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stavě nás|edující po scéně s pňejet1im psíkem; to místo stojí za ocito-
vání, nebot se v něm prostupují ved|e motivr]r j iŽ známlch i motivy Živo-
todárné a zároveř smrtícÍ vody: ,,KdyŽ ,/psík/ procitl, běžela Klára
v bílych šatech s klecÍ kolem DÍvčÍho jezera a psÍk utkal daleko pŤed ní'
Lavička vrzala a cinkaly zuonce krav a černobÍlych ovcí. Na konci lávky se
černala voda a daleko ve večernÍm světle vystupovaly bÍlé lekníny' Ptavali
spolu na druh,! bŤeh, kde se usmíval chlapec leŽící ve vozíku, opodál byl
valník pod tŤešní a z dálky od měst,a priiíŽděl tatínek a nesl tŤpytivou
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 mrtvá.'n. Nad tímto Únyvkem ne|ze nevzpo-
menout na E|iadeho s|ova: ,,Vody symbolizujÍ všeobsáhly souhrn virtua-
lit; jsou fons et origo, zásobárnou veškerych moŽnostÍ bytí; pŤedcházejí
každy Lvar a podpÍrají veškeré sítoňení',, ,/ tohoto dŮvodu implikuje sym-
bolismus Vod jak smrt, tak znovuzrozenÍ.',6,

Napos|edy citovan! Úryvek je také pňík|adem toho, jak hustě KÓrner
rozsévá návratné motivy po srn|ch textech a jaké uiznamové kompne-
se s jejich pomocí dosahu.|e. V tomto smys|u jsou jeho StŤepiny v trávě
srovnate|né s |in.ymi prozaicklmi dí|y šedesáb/ch |et, 1ejichŽ vyznamové
dění je rovněŽ pňímo závislé na vyuŽitÍ návratnlch motivŮ a 1ejich s|oŽi-
té vzájemné souhňe - napň. s Pára|oinimi Milenci a vrahy nebo s Šoto-
|ovym Tova ryšstvem J eŽÍšovym.
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Petr Komenda

KÓRNERoVA PísEcNA KosA
A H|sToRtcKA sKUTEČNosT

roměna vidění světa imp|ikuje proměnu kategorií. Jest|iŽe kate-
gorie nejsou stá|é a 1est|iŽe je v nich pňes jejich p vodní urče.
ní zňete|n! modeIující prvek, pak pňi vzájemném srovnáVánÍ

časově vzdá|enfch modelŮ téŽe kategor.ie musíme počítat s jejich rŮz-

norodostí. Jest|iŽe napňÍk|ad román Písečná kosa'V|adimíra KÓrnera

snovnáme s historickou skutečností, pak 1e tňeba vy1Ít z kategorie, 'jeŽ
urču.je dějinné nazírání, to |est kategorie času. Kategorii času v romá-

nu PÍsečná kosa|ze ana|yzovat kompar.ací modeIu stňedověkého SVěta,
jak ie1 odha|ují historici Gurevič2 a Le Goff3, a altennativního mode|u

hereze, jehoŽ nejuce|enějším obrazem 1e učení gnostikrio, s fiktivní sku-

tečností autorova dí|a. |deje gnostikri, od|išující se od or.todoxního poje-

tí stňedověkého světa, hra1í d |eŽitou u|ohu v KÓrnerově dí|e. V.ys|edky

vyvozené z ana|yzy umoŽní určit místo nománu Písečná kosa v ce|ko-

vém rozvrhu autorova dí|a.
Ve stňedověku je moŽno pozorovat pro|Ínání časr]. VÍcevrstevnatost

stňedověké spoIečnosti ur"čuje vnÍmání cyk|ického agnárního času u ro|.

níkŮ, epického archaického času u š|echty, kĎeséanského lineárního

času u církve a mechanistického počitatelného času u měšéanŮ.

Dominantním 1e však čas církve. Teocentricky modeI světa rozvrhu1e

časorny dua|ismus, nynější čas je jiŽ nyní pĎekonán věkem nastáva'jÍcÍm.

Čas spějící k vykoupení se stává l ineárním a nenávnatnlm. KĎeséan je

vŽdy zač|eněn do církevnÍho spo|ečensWí, ktené chr.áni|o pňed nepĎá-

te|skfm světem, takŽe ve stňedověku neby|a rnirazná individuá|nost

Žádoucí. To souvisÍ s rniznamnlm rysem vidění stňedověkého č|ověka.

Stňedověk.f č|ověk na sebe nepoh|ÍŽe| jako na subjekt a na oko|ní svět
jako na objekt.

Styčné body s existenciá|ními strukturami odha|enfmi fi|osofickfmi
pnoudy tohoto sto|etí bychom moh|i ukázat jiŽ u starověk.fch gnostikŮ.

Gnose pňedstavovaIa pojetí času odIišné od pojetí kňestanského.

Vznik|a nezávis|e na kňeséanswÍ u he|énizovanfch Židrj. Ve|ice ov|ivni|a

1 K KÓrner :  P i sečná kosa .  Prcha 19g5 2  qdan i  (1 '  Vydán i  1970]

2 A '  J  GUreVč: Kategor le  s tňedověké ku| tu .y  PRAHA 197B '

3 J' Le Gotr Ku|tu|a stĎedověké Ev.opy' Praha 1991

4 P  PokornÝ]  PÍseĎ o  pe .e  Praha 19g6

15 TamtéŽ s a1'

1E M Elade Posvátné a profánnl s gGgT
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jak počáteční u/voj kňeséanswí, tak pozdější vyvoj neortodoxních kňes-
éansk.fch skupin, které nesouh|asi|y s mocenskym rozmachem církve'
Preexistenciální tázánÍ gnose ukazuje na pokus nalézt nové, ,,pravdi-
vější.' struktury, které by mě|y vysvět|it neměnite|nou Určenost č|ověka
ve světě: ',odkud jsme a čím jsme se stali; odkud pocházÍme a kde
jsme se octli; kam spěcháme a z čeho jsme vykoupeni, jak je to
s našÍm narozenÍm a jak je to s naším ZnovuzrozenÍm?,5 RozvrŽení
otázky je dua|istické. Vymezuje mezi světem hmatatelnlm a Světem,
kter! je protipo|em tělesného světa, světem duševním. Pnoti sobě
jsou postaveny svět|o a tma, nahoňe a dole,  bdění a spánek,  duch
a hmota, transcendentno a antiboŽské. Duše p vodně patňi|a světu
svět|a, avšak neštěstÍm, nedopatňením byIa uvězněna do světa
tělesného, světa temnoty' Zatímco svět pozemskÝ' ko|otající V chao-
t ickém dění,  poh|cuje svět|o duše do stá|e h lubší propast i  odc izení,
spánku, Smrti, neivyšší bŮh [světe|n! principJ posí|á vyzvu k pr.ocit-
nutí, jeŽ probudí duši, která spí, k návratu do domova svět|a. Cesta
ke svět|u je cestou poznání. Cesta končí tehdy, kdyŽ duše, vysvobo-
zená ze svého tělesného vězení, sp|yne s boŽstvem. V|astní jádro
gnostického učení lze ve zkratce vymezit jakoŽto spekuIaci ,,o nebes-
kém Člověku, kter,| se dostal do zajetí hmoty, je roztŤíštěn do jednat-
livlch lidsk,|ch bftostí a chce se vrátit k nebeskému bažskému prazá-
kladu' Na tomto náVratu se mŮže podílet kaŽdy jednotlivy člověk,
pokud se mu dostane poznánÍ - gnose',6 Chápání dějin u gnostik ;e
cyk|ické, do sebe zce|a uzavňené. Symbo|em ko|oběhu je had, poŽíra-
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jící svŮj v|astní ocas'. Z|o ve světě je neměnite|né, vypr^ostit se ze z|a
znamená Vyprostit se z tohoto světa. Aktivita č|ověka se neprojevu.|e
V tomto světě, a|e Ve Snaze uniknout ze světa; zatímco vŮči cyk|ické-
mu dění je zbytečné cokoIi podnikat, osvobozená duše, jíŽ by|o sdě|e-
no poznánÍ, na své cestě ke svět|u [aktivní pnincipJ m Že s pohrdánÍm
sh|íŽet na své tě|o pod|éhající z|u, aniŽ by je usiIova|a ochránit, ze světa
vymanit [pasivní principJ. Duše získává vnitňní svobodu, cena za ni
zap|acená je odmÍbnutí spo|ečenského Ďádu, jeho norem a kodifikacÍ.
Lidé nepoznavší gnosi z stávajÍ v zajetí z|a, a tak m Že duše gnostika,
osvobozená od tě|a, sh|íŽet na oko|ostojící jako na dav, kten1i propad|
temnotě' Gnostik se cítí b.ft součástí e|ity' jeŽ sebe klade mimo dobro
a  z to .

Čas v románu Písečná kosa rozdé|uje pnostor na po|anitu nekonečna
a domova, pňičemŽ se čas vymezuje v duaIitě dění - nehybnost. Tento
zásadnÍ časouj' protik|ad je hybate|em da|ších struktur nománu.
Filmoulm stňihem, stňídáním odstavcŮ - vět a d|ouh1ich popisnlch ÚsekŮ
se obrazy polarizuií do nehybného utkvění a do beaniznamnosti chao-
tického pohybu Iidí. Místo bezpečí iednou opuštěné [domov] je obk|o-
peno obzorem bezbňehosti ,,NezáleŽelo tedy pŤíliš na tom, lderym smě-
rem vyjel z domu, pro osamělého bude nakonec každá cesta stejná',,
V prostorovém a časovém nekonečnu se rozrrfstá obraz mizejícího.
Proměna věcí nutÍ k otázce: ,,Kde to jsem?'' Tento proces, v němŽ
časné je poh|ceno věčností, je nesen tichem, Samotou a pnázdnotou.

Protik|ad děnÍ a nehybnosti se sta| ekviva|entním protik|adu světa
pozemského, pÍ.ostoupeného z|em, a světa BoŽího, v němŽ vládne
Kristus. Tento protik|ad se bude nadá|e pnomÍbat do všech mode|Ů spo-
|ečnosti. V zásadě je moŽno proti sobě postavit spo|ečenské normy
ustanovené Řádem, kter.í' je nosite|em abso|utních hodnot' a pŮvodní
spo|ečensWí pohanŮ, jeŽ odkazu1e na tě|esnost č|ověka. Je tňeba 1iŽ
nyní zdriraznit, Že mode|y spo|ečnosti, pokud jsou chápány ze sebe
samych, nepostrádají |ogiku. obraz Řádu německlch rytíňťr odkazuje na
věčnost ňádu BoŽÍho. Obraz pohanského Života odkazuje na čas cyk|ic.
k'! ', kter^.!' pod|éhá pňínodnímu ko|oběhu" obraz dna spo|ečnosti odkazu-
je na nive|izaci času v okamžik, kdy jde o pouhé pňeŽití, ott^ok jedná

instinktivně iak zvěň.

7 tamtéŽ' sh 30; 'Had' hen' pojídá svůj ocas - symbo| světa pod|éhaiícího věčnému ko|oběhu zrození a smrti' doloženÝ již U starověkÝch

Foin|čanŮ, /'''/ 6noskové jej pok|áda] za obraz sVěE' z něhož má b.lt č|ověk Wsvobozen'"

8  V  KÓrner]  Písečná kosa '  P raha 1gg5,  s tn  53 '

9 tamtéŽ' sh 54'

Vladimír KÓrner
,,ve svém díle

stále zňete!něii
ě|ení postavy

na katy, oběti a svědky...
foto: archiv

5 EmtéŽ, stn 23'

6 tamÉž' stn 122
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foto: archiv

jak počáteční u/voj kňeséanswí, tak pozděiší njvoj neontodoxních kňes-
éansklch skupin, které nesouh|asi|y s mocenskym nozmachem cíl.kve.
Preexistenciá|ní tázání gnose ukazuje na pokus na|ézL nové, ,,pravdi-
vější., struktury, které by mě|y vysvět|it neměnite|nou unčenost č|ověka
ve světě: ,,odkud jsme a čím jsme se stali; odkud pocházíme a kde
jsme se octli; kam spěcháme a z čeho jsme vykoupeni, jak 1e to
s našÍm narazenÍm a jak je to s naším znovuzrozením?'E RozvrŽení
otázky je dualistické. Vymezuje mezi světem hmatate|nym a Světem,
kten! je protipÓlem tě|esného světa, světem duševním. Pr"oti sobě
jsou postaveny svět|o a tma, nahoňe a do|e,  bdění a spánek,  cuch
a hmota,  t ranscendentno a ant iboŽské' Duše p vodně patňiIa světu
světla, avšak neštěstím, nedopatňením byla uvězněna do s,yěta
tě|esného, světa temnoty. Zatímco svět pozemsk./, ko|otající v chao-
t ickém dění,  poh|cuje svět|o duše do stá|e h|ubší propast i  odc izení,
spánku, smrti, nejvyššÍ bŮh [světe|nÝ pr.incipJ posí|á vlzvu k pnocit-
nutí, JeŽ probudí duši, která spí, k návratu do domova svět|a. Cesta
ke světlu je cestou poznání. Cesta končí tehdy, kdyŽ duše, vysvobo-
zená ze svého tělesného vězení, sp|yne s boŽstvem. V|astní jadro
gnostického učení |ze ve zkratce vymezit jakoŽto spekuIaci ,,o nebes-
kém Člověku, kter,| se dostal do zajetí hmoty, je raŽŤíštěn do jecnot-
livlch lidskych bytostí a chce se vrátit k nebeskému boŽskému prazá-
kladu. Na tamto návratu se mťtŽe podílet kaŽd jednotliu| člaĚk'
pokud se mu dostane poznání - gnose' 'c Chápání dějin u gnostikl je

cyk|ické, do sebe zce|a uzavňené. Symbo|em ko|oběhu je had, poŽíra-
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jící svŮj v|astní ocas7' Z|o ve světě je neměnite|né, vyprostit se ze z|a
znamená vyprostit Se z tohoto světa. Aktivita č|ověka se nepnojevuje
V tomto světě, a|e Ve Snaze uniknout ze světa; zatímco vtltči cyk|ické-
mu dění je zbytečné cokoli podnikat, osvobozená duše, jíž bylo sdě|e-
no poznání, na své cestě ke svět|u [aktivní pnincipJ mŮŽe s pohrdáním
sh|íŽet na své tě|o pod|éhající z|u, aniŽ by je usi|ova|a ochránit, ze světa
vymanit [pasivnÍ pnincip]. Duše získává vnitňní svobodu, cena za ni
zap|acená je odmÍtnutí spo|ečenského ňádu, jeho nonem a kodifikací'
Lidé nepoznavší gnosi z stávajÍ v zajetí zla, a tak mŮŽe duše gnostika,
osvobozená od tě|a, sh|íŽet na oko|ostojící jako na dav, kten1i propad|
temnotě' Gnostik se cítí b t součástí elity' jeŽ sebe k|ade mimo dobro
a z lo.

Čas v románu Písečná kosa nozdě|uje pr.ostor na po|aritu nekonečna
a domova, pňičemŽ se čas vymezuje v dua|itě dění. nehybnost, Tento
zásadní časo4i protik|ad 1e hybateIem da|ších stnuktur. románu.
Fi|mou/m stňihem, stĎídáním odstavcŮ . vět a dlouhlch popisnlch usekťt
se obrazy po|arizují do nehybného utkvění a do bezuiznamnosti chao.
tického pohybu lidÍ. Místo bezpečÍ jednou opuštěné [domov] je obklo.
peno obzorem bezbňehosti: ,,NezáleŽelo tedy pŤíliš na tom, I<terym smě-
rem vy1el z domu' pro osamělého bude nakonec každá cesta stejná',B
V prostonovém a časovém nekonečnu se rozrŮstá obraz mizejícího.
Proměna věcÍ nutí k otázce: ,,Kde to jsem?,' Tento pt.oces, v němŽ
časné je poh|ceno věčností, je nesen tichem' Samotou a prázdnotou'

Protiklad dění a nehybnosti se sta| ekviva|entním pnotik|adu světa
pozemského, prostoupeného z|em, a světa BoŽího, v němŽ v|ádne
Kristus. Tento protik|ad se bude nadá|e pnomítat do všech model spo-
|ečnosti. V zásadě je moŽno pnoti sobě postavit spo|ečenské normy
ustanovené Řádem, ktenr/ je nosite|em abso|utních hodnot, a privodní
spo|ečensWí pohanri, jeŽ odkazuje na tě|esnost č|ověka. Je tňeba 1iŽ
nyní zd raznit, že mode|y spo|ečnosti, pokud 1sou chápány ze sebe
samych, nepostr.ádají |ogiku. obraz Řádu německ.fch ryríňŮ odkazuje na
věčnost ňádu BoŽího. obnaz pohanského Života odkazuje na čas cyk|ic-
k!' kter! pod|éhá pňírodnímu ko|oběhu. Obraz dna spo|ečnosti odkazu-
je na nivelizaci času v okamžik, kdy jde o pouhé píeŽití, otrok jedná
instinktivně jak zvěň.

V|adimír KÓrner
,,ve svém díle

stále zňetelněii
ělenÍ postavy

na katy, oběti a svědky...

5 6mtéŽ' stn 23'

6 tamtéž' sr 1 22
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7 tamtéŽ' s[ 30: 'Had, kterÝ pojÍdá svÚj ocas - symbo] světa pod|éhajícho věčnému ko|oběhu zrozenÍ a sm.ti' do|oŽenÝ jiŽ u sErověkÝch

Foinič,anŮ' /'.'/ Gnostkové jej pok|ádaI za obraz sVěE' z něhoŽ má b'F č|ověk Vrysvobozen'"

B V KÓ.ner] PÍsečná kosa' Pmha 1s95, stn 53'

9 bmtéŽ sn 54'
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Je pňíznačné, Že v KÓrnerově pojetí Ěao ni1at< nesleduje ontodoxní
kňeséansko - Židovské pojetí času. Chybí zde eschato|ogie, která
v knize Zjeveníobnovuje Jeruza|ém jiŽ na tomto světě. Ěadovi r.ytíňi by|i
nuceni bílé zdi Jeruzaléma opustit, z čehož vyplynu|y da|ší d s|edky pro
jejich ideo|ogii; proto je tňeba uváŽit, jakou uIohu sehrával obraz
Jeruza|éma ve stňedověkém světě. Ztráta svatého města, symbo|u
vykoupeného světa, vede ke Ztrátě naděje v brzk! pňíchod Krista
a jeho dokona|ého a dobr.ého ňádu. Jest|iŽe je Jer.uza|ém Ztnacen, uva-
Žuje komtun Rinno, je nutno vše učinit pro to, aby zvěstovate| a nosi-
te| absolutních a věčnlch hodnot města - Řád, prenesl svaté město
z nebe na pomÍjivou zem. PňenesenÍ se neuskuteční cestou |ásky
a pňesvědčování, neboé tento svět propad| z|u, nástrojem se stane
moc a sí|a. Zákony krutosti j iŽ nepňipustí da|šÍ pochybení č|ověka: ,,Lldé
musí dostat takou! strach, že se už neodváŽí hŤeštť',no Do principri věč-
nosti Se ovšem v|oudi| prvek zce|a ,,pozemsk}i.,, Strach ze zrady, jeŽ
Vyplwá z boje o nadv|ádu uvnitň ňádové pospo|itosti ' Navenek je pro-
k|amováno bratrství, za c|onou však čÍhají ,,cizí, zlé oči, podivně napja-
té očekávánÍm něčeho, ,/. ' ',/, 'n, Komtur Rinno je vzápětí zabit, ideo|o-
gie ňádu zapomenuta. Moc, jeŽ by|a privodně pnostňedkem k uskuteč-
Ďování ideje, se stává smys|em Sama o sobě, zemsky mistr U|rich
Hunneberk doporučuje vwo|ávat povstání mezi ov|ádan./mi i ještě neo-
v|ádnutfmi pohany' Moc, uzavĎená sama do sebe, se rozšiňuje do
nekonečna, kňeséansk1i |ineární čas je opuštěn. Faktické odmítnutí
Knistou/ch měňí1tek se projevuje popňením JeŽíšova evange|ia, jeŽ spo-
čívá na vykupující mi|osti, která 1e ur.čená všem. Ěádorn/ r"ytíň vyznává:
sám sebe svou v|astní snahou [askezí, umrtvenímJ dovést k vykoupe.
ní, které je uvedením do nicoty, v níž sp|yneme s nekonečnem. Tuto
gnostickou cestu k Bohu |ze na|ézt jak U komtura, tak u Ama|bergy'
Úsilí komturovo spě1e k nekonečnu, na pouti poznání odmítá ztracené
matčino teplo, zmarem a smrtí vniká do ch|adu a noci.

Ama|berŽin otec by| kdysi na kňiŽácké ufpr^avě a dovez| od pohan
a jiŽních Žior: tajne knihy, pod|e místa určení tedy knihy gnostické.
odtud pak dívka získáva|a zasvěcení. Jistě není náhodné, Že se její po1e-
tí gnose ve|ice b|íŽí kňeséanské variantě této nauky' Země a nebe jsou
proti sobě dua|isticky postaveny. Dobnf BŮh posí|á Spasite|e, naproti
tomu kruty B h tnestá. Č|ověk vznik| sexuá|ním aktem andě|a [k|adnéno
principu] a pozemšéanky ftě|esného principu]. Dualismus č|ověka se
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projevuje v protik|adech duše - tě|o, nozum - cit, svědomí - zvíňe, dobt.o
- z|o' Zatímco z nebe pňicháze1Í andě|é [pos|ovéJ, č|ověk spočívající ve

tmě skrze vykoupení ohněm touŽí k Bohu. B|oudění duše bude ukonče-

no aŽ s noi4im pňíchodem Vykupite|e. V zásadě se však č|ověk musí zba.

vit tě|a, aby pňesta| pod|éhat sexuá|nímu pudu. Tě|esné vézení zp so-

buje, Že cesta Utrpení, kterou uniká duše zemi, je ve|mi obtíŽná. Po

oddě|ení těla a duše bude tě|o opět nevědomé a šéastné, duše v nebi

sp|yne se Spasite|em. V pojetí dua|ismu pod|e Ama|bergy je tedy obsa-

Ženo také k|adné ohodnocení tě|a. Tě|o Samo o sobě není odmÍtáno,

dívka pouze nesouh|así se spo.jením duše a tě|a. Proto na 1edné straně

dokáŽe sh|ÍŽet na pohany s pohndáním, ale zároveĎ 1im závidí jejich

osvobozenou tě|esnost. Gnose AmaIbergu na jednu stranu osvobozuje,

na stranu druhou svazuje. Chtě|a by odhodit veškerou svou vědomost

a poddat se |étu, tak ;ak to kaŽdym rokem pozorova|a u pohanri: ,,Jedno
jediné lén v Životě každého člověka, l<teré dosud nepoznala, a kterého se
pŤesto obávala,,n, A|win by mohl 1ejí |éto nap|nit, vzh|edem k ambiva|en.

ci této postavy je pochopite|né, Že tak neučiní.
KdyŽ kněŽí Ěádu v mod|itbě m|uví o bí|!ch Jeruza|émskfch zdech,

A|win nechápe, proč jsou zmiĎovány. A|win nechápe ekviva|enci mezi

nebeskym Jeruza|émem, ňádem BoŽím a ňádem, ktery buduií ňádoví

bratňi zde na Severu. To znamená, Že neporozuměl transformaci ňádu

věčnosti do ňádu pozemského , z čehoŽ lze vyvodit A|winovo nertotoŽ-

nění se strukturami Ěádu. Zakouší1e zvenčí, aniŽ by je pr i ja| .  A|win ie
poutníkem pozorně procházejícím rriznlmi mode|y spo|ečnosti. Pozice
pozorovate|e imp|ikuje motiv ztráty mÍsta bezpečí a motiv odcizení:

ko|ektiv neposkyLne Útočiště a domov je ztracen. Svět se bude jevit

1ako |abyrint, coŽ odkazuje na bezcí|né b|oudění světem, v němŽ neroz-

hoduie otázka Vnitňního smys|u' a|e těkavé zkoumání věcí, neustá|é

odbíhání od místa pr.avdy: Jít ,,kamkoliu kde ještě nebyl.,13 A|win není

s i tuacemi detenminován, není do n ich vrŽen, právě naopak,  vo|í s i  je .

Během své cesty uskutečĎuje něko|ik vo|eb. Nejpr^ve si zvo|il Řád, poté

se usídIil mezi pohany, vzápětÍ si zvo|iI pokánív ňádolnych zdech, a nako-

nec po vo|bě sexuálního pok|esku S neznámou dívkou Se Í.ozhodne VÍ.á-

tit se domťr. A|win aktivně prochází rťrznlmi mode|y spo|ečnosti.

Ambiva|entní pozice hrdiny je drjrs|edkem porušení veškerlch norem,

které dané spo|ečnosti A|winovi uk|áda|y. Zárove si však neWVáňí

odIišnou koncepci norem, ek|ekticky pňeiímá ty, které Se Zrovna

12 tamtéŽ stn 80'

1 3 tamtéŽ' stt 18o

10 tamtéŽ stn 40

1 1 tamtéŽ' stn 42
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Je pňíznačné, Že v KÓrnerově pojetí Řaa nijat< nes|eduje ortodoxní
křeséansko - Židovské pojetí času. Chybí zde eschatoiogie, která
v knize Zjeveníobnovu'je Jeruza|ém 1iŽ na tomto světě. Ěádoví rwí.i bv|i
nuceni bí|é zdi Jeruza|éma opustit, z čehoŽ vyp|ynu|y da|ší dŮs|eáky pro
jejich ideoIo9ii; proto le tňeba uváŽit, 1akou Ú|ohu sehrávaI ooraz
Jeruza|éma ve stňedověkém světě. Ztráta svatého města, svmbo|u
vykoupeného světa, vede ke ztrátě naděje v br^zk! pňíchod Krista
a jeho dokona|ého a dobr.ého ňádu. Jest|iŽe 1e Jer.uza|ém ztnacen. uva-
Žuje komtur Rinno, je nutno vše učinit pro to, aby zvěstovate| a nosl-
te| abso|utních a věčnlch hodnot města - Řád, pňenesl svaté mésto
z nebe na pomíjivou zem. Pňenesení se neuskuteční cestou |ásky
a pĎesvědčování, neboé tento svět propad| z|u, nástr.ojem Se stane
moc a sí|a. Zákony knutosti j iŽ nepňipustí da|ší pochybení č|ověka: ,,Lrdé
musí dostat takovy strach, že se uŽ neodváží hňeštt.,ío Do principri věč-
nost| Se ovšem v|oudil prvek zce|a ,,pozemsk!.., strach ze zrady, jeŽ
Vyp|yvá z boje o nadv|ádu uvnitň ňádové pospo|itosti. Navenek je prot
k|amováno br"atnství, za clonou však číhají ,,cizÍ, zlé oči, podivně nap1a-
té očekáváním něčeho, ,/,.. '/ ',n. Komtur Rinno 1e vzápětí zabit, ideoto-
gie ňádu Zapomenuta. Moc, jeŽ by|a prjvodně prostňedkem k uskuteč-
Ďování ideje, se stává smys|em sama o sobě, zemsk! mistn U|rich
Hunneberk doporučuje vwolávat povstání mezi ov|ádan mi i ještě neo-
vládnut1imi pohany. Moc, uzavňená sama do sebe, se nozšiňuie do
nekonečna, kňeséansk! l ineární čas je opuštěn. Faktické odmítnutí
Kristoulch měňítek se projevuje popňenÍm JeŽÍšova evange|ia, jeŽ spo-
čÍvá na vykupující mi|osti, která je určená všem' Ěádorni ryuir vyznava:
sám sebe svou v|astní snahou [askezí, umr"tvenímJ dovést k wkoupe-
ní, které je uvedením do nicoty, v níŽ sp|yneme s nekonečn"Á. Tuto
gnostickou cestu k Bohu |ze na|ézt jak u komtur.a, tak u Ama|bergy.
Úsi|Í komturovo spěje k nekonečnu, na pouti poznanÍ odmítá Ztracené
matčino tep|o, zmarem a Smrtí vniká do ch|adu a noci.

Ama|berŽin otec by| kdysi na kňižácké r4ipravě a dovez| od pohanŮ
a jižnÍch Židrj tajné knihy, pod|e místa určení tedy knihy gnostické.
Odtud pak dívka zÍskáva|a zasvěcení. Jistě nenÍ náhodné, zá se 1e1i poje-
tí gnose ve|ice b|íŽí kňesťanské variantě této nauky. Země a n"bu.j=ou
proti sobě dua|isticky postaveny. Dobr BŮh posí|á Spasite|e, naproti
tomu kr.uty BŮh trestá. Č|ověk vznik| sexuá|ním aktem andě|a [k|adnéno
principu] a pozemšéanky ftělesného principu]. Dua|ismus č|ověka se

10 tamtéŽ str 40'

11 tamtéž stn 42
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projevuje v protik|adech duše - tě|o' rozum - cit, svědomí . zvíňe, dobr^o

- z|o. Zatímco Z nebe pňicházejÍ andě|é [pos|ovéJ, č|ověk spočÍvajícÍ ve

tmě skrze vykoupenÍ ohněm touŽí k Bohu. B|oudění duše bude ukonče-

no aŽ s nouym pňÍchodem Vykupite|e. V zásadě se však č|ověk musÍ zba-

vit těIa, aby pňesta| pod|éhat sexuá|nímu pudu. Tě|esné vězenÍ zptiso-

buje, Že cesta UtrpenÍ, ktenou uniká duše zemi, je ve|mi obtíŽná. Po

oddě|ení tě|a a duše bude tělo opět nevědomé a šéastné, duše v nebi

sp|yne se Spasite|em. V pojetí dua|ismu pod|e Ama|ber.gy je tedy obsa-

Ženo také k|adné ohodnocení tě|a. Tě|o samo o sobě nenÍ odmítáno'

dívka pouze nesouh|así se spojením duše a tě|a. Proto na 1edné stnaně

dokáŽe sh|ÍŽet na pohany s pohrdáním, ale zároveř jim závidí 1ejich

osvobozenou tě |esnos t .GnoseAma|be rguna jednuS t ranuosvobozu je ,
na stranU dnuhou svazuje. Chtě|a by odhodit vešker.ou svou vědomost

u poooat se |étu, tak jak to kaŽd.fm rokem pozorovala u pohanri: ',Jedno

je'diné této v životě kaŽdého čtověka, l<teré dosud nepoznala, a kterého se

pŤes toobáva l a ' , n2A|w inbymoh| je j í lé tonap|n i t ' v zh |edemkamb iva |en -

"i 
teto postaw je pochopite|né, Že tak neučiní.- 'r.nczi 

Ěaau v mod|itbě mluví o bí|!ch Jer.uza|émskfch zdech,

A|win nechápe, proČ jsou zmiĎovány. A|win nechápe ekviva|enci mezi

nebeskym Jeruza|émám, ňádem BoŽím a ňádem, ktery budují ňádoví

b ra tň i zdenasevenu .Toznamená ,Ženepo rozumě l t r ans fo rmac iňádu
věčnosti do ňádu pozemského , z ÓehoŽ |ze vyvodit A|winovo nezbotoŽ.

něnÍ se strukturami Ěádu. ZakoušÍje zvenčí, aniŽ by 1e pňi ja| .  A|win 1e

poutníkem pozonné procháze|ícím r.riznymi mode|y společnosti. Pozice

pozorovate|e imp|ikuje motiv Ztráty mÍsta bezpečí a motiv odcizenÍ:

kolektiv neposkytne utočiště a domov je ztracen. Svět se bude jevit

1ato tanyr.int, coŽ odkazuje na bezcí|né bloudění světem, v němŽ neToz-

hoduje otázka vnitňního smys|u, a|e těkavé zkoumání věcÍ, neustá|é

odbíhání od mista p.uuay. jr- ,,k".koti,, kde ještě nebyl.,n3 A|win nenÍ

si tuacemi detenmtnován, není do n ich vrŽen, právě naopak,-vo|í s i  je .

Během své cesty uskutečĎuje něko|ik vo|eb. Ne1prve si zvo|i| Řád, poté

se usíd|il mezi pohany, vzápětí si zvo|i| pokánÍ v ňádov.ych zdech' a naKo-

nec po volbě sexuálniho pot<|estu s neznámou dívkou se rozhodne vrá-

tit se domr]r. A|win aktivně prochází rŮznymi mode|y spoleČnostt'

Ambiva|entnÍ poztce hrdiny je dŮs|edkem porušení veškerlch norem,

které dané spo|eČnosti Áwinovi uk|ádaly. ZároveĎ si však nevyuváňí

o d | i š n o u k o n c e p c i n o T e m , e k | e k t i c k y p ň e j í m á t y , k t e r é s e Z r o v n a

I
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naSky|nou, a VZápětÍ 1e odhazuje. Pohyb v labyrintu tak není Vweden
do ráje Srdce. Tento nys ovšem v Žádném pňÍpadě neukazuje na stňe-
dověkou společnost, neboé takto vnímá svět č|ověk tohoto sto|etí.
Proto se A|win mod|í modIitbu modenního č|ověka, postrádá totiŽ jis-
totu Boha: ,,/.''/ isem tak ubohy a tak rychle tě umím zradit, Že se mi
celá víra v tebe zmenšuje v jakousi nepatrnou lidskou tečku v širém
moŤi' Zatrat mne, ale nenechávej mne zemŤít, ,/..',/',,o Je pňíznačné,
Že A|winovi [na rozdí| od stňedověkého č|ověka] zá|eŽívíce na Životě neŽ
na spasení. Touto existenciální rovinou A|winovy osobnosti však ještě
prostupuje novina jiná, novina gnostického vykoupení, kter.é zŮstává
nezavršeno. Pohyb hrdiny se promÍEá do ventiká|y seStUpU a opětov-
ného vzestupu. A|win nejprve opouští domov, vstupuje do světa, Sestu-
pujíc prochází někoIika spo|ečenskymi ňády, aŽ se ocitá na dně spo-
|ečnosti. Alwina proměĎuje poznánÍ 1ejich stnuktur, aniŽ by někter"ou
pňija| za svou. Vnitňní ftotoŽnění by jej uved|o do nepravdy a do p|né-
ho zapomenutí na domov. Zjevení pravdy k němu pňichází dvakrát, vŽdy
Ve Snu a vŽdy mu je ukazuje zasvětite|ka gnose, Ama|berga. První zje-
vení [v domě Ama|bergy] mu objasĎuje gnostickou zvěst, druhé zjeve-
ní [v ňádové ce|e] jej nechává rozpomenout Se na domov. Návnat se
neuskutečni|, A|win umÍrá V bitvě u Lehnice. Vykoupení gnose .je nako-
nec zpochybněno ambivaIencí.

Ambiva|ence postavy A|wina se projevuje v jeho moŽnostech, neboé
vše je mu dovo|eno. Jest|iŽe komtur pok|ádá ňád, kter! na seven.pňi-
náše1í nytíňi z jihu, za věčn!, pak A|win skepticky popírá jeho abso|ut-
nost a zdŮrazĎuje pomÍjivost ňádu. Pod|e A|wina jen pohanské s|unce
je věčné: ''Novy koloběh života, neustál,! pohyb v dunách a nevyzp$atel-
ném písku' Jenom my už tu nebudeme',l''.,/'qs Také ve vztahu
k Ama|berze se ukazuje A|winova skepse, tam kde ona vidÍ propast,
on spatňuje neh|ubokou jámu. Nejpnve Se mu zdá nejšerednější Ženou
na světě, vzápětí ji vidí jako krásnou. Popírání abso|utní trva|osti kňes-
éanství a sniŽování kurtoazního ideá|u Ženy zajisté ne|ze ztotoŽĎovat se
stňedověkem' A|win sice tvrdí: ,,Já pra sebe štěstí nechci,qB , a|e tím
naopak potvnzuje, Že cí|em, k němuŽ usi|uje dospět, je pnávě jeho na|e-
zení' Touha po štěstí je posed|ostí č|ověka novověku, ktery místo toho,
aby usi|ova| o fenomená|ní bytí, se snaŽí vlastnit. JiŽ samotné chtění
pňedpok|ádá v|astnění' Č|ověk stňedověku se naopak pňičiĎova| sk|ony

k v|astnění popňÍt, cí|em stňedověkého č|ověka by|o usi|ování o spásu
Skrze pomoc uboh.fm. A|win !e sice otevňenou moŽnostÍ, tím však, Že

ani jeden spo|ečensk! mode| nepňijímá za svťrj, se jeho zdán|ivě neko-
nečná cesta mění v cestu jedinou, cestu bIudného poutníka, čÍmŽ je

potvrzována KÓnnerova skepse. ovšem rozpor mezi moŽností vo|by
a determinovaností ne|ze pozorovat V ko|ektivistickém stĎedověku,
v němŽ nena|ezneme takovou míru individuaIity, takovou míru atomi-
Zace a osamě|osti, jak ji v románu pňedstavuje postava A|winova.
Zák|adním rysem románu je proměna A|winova vidění' Z této promě-

ny vyp|.fvá jednak 1eho b|oudění, jednak1eho ambiva|ence a 1eho skep-

se. Tato proměna stojí v rozhodné opozici proti stá|osti, neměnnos.
ti [zrnlrazněno autorem, pozn. F|. D.J kategorií ve stňedověkém myšle-

ní. Alwin se neztoŽní ani s vykoupením gnose, zato však pňejÍmá její

negativní obraz pozemského světa, takŽe se v jeho postavě pro|ínají
pňinejmenším dvě roviny: existenciá|ní a gnostická. Ačko|i obraznost
románu zčásti odpovídá obraznosti stňedoVěku, ne|ze jej proh|ásit za

odpovÍdající historické skutečnosti, čtenáĎ vidí fiktivní svět románu

Alwinovyma očima, které nazína.|í na děnÍ poh|edem č|ověka dvacátého
stoIetí.

Jan Patočka v Úvahách o dějinném a pňeddějinném světě uvádí

m tus 'jako uzavňen! a dějiny jako otevňeny čas.17 Chaos, hrozi{ a hro.

zící nás poh|tit, nám nejprve brání otevňÍ! se nebezpečí, jeŽ se v něm

nask,ftá. Útoeistc h|edáme v m tu, kter! nás má pňed chaosem ochrá-

nit. V okamŽiku, kdy proh|édneme m'/tus jakoŽuo k|amn!, odcizujeme

se pŮvodnímu světu, jenŽ nám poskytova| ochranu' a otevínáme se

dějinám. otevňené dějiny potňebují aktivně mys|ícÍho č|ověka. KaŽdé

vysvět|ení, které by trva|o na up|ném a dokona|ém obrazu světa, by

dějiny uzavňe|o, č|ověk by se staI opět pasivním. Gnostick! čas jsme

charalGerizova|i 1ako do sebe uzavňené a tedy nikdy nekončící z|o,
proto uzavňenost tohoto času a gnostické vysvětlení o pádu č|ověka

definujeme jako m.fbus. Souhrnně ňečeno: negativní obraz světa poda-

n! gnosí |e myrick.y. Také KÓrner chápe časovost mybicky, synkrezí do

ni vk|ádá prvky pňedevším gnostické, avšak postrádáme u něj moŽnost
vykoupení ze z|a, tedy ono k|adné pňitakání, které je charakteristické
pro gnostickÝ Vzestup.

Tak jako je vztah mezi uzavňen1imi dějinami a uzavňenou duší, tak

také mezi otevňenymi dě1inami a otevňenou duší. Pod|e Jana Patočky
uzavňenou duši charakterizuie ohraničenost do sebe sama a z ní vypl.f-l4LamtéŽ ďf. ]4

1 5 tamtéž, str 94

]6 EmtéŽ, stn 95
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naskwnou, a VZápětí je odhazuje. Pohyb v Iabynintu tak není vweden
do ráje srdce. Tento nys ovšem v Žádném pňípadě neukazuje na stňe-
dověkou spo|ečnost, neboé takto vnímá svět č|ověk tohoto sto|etí.
Proto se A|win modlí modIitbu moderního č|ověka, postrádá totiŽ jis-
totu Boha: ,'/..',/ jsem tak ubohy a tak rychle tě umÍm zradit, Že se mi
celá víra v tebe zmenšuje v jakousi nepatrnou lidskou tečku v širém
moŤi' Zatrať mne, ale nenechávej mne zemŤÍt, ,/..',/.',o Je pňíznačné,
Že A|winovi [na nozdÍ| od stĎedověkého č|ověka] zá|eŽí více na Životě neŽ
na spasení. Touto existenciální rovinou A|winovy osobnosti však ještě
prostupuje rovina jiná, rovina gnostického vykoupení, které zŮstává
nezavnšeno. Pohyb hrdiny se pnomÍEá do vertiká|y sestupu a opětov-
ného vzestupu. A|win nejpnve opouští domov, vstupuje do světa, sestu-
pujíc prochází někoIika spo|ečenskfmi ňády, aŽ se ocitá na dně spo-
lečnosti. A|wina proměĎuje poznání jejich struktur, aniŽ by některou
pňi1a| za svou' Vnitňní ztotoŽnění by jej uved|o do nepravdy a do Úp|né-
ho zapomenutí na domov. Zjevení pravdy k němu pňichází dvaknát, vŽdy
Ve Snu a vŽdy mu je ukazuje zasvětite|ka gnose, Ama|berga. Pr^vní z]e-
vení [v domě Ama|bergy] mu ob1asĎuje gnostickou zvěst, dr.uhé zjeve.
ní [v ňádové ce|e] jej nechává rozpomenout Se na domov. Návrat se
neuskutečni|, A|win umírá v bitvě u Lehnice' Vykoupení gnose je nako-
nec zpochybněno ambivaIencí.

Ambiva|ence postavy A|wina se pr^ojevuje v |eho moŽnostech, neboé
vše je mu dovo|eno. Jest|iŽe komtur pokládá ňád' kten! na sever,pňi-
nášejí rytíňi z 1thu, za věčn./, pak A|win skepticky popírá jeho absolut-
nost a zd razřuje pomí.|ivost ňádu. Pod|e A|wina jen pohanské s|unce
je věčné: ,flou! koloběh života, neustálÝ pohyb v dunách a nevyzpytatel-
ném pÍsku. Jenom my uŽ tu nebudeme',l''.,/.qs Také ve vztahu
k Ama|berze se ukazuje A|winova skepse, tam kde ona vidí pnopast,
on spatňuje neh|ubokou jámu. Nejprve se mu zdá nejšer^ednější Ženou
na světě, vzápětí ji vidí jako krásnou. Popírání abso|utnÍ trva|osti kňes-
ťanství a sniŽování kurtoazního ideá|u Ženy zajisté ne|ze ftotoŽřovat se
stňedověkem. A|win sice tvrdí: ,,Já pro sebe štěstí nechli,16 , a|e tím
naopak potvrzuje, Že cí|em, k němuŽ usi|uje dospět, je právě jeho nale.
zenÍ. Touha po štěstÍ je posedlostí člověka novověku, kter.! místo toho'
aby usi|ova| o fenomená|ní bytí' se snaŽÍ v|astnit' JiŽ samotné chtění
pňedpok|ádá v|astněnÍ. Č|ověk stňedověku se naopak pĎičiĎova| sk|ony
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k vlastnění popňÍt, cÍ|em stňedověkého č|ověka bylo usi|ovánÍ o spásu
skrze pomoc uboh1im. A|win je sice otevĎenou moŽnostÍ, tím však, Že

ani jeden spo|ečensk! model nepňijÍmá za svŮj, se 1eho zdán|ivě neko-
nečná cesta mění v cestu jedinou, cestu bIudného poutníka, čímŽ je

potvrzována KÓrnenova skepse. Ovšem rozpor mezi moŽností vo|by
a determinovaností ne|ze pozorovat V ko|ektivistickém stňedověku,
v němŽ nena|ezneme takovou mír.u individuaIity' takovou mínu atom|.
zace a osamě|osti ' 1ak ji v románu pňedstavuje postava A|winova.
Zák|adním rysem románu je proměna A|winova vidění. Z této promě-

ny vypl.fvá jednak jeho b|oudění, jednak.jeho ambiva|ence a jeho skep.
se' Tato proměna stojÍ v r"ozhodné opozici proti stáIosti, neměnnos.
ti [zrnirazněno aUtorem, pozn. Fl. D'J kategorií ve stňedověkém myš|e-
ní' A|wirr se neztoŽní ani s vykoupením gnose, zato však pňejÍmá její

negativní obraz pozemského světa, takŽe se v jeho postavě pro|ínají
pňinejmenším dvě roviny: existenciá|ní a gnostická' Ačko|i obraznost
románu zčásti odpovídá obraznosti stňedověku, ne|ze jej pr.oh|ásit za
odpovídající historické skutečnosti; čtenáĎ vidí fiktivní svět románu
A|winornj'ma očima, které nazíra.|í na děnÍ poh|edem č|ověka dvacátého
stoIetÍ.

Jan Patočka v uvahách o dějinném a pňeddějinném světě uvádÍ
m1ítus jako uzavňeny a dějiny jako otevňeny čas.17 Chaos, hroziu!' a hro-
zící nás poh|tit, nám nejprve brání otevňÍb se nebezpečí, jeŽ se v něm
nask tá' Útočiště h|edáme v mytu, kter.y nás má pňed chaosem ochrá-
nit. V okamŽiku, kdy proh|édneme m tus jakoŽuo k|amn!, odcizujeme
se p vodnímu světu, jenŽ nám poskytova| ochranu, a otevÍráme se

dějinám' otevĎené dějiny potňebují aktivně myslícÍho č|ověka. KaŽdé
vysvět|ení, kter.é by tnvalo na up|ném a dokona|ém obrazu světa, by
dějiny uzavňe|o, č|ověk by se sta| opět pasivním. Gnostick! čas jsme

charakterizovali jako do sebe uzavňené a tedy nikdy nekončící z|o,
proto uzavňenost tohoto času a gnostické vysvět|ení o pádu č|ověka
definujeme jako m tus. Souhnnně ňečeno: negativní obraz světa poda-

n1i gnosí je mytick'í. Také Korner chápe časovost myticky, synkrezí do

ni vk|ádá pnvky pňedevším gnostické, avšak postrádáme u něj moŽnost
vykoupení ze z|a, tedy ono k|adné pňitakání, které je charakteristické
pno gnostick! vzestup.

Tak jako je vztah mezi uzavňenlmi dějinami a uzavňenou duší, tak
také mezi otevňenymi děiinami a otevňenou duší' PodIe Jana Patočky
uzavňenou duši charaktenizuie ohraničenost do sebe Sama a z ní vyp|.f-14 tafrtéŽ' slr' 74

15 tamtéž' stn s4
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VajíCí abso|Utnost a nekonečnost, taková duše se mťrŽe setkat jen

sama Se sebou' kdežto otevňenou duši |ze charaktenizovat otevňenos-
tí vŮči druh'ym Iidem a vědomÍm v|astní konečnosti.18 KÓnner ve svém
dí|e stá|e zňete|něji č|enÍ postavy na katy, oběti a svědky. ČÍm vyhraně-
nější 1sou Q[o osobnostní kategorie, tím pasivnější je ;ednání postav'
Kati jsou zač|eněni tím, Že se stávají nástroji obecného koloběhu z|a;
oběti jsou podňízeny katŮm a svědkové, pozot.ující toto dění, nejsou
schopni nekonečné opakované zIo z|omit' Tato detenminovanost
naštěstÍ nenÍ Úp|ná. Pokud se jí postavy vymknou, prožívají sv .| v|ast-
ní čas, r znlmi zpŮsoby peču1í o svou existenci, jak to m Žeme pozo-
rovat u A|wina [román Písečná kosa) i u sv Vo1těcha [r.omán Smrt sv'
Voitěcha)' Naopak podĎízení se vede ke ztrátě ,,v|astního.. času, coŽ
postavy vnímají jako Životní prohru InoveIa Psí kŮŽe, oklaman,!).
Uzavňená, gnostickÝm mytem pňedunčená duše upadá do zapomenu-
tosti na sebe sama, rezignuje na vazby k okoInÍm Iidem.

KÓnnerovo uichodisko |ze spatňovat v ana|fze existenciá|ní situace,
tak jak by|a podána v nove|e Adelheid, Jaklm zpŮsobem však autor
mohI dospět od existenciá|ní ana|!zy aŽ ke gnostickému m'ftu?
Existenciá|ní fiIosofie a gnostikové kladIi spoIečné otázky. To umoŽniIo
gnostikŮm zachytit cosi z existenciá|ní situace člověka. Ekviva|ence
mezi oběma myš|enkouimi směny pomoh|a autonovi pňijmout gnostic.
ké pojetí času, coŽ jest do sebe uzavňené, nikdy nekončÍcÍ dění z|a.
Negativní obr.az světa, 1enŽ 1e pňíznačn! jak pro gnosi, tak pro
KÓrnera, otevňe| jeho dí|u novou kategorii absurdna [román LékaŤ umí-
rajícího času]. Tato kategorie jej odda|uje od čistě existenciá|ních ana.
|!z, v nichŽ se absurdno sice vyskytova|o, a|e nepňevaŽova|o. Tato nová
kategorie však posi|uje p vodní negativní obraz světa, je vyWáňen syn-
kretick! dua|istick! mytus, což ostatně odpovídá dnešnímu směňování
doby, jeŽ si ĎÍká postmoderní. S postupn1im zesi|ováním negativního
obrazu SVěta Se zes|abuje aktivita hrdinŮ v či času - zlu. Pasivita
a detenminovanost hrdiny vrcholÍ v nove|e oklaman,j, ' MŮŽeme si .|en
k|ást otázku, proč je skepse tak dŮs|edná. Pňinejmenším |ze ukázat na
něko|ik pňíčin: smrt KÓrnerova otce, obraz zbracené genenace, kterou
poznamena|a padesátá |éta, odraz normaIizačních |et, distance od
,,postmoderní'' nezávazné hry v umění. osvět|Í však tyto dŮvody pod-
manivost autono4?ch dě|?

Starověké gnostické učení obsahova|o pňitakání, a to v podobě vze-
stupu č|ověka k Bohu. Kdysi by|o moŽno sp|ynout s Ne1vyšším. KÓnner
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naproti tomu dokáŽe vynikajícím zpŮsobem pnacovat s faktem, Že vÍra

v Boha je dnes zaIoŽena na absurdnÍch nozporech, takŽe mr]rŽe doce-

|a snadno ztratit SVoU Útěšnost a zakowenost. Neexistence jakéhoko-

|i k|adného pr"itakání WVárí tísnivou atmosféru. Autor. v nás rozechví-

vá citl ivé místo, vŽdyt svět je vskutku moŽno nazírat tak, jak je viděn

v KÓrnerovych dí|ech, vysvobozující pohyb vyzní většinou do prázdna,

BŮh dnes z Úzkosti nevytnhule. V KÓrnerově pojetí času Spatňuli nebez-

pečÍ pro jeho Worbu. Obraz jeho světa se mr]Že stát snadno schema-

tem' Dějiny v jeho dí|e se do sebe uzavňe|y, a|e č|ověk je pňece otev-

ňená moŽnostl JistěŽe autorovo pojetí času nepostrádá sugestivních

rysťr, zv|áště tehdy, le-|i vr]rči času zachována moŽnost vo|by (Písečná

kosa], nebo pokud č|ověk nerezignuie ÍSmrt sv' Vojtěcha). Avšak nad

oklaman|im si k|ademe otázku: a jak dá|? Radiká|ní nihi|ismus nás

nedovede ke katarzi ani v novině existenciální, natoŽ umělecké. Č|ově-

ku je zapotňebÍ svět|a'
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vající abso|utnost a nekonečnost, taková duše se m Že setkat jen
Sama Se sebou, kdeŽto otevňenou duši |ze charakterizovat otevňenos-
tí vťtči dt.uhfm |idem a vědomÍm v|astní konečnosti.18 KÓrner ve svém
dÍ|e stá|e Zňete|něji č|enÍ postavy na katy, oběti a svědky. Čím vyhnaně-
nějšíjsou tyto osobnostní kategorie, tÍm pasivnějšÍ1e jednání postav.
Kati 1sou zač|eněni tím, Že Se stáVají nástroji obecného ko|oběhu z|a;
oběti jsou podňÍzeny katŮm a svědkové, pozoru|ící toto dění, nejsou
schopni nekonečné opakované zIo zIomit. Tato determinovanosu
naštěstí není up|ná. Pokud se jí postavy vymknou, proŽívají svŮj v|ast-
ní čas, rŮznlmi zpŮsoby peču1í o svou existenci, 1ak to m žeme pozo-
rovat u A|wina [nomán Písečná kosa) i u sv. Vo'jtěcha [román Smrt sv.
Vo1těcha). Naopak podňízení se vede ke ztrátě ,,v|astního.. času, coŽ
postavy vnÍmají jako ŽivotnÍ prohru InoveIa Psí kŮŽe, oklaman,|).
Uzavňená, gnosticklm mytem pňedurčená duše upadá do zapomenu-
tost i  na sebe sama, rez ignu|e na vazby k okoIním I idem.

Konnerovo uichodisko |ze spatňovat v ana|fze existenciá|ní situace,
tak Jak by|a podána v novele Adelheid. Jaklm zp sobem však autot^
mohl dospět od existenciá|ní ana|!zy aŽ ke gnostickému mi|tu?
Existenciá|ní fi|osofie a gnostikové k|adIi spoIečné otázky. To umoŽniIo
gnostik m zachytit cosi z existenciá|nÍ situace člověka. Ekviva|ence
mezi oběma myš|enkornimi směry pomoh|a autorovi pňijmout gnostic.
ké pojetí času, coŽ jest do sebe uzavňené, nikdy nekončÍcÍ dění z|a.
Negativní obnaz světa, ienŽ je pňíznačn1i jak pro gnosi, tak pro
KÓrnera, otevňe| jeho dí|u novou kategonii absurdna [nomán LékaÍ umí
rajícího času]. Tato kategorie jej odda|uje od čistě existenciá|nÍch ana-
|yz,v nichŽ Se absurdno sice vyskytovalo, a|e nepňevaŽova|o. Tato nová
kategorie však posiluje p vodní negativní obraz světa, je vytváňen syn-
kretick.!' dua|istick! mytus, coŽ ostatně odpovídá dnešnímu směňovánÍ
doby' jeŽ si ňíká postmoderní. S postupnlm zesi|ováním negativního
obrazu světa se zes|abuje aktivita hrdinrjr vr]či času - z|u. Pasivita
a determinovanost hrdiny vr.cho|í v novele oklamany' M Žeme si jen
klást otázku, pnoč je skepse tak dŮs|edná. Pňine;menšÍm |ze ukázat na
několik pňíčin: smrt KÓrnerova otce, obraz Ztracené generace, kterou
poznamenaIa padesátá |éta, odraz normaIizačních Iet, distance od
,'postmoderní,' nezávazné hry v umění. osvět|í však tyto dŮvody pod.
manivost autoror'nich dě|?

Starověké gnostické učení obsahova|o pňitakání, a to v podobě vze-
stupu č|ověka k Bohu. Kdysi bylo moŽno sp|ynout s Ne1vyššÍm. KÓrner
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naproti tomu dokáŽe vynikaiícím zpŮsobem pracovat s faktem, Že vína

v Boha je dnes za|oŽena na absundních rozporech, takŽe mŮŽe doce-

|a snadno ztratit SVou Útěšnost a Zakotvenost. Neexistence jakéhoko-

|i k|adného pĎitakání vytváĎÍ tísnivou atmosféru. Autor. v nás rozechví-

vá cit|ivé místo, vŽdyt svět je vskutku moŽno nazírat tak, jak 1e viděn

v KÓrnerovych dí|ech, vysvobozu'jÍcí pohyb vyzní většinou do prázdna,

BŮh dnes z Úzkosti nevytnhuJe. V KÓrnerově pojetÍ času SpatňUji nebez-

pečÍ pro jeho Wor.bu. obraz 1eho světa se mŮŽe stát Snadno schema.

tem. Dě1iny v '|eho dÍ|e se do sebe uzavňe|y, a|e č|ověk .|e pňece otev-

ňená moŽnost! JistěŽe autorovo pojetí času nepostrádá sugestivnÍch

rys , zv|áště tehdy, je-|i vŮči času zachována moŽnost vo|by (Písečná

kosa], nebo pokud č|ověk nenezignuje (Smrt sv. Vojtěcha)' Avšak nad

oklamanym si k|ademe otázku: a 1ak dá|? Badikální nihi|ismus nás

neclovede ke katarzi ani v rovině existenciá|nÍ, natoŽ umě|ecké. Č|ově-

ku je zapotňebÍ svět|a.
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