtěl
pŤitisknout hlavu na její prsa' Jak je mlad,! a slab,!, Ťekla sÍ s náhlou oškli-
vostÍ, proč se schováVal právě k ní. V té chvÍli to nebyl muŽ, spíš dÍtě
nebo dívka." /.''/ ,,- To je divná válka. Z tebe udělala festovní Ženskou
a já jsem na hromadě Nejraději bych byl Ženská a zŮstal pŤitom chlap
a u tebe aby to bylo zase obráceně' -,n. I tento motiv s|abosti a sí|y je
návratn1i nejen v námci KÓrnerovy tvonby jako ceIku, aIe také v rámci
1ednot|iufch prÓz, včetně Stčepin v trávě'

4.  Spac iá|ní funkc i  mŮŽeme def inovaL jako funkc i ,  která je dopro-
vodná, ktená dokres|uje atmosféru epického dění. Tlká se to zejména
pňírodních motivt]t. KÓrnerovy ob|Íbené a ve|mi frekventované motivy
deště, bouňe nebo ňeky konfrontu.jí rovinu denní |idské existence s věč.
ností, s neměnnlm, a|e pňitom v měňítku dní nebo hodin zce|a nevy.
Zpytate|n}im, chaotick;im během světa, nad nímŽ č|ověk nemá Žádnou
moc. L idské tragédie n ic  nezmění na ko|oběhu ročních dob, na naho-
di|é stňídě s|unečnych a deštir'n/ch dnŮ. V tomto Smys|u ma|í pĚírodnÍ
motivy často funkci para|e|ního, anebo naopak kontrastního dopt.ovo.
du, para|e|ní nebo kontrastní ku|isy epického dění. Atmosféra dějiště,
krajiny, dennÍ i noční doby ovšem nevytváňí jen rámec děje' Jejím pr.o-
stňednictvÍm vyjadňu|e vypravěč i stavy a ná|ady postav, sjednocuje tok
nitern1i'ch pocitť| a pňedstav s proměn|ivou tváňností vnějšího světa.

5' SymboIickou funkci návr.atnfch motivr]r se pokusím popsat pro-
stĎednicWÍm KÓrnenovy práce s barvami. V nanfch KÓrnenovych pro-
zách, vznik|fch v těsném dotyku s fi|movou scenáristikou, je patr.né, Že
by|y psány v době, kdy v kinech ještě pňevaŽova|y černobí|é fi|my.
Detai|y černlch smutečních nebo bí|17ch svatebních šatŮ, bí|ého s|u-
nečního jasu, černé vodní h|ubiny apod. najdeme i ve StŤepinách
v trávě takňka na kaŽdé stránce a ve značné části jde o detai|y majÍcÍ
ved|e spac iá|ní i  symbo| ickou funkc i .  Nápadněj i  n icméně vystupu1í do
popňedí symbolické r,niznamy jinlch barev, které se v prÓze objevují 1en
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sporadicky. Tak si mŮŽeme zpětně nebo dodatečně vy|oŽit symbo|ick!

vyznam modrého kvítku, kter.! se VláčiIové podaňiIo zasadit na Ďímsu
pod s|epé okno baráku pracovního tábora,  nebo modrého ko|a,  na

němŽ jezdi|a K|ára pĎed sr,nim utěkern do Německa. V souvis|osti se

soudním pňelÍčenÍm, které pro V|áči|ovou znamena|o něko|ik |et |ágt.u'

zaznÍ totiŽ V textu m1. věty: ,,obžalovaná postoupila dopŤedu a urovnala

si bílou pásku viny' Bílá je vina, černá snad smrt, modrá je barva víry,
jen zelené světlo tu neviděla.',,

Znamená-|i bÍ|á vinu, pak ie také zňejmé, proč by| v Úvodu prÓZy tak

nápadně zdŮnazněn protiklad mezi červenlm |ístkem mrtvého V|áči|a

a bÍ|!m |ístkem 1eho Ženy: V|áči|ová jako by se z h|ediska ce|kové Vypra-

věčské strategie pr.Ózy skutečně provini|a - totiŽ tím, Že nezŮsta|a mezi

ostatními oběémi tábora, Že píeŽI|a. Neboé pno toho, koho si uŽ vá|ka
poznamena|a, neexistuje moŽnost návnatu k nonmálnímu, natoŽ štast-

nému Životu.
6. M'ftizační funkci majÍve StŤepinách v trávě zejména motivy kĎíŽe

a beránka. Jestl iŽe pňírodní motivy konfnontují epické dění s r.ovinou k|i-

matickÝch pnoměn' s věčností a |hostejností vesmÍru, pak mot|Vy

z okruhu kňeséanské tnadice konfnontují prÍběh s horizontem evropské

civi|izace a ku|tury. Motivy kĎíŽe a beránka se ve 9tŤepinách v trávě s|o-

Žitě prostupují s motivy krve. Bí|'y beránek v K|áňin.!ch snech o jezeňe

je potňísněn kapkami krve, kapky krve se pňitom vyskytují i v jedné

z rjvodnÍch scén, kde 1e V|áčiIová vyškrábává noŽem z omÍtky' krápan-

ce krve ze zabitého kuňete probouzejí po de|ší době v Jindňichovi 1eho
t]zkost a Věčnou Žízeá a ozňejmují i smys| motivu bí|ého psíka s černy-

mi skvrnami, kterého K|ára dostane od Jindňicha a z něhoŽ poté, kdy

zahyne pod ko|y autobusu, zbude ,,jen několik bílych chomáčkŮ a kapek

krve'n,. Vlznam ce|é této motivické souhry pochopíme, uvědomíme]i

si, Že všechny KÓrnerovy pňÍběhy jsou pňíběhy obětování, ovšemobě-

továnÍ zbytečného, manného, nevedoucÍho k Žádnému vykoupení'

M bus ovcí od věkŮ do věkťr rdoušenlch v|ky, kter.f autor virtuÓzně

rozvinu| zv|áště v Udotí včel a Smrti svatého VojtěCha, má své pĎedz-

namenánÍ 1|Ž ve StŤepinách v trávě, Asi v po|ovině prozy najdeme věty:

,,Po lávce v horách cinkaly zvonky oVCí a mezi nimi se cpal bÍl,! beránek

zbarveny kapkami krve. Ten beránek byla Klára a všechny ovce byli lidé.

Zivot byl ovčí lávka.'|a A motiv ovčí |ávky se ZnoVU Vnací V K|áňině pňed-

12 TamtéŽ, s 20
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stavě následující po scéně s pňe|ebym psíkem; to místo stojí za ocito.
vání, neboé se v něm prostupují ved|e motivrjr j iŽ znám.!'ch i motivy Živo-
todárné a zánoveĎ smrtící vody: ,,KdyŽ /psík,/ procitl, běŽela Klára
v bílych šatech s klecí kolem DívčÍho jezera a psík utíkal daleko pňed ní'
Lavička vrzala a cinkaly zuonce krav a černobílych ovcÍ, Na konci lávky se
černala voda a daleko ve večernÍm světle vystupovaly bÍlé lekníny' PtavalÍ
spolu na druh bŤeh, kde se usmíval chlapec ležící ve vozku, opodál byl
valnÍk pod tŤešní a z dáll<y od města prijíŽděl tatínek a nesl tŤpftivou
štiku, která byla větší než Klára. V tom světě byla také maminka, která
spala s ní v jedné posteli a donesla z pŮdy staré sáĎky. Maminka tu byla
s nimi se všemi, byla také mrtyá.,.s Nad tímto unyvkem ne|ze nevzpo-
menout na E|iadeho s|ova: ,,Vody symbolizujÍ všeobsáhly souhrn virtua-
lit; jsou fons et origo, zásobárnou veškerych možnostÍ bytí; pŤedcházejí
každ fuar a podpírají veškeré stvoŤenÍ',, ,,Z tohoto dŮvodu implikuje sym-
bolismus Vod jak smrt, tak znovuzrození.'a6.

Napos|edy citovan Úryvek je také pĎÍk|adem toho, jak hustě Konner
rozsévá návratné motivy po suich textech a jaké rniznamové kompre-
se s 1ejich pomocí dosahuje. V tomto smyslu jsou jeho StŤepiny v trávě
srovnatelné s 1inlmi pnozaickymi dÍ|y šedesátlch |et, jejichŽ rnjznamové
dění |e novněŽ pňímo závis|é na vyuŽití návratnlch motivŮ a 1ejich sloŽi.
té vzájemné souhňe - napĎ' s Pára|ouimi Milenci a vrahy nebo s Šoto.
|ov(1m Tovaryšstvem J ežíšotl,j,m.
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Petr Komenda

Í.'i}'T-%ii's.:3iá[B:+
roměna vidění světa imp|ikuje pnoměnu kategor.iÍ. Jest|iŽe kate-
gorie nejsou stá|é a .;est|iŽe je v nich pňes je1ich pŮvodní urče-

ní zňete|n! mode|ující prvek, pak pňi vzá'jemném srovnávánÍ

časově vzdá|enfch mode|Ů téŽe kategorie musíme počÍtat s je1ich rŮz-

nonodostí. Jest|iŽe napĎÍk|ad román Písečná kosa'V|adimÍna Kornera

Srovnáme s historickou skutečností, pak je tňeba vy1Ít z kategorie, 1eŽ
určuje dějinné nazírání, to jest kategonie času. Kategorii času v romá-

nu Písečná kosa |ze ana|yzovat komparací mode|u stňedověkého světa,
jak 1e1 odha|u1í historici Gurevič" a Le Goff3, a a|tennativního modelu

hereze, jehoŽ neiuce|enějším obrazem 1e učení gnostikŮo, s fiktivní sku-

tečností autorova dí|a. |de1e gnostik , od|išující se od ortodoxního po1e-

tí stňedověkého světa, hr^ajÍ d |eŽitou Ú|ohu v KÓnnerově dí|e. V./s|edky

vwozené z ana|yzy umoŽnÍ určit místo románu PÍsečná kosa v ce|ko-

vém rozvrhu autorova dí|a.
Ve stňedověku je moŽno pozorovat pr"o|ínání časŮ. Vícevnstevnatost

stňedověké spo|ečnosti určuje vnímání cyk|ického agrárního času u ro|-

níkŮ, epického archaického času u š|echty, kňeséanského |ineánnÍho

času u církve a mechanistického počitate|ného času u měšťan .

Dominantním je však čas církve. Teocentr"ick! mode| světa rozvrhuje

časo{ dua|ismus, nyně1ší čas je jiŽ nyní pĎekonán věkem nastáva|ícím.

Čas spě1ící k vykoupení se stává |ineánním a nenávnatnym. Kňeséan je

vŽdy zač|eněn do církevního spo|ečenství, které chráni|o pňed nepňá-

te|sk.fm světem, takŽe ve stĎedověku nebyla rnirazná individuá|nost

Žádoucí. To souvisí s rniznamnym nysem vidění stňedověkého č|ověka.

Stňedověk.!' č|ověk na sebe nepohlíŽe| jako na subjekt a na oko|ní svět
jako na objekt.

Styčné body s existenciá|ními Strukturami odha|enymi fi|osofick.fmi

pnoudy tohoto sto|etÍ bychom moh|i ukázat jiŽ u starověklch gnostikŮ.

Gnose pňedstavovaIa pojetÍ času odIišné od pojetÍ křeséanského.

Vznik|a nezávis|e na kňestanstvÍ u he|énizovan./ch Židri. Ve|ice ov|ivni|a

]  K '  KÓ rner :  PÍsečná kosa  Praha 1gss  2  Wdán i  (1 '  Wdání 197o]

2 A '  J  G l revč:  Kategor|e  s tĎedovéké ku| tu|y  PBAHÁ 1978 '

3 J, Le Gotr KUltUra stňedovéké Evropy' p.aha 1Ss1

4 P Poko.n,i: P'sen o perle. Pfaha T 986
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