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sTEzKAcH
ANEBNÁ BEZEJMENNYCH
arazíme-|tv oblíbenéedici Knihovnička westernůčili v sešitovésérii Rodokaps, již od
roku l990 vydávánakladatelstvílvoŽe|ez'ný,namátkoukupříkladuna taková důvěrně
tklivá s|ovajako ,,spokojenězavrněIa a odvdděla ho do slámy,, (přičemŽhrdina je tu krátce před.
tímdůrazněvyzýván, aby dokázal, že,,tě taběhna nezbavila.líly..),pravděpodobně si nepřipadáme tváří v tvář podobným pasážim nikterak zvlášé rodokapsově' Z hlediska nynějšího
typologickéhorozvrstvenínašíknižníkultury je ale zřejmé,žedo nípo roce 1989 vtrhly jak velká voda rozmanitérodokapsovéči westerovésešitya žesi v Čecháchbezpochyby našlyčtenářskou obec vyprahlou touŽenímpo tomto žáffu.
druhu, zhusta označovaného
za pokleslý, zábavný, dobrodružPro tuto povodeň literrírního
ný, oddechový,mimo všipochybnostkomerčnížánr,obecně vzaÍozaproduktmasovékultury,je
autoři těchtorodokapsůčiwesternůúdajnězhus.
v Čecháchdevadesátýchlet symptomatické,že
tapocházejíz anglosaských končinanebo přinejmenšímpřicházejí do českékrajiny s anglosasky
znějícírnipříjmeními.Stačívypočítat
alespoňněkterá:John Wildmer, Dan Poberts,Paul J. Tit...
V tétopočetné
řadě stojíZato se pozastavitu dvou anglosaských(?) pisatelůpopulr{rní
literatury
přílivu rodokapsovéhoŽánru v polistopadovémúdobíčeskékultohototypu, tj. u reprezentantů
tury - u Jakea Rolandse a předevšímu Bil|a Frenche.
V Knihovničcewesternůse totiŽrodokapsopsavecpíšící
pod jménemBill French stal erbovníirr autorský.mproiagonistou tohoto dlouho zapověz,enébožánru. Do sešitovésérie westernů
byly Ivem Ze|ezným krátce po sobě zaÍazenyhned tři rodokapsy z jeho pera - nejprve Soudce
Kolt (l992)' potom Vlak do oklahomy (1993) a poslézeposlednídobrodružnýpříběh Tam
dole v mexiku (1993). Potom se všakBill French z nakladatelského
hledáčkuznenadánínadobro vytrácí;aždo podzimu |99,7v žádnémčeskémnakladatelstvínebo vydavatelstvíjiž nevyšlaani jedna nová autorovaknížka,To znamená,ženám French v tuto chvíli zůstavilpouze malý
rodokapsovýčiwesternovýtriptych,v němžse dočítámeo vzrušujících
osudechněkolika totož.
ných postar,,tj. těch, kdo v těchto westernovýclr krvavých románcích přežili všechny intriky a
úkladyvčetněrachotivéhudby koltů.Inspirativníozvuky shakespearovské
epikyjsou Frenchovi
bezpochybydosti vzdálené,pokud všakdokoncei slavný alŽbětinecShakespeareumně parazitoval mj' na dávných antických látkách a motivech,nejinak si v tomto smyslu s chutípočínali náš
dramatickýpříběhz DivokéhoZápadutotižod poanglosaskýpisatelrodokapsů:svůjtřísešitový
čátku'tj. užod Soudce Kolta, koncipujejako westernovoupuafrá.aiRomea a Julie ve stylu rodo.
kapsovéhoretro.
A tak v úvodníze tří Frenchových historií ztělesňujeroli westernovéhoRomea kurážný
,,mladíks rudou čupřinou., jménemDan, tj. Daniel, mluvčí,,malých texaských rančerůs nerea.
Iistickýmipltíny,,,zatimco úlohuJulie a její tklivou bytost tu zastupujezlatovlasá Anita, vždy v
bílém,s obrovskou kyticí a s měkkýma hnědýma očima, kterése zak'rátko na stránkách téhoŽ
Frenchova příběhupromění v jantarové'Leč nastojte:Anitin zločinnýtatínekzákeÍnězlikviduje
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počínání
se nelzeďvit, žeAnita
Danůvranča k tomui jeho rodinu.V důsledkutohotonepěkného
žijes jednoujedinoutužboutajnou,totiŽabyjejíhootceneodpravilpotajmumilovanýDan, nýbrž
olbřímípostavy
někdojiný. Tak se i stane:padoušského
zploditelenakoneczbavíživotadesperát
připíchnecoby
jménemAdam, kteý si sužoviín
žitíaspoňnačas
výčitkamiohledněsvéhohříšného
určitýmorálnízáskok šerifskouhvězdu.
Nakonecvšak,jak se slušía patří,všese v dobréobrátí'pďetnérnrtvolyjsou odklizeny,na Danovýchpozemcíchje nalezenanikoli ještěnafta,ďe hojná stříbrnáťt|a.Bez okolkůabez váhání
autorovatriptychuprozraditi prírdalšíchpodstatnýchokolností:o
můŽemepřípadnýmčteniířům
pistolnícii nepistolnícidomnívají,
žemajíco činits,,běloruč.
všichni
Kaneovi
se
zúčastnění
Danu
jakpraví
je
akademieSpojenýchstátů
leč
ve
Vojenské
Bill
French,
skutečnosti
to
absolvent
kou*,
ve West Pointu,kteý ji dokončils výbornýmprospěchema kromětohotriumfovalv soutěžikade22, prezižese děj SoudceKolta odehráváza časů
tůve střelbě.Dáleje tu průhledněnaznačeno,
denta USA Clevelanda, čili přibližně za časůVrchlickéhoa Machara (Cleveland byl ovšem
pro léta1893-1897).
prezidentemzvolendvakrát:poprvépro funkční
období1885-1889,podruhé
podporučík
U' S. Army,
V prvnímspiskuz triptychuBilla FrenchemusíDaniel,ve skutečnosti
a westernů.
Ještěsi však
bojovats lumpy apistolníkysužujícími
Texas,zaslíbenou
zemi rodokapsů
svou,,zlatovlasouhrdopýšklr..
Anitu ani nestačilvzit,aužse v dalšímpříběhu,V|aku do oklahomy, dostaldo pořádnéhomaléru:byl zlotřilým místním
soudcemobŽalována odsouzenk desetiletůmkáznice, ačbyl nevinný po vzoru andělskýchkovbojů.Nerezignovalvšak ,,Vězeníbylo
aÍpach,hluk a špína,ale kupodivusi Dan rychlezvykl'Kózeň, kteroudodržovalv armádě,mupřipomínaladnešnírežim',''Zanedlouhose mu podďilo uprchnoutza pomoci svéhopřítele,totiž
Indiána,.z kmeneNavajů,jenžmu prokazovalnezměrné
službyužv prvnímFren,,episkopdlního
příběhu.
podle
pisatelerodokapsu
Jeho spolubojovníkyz Navajůsi výtečnýmladíkDzuriel
chově
tím,
že
na
nadbíhiíní
získal
indiánskýchdívekvůbecnereagoval.
Zato Anita se v pokračovríní
Daniproměnilav ,,plavovlasého
elovýchpříběhů
neždál na miléhověrandělase skořicovómaočima,,,
ně čekala.Inkarnacízla se tu poslézestává onenkřivopřísežnýtexaskýsoudcejménemNowak,
veřejnýčinitelspjatýs železniční
bandou,kteý se v okamžikuhrdinovaodsouzeníspokojeně
usmívď.,,Najdusi tě,,,ÍeHmu všakDan a tatotři slova,jak píšeBill French,,,smazalaNowakův
úsměvz našpulených
rtů.,,
. Neži v tomtowesternovém
příběhuspravedlnosta pravda zvítězi,neboéumírající
soudceNowak,ačvpravděbídnýzlosyn,přecejenstačilzavčasučinitobsáhlépřiznání.
V závěrečném
příběhuFrenchovavolnéhowesternovébo
či rodokapsového
triptychuTam
dole v Mexiku se chronologickypřemiséujeme
pravděpodobností
asi o desetiletídál' tj. s největší
do časů
dvojíhoprezidentského
údobí
TheodoraRoosevelta(1901-1909):
Daniel a Anitajsoujiž
lsnižectvi
drahnýčasšéastně
svoji, paří jim dobytkrířské
a majídesetiletého
synka.Malý hrdinaje
všakunesenhloučkemdesperátů,
složenýmvesměsz vojenskýchzběhů,a ti s nímprchajído Mexika' odkudhodlajívymríhat
výkupné.
V rejsříkuautorovýchmotivůsetedyobjevínejentradiční
situace přepadenídostavníku,ale i aktuální(či tematicky konjunkturální)případ kidnappingu _
únosudětí'Téžv tomtopřípadněveškerádějová protivenstvívyústív happyend.Svět.jevšakv
očíchBillyho Frenchestálehorší:
užani Indiiíninevěřína Manitoua,ani v Texasupoštanet'unguje
dostatečně
spolehlivě- a zkušenýšerifse dďkává holéhonevděkua vyklubese z něhostaqý,unaje v tomtowesternutéž
jeho vypravěčBill French:omívenýkovboj.Stejnězemdlenýa vyčerpaný

B. French:Vlak do Oklahomy,haha 1993,s. I 5.
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Iá tu pořád stejnéstylistické figury a dějové motivy. Už se nedovíme,jaké oči tentokrát měla
Anita. Už ani Dan nikomu nemusídokazovat,ženenizměkčilec z Východu a ženestudoval botaniku ani se nestal učitelem.
JenŽe:kdo to vůbec.ie,ten Bill French? Jestližeu prvního a posledníhosvazku jsou jeho díla
nakladatelem lvem že|eznýmprezentována bez udiínídata nebo místapůvodního,yd^i i b",
uvedenípřípadnéhopřekladatele, v prostředním svazku triptychu' ve Vlaku do oklahomy, se
zničehonicdočítiíme,že text přeložil Jaroslav Kudí* (bez uvedení jazyka originálu, místa či
datakniŽního vydání atp.). Shodou okolnosúje odpovědným redaktorem všechtří kníŽek spisovatel Josef Frais. Ten po roce 7989 zaúm uveřejnil pouze jedinou prózu (Potkala mě lríska,
1994)_ a v nakladatelskémmagazínu Knihomol (vydávanémv polovině devadesátých let u lva
ŽeIeznéÍlo)
odpověděl na zvídavou oÍázku,zda nepublikuje pod cizím jménem,ženic neprozra.
dí,jen aťliterrírní
badatelébádají.Ti nevybádali pranic, neboénakladatelstvíIvo Železný,v němž
Frais byl a je zaměstnán, zachovalo mlčenlivost a literiárnívědci zase akademickou etiku. Protcl
zmi ve Slovníku českýchspisovatelůod roku 1945. se neuvádí ani jeden nový či staršíautorův
text, ktelý by byl po roce 1989 uveřejněn třeba i pod cizím jménem'
Jenžeprávě ve chvíli vydání prvního svazku akademickéhoslovníku Josef Frais náhherezignoval na své autorskéinkognito. Poskytl informace Bohumilu Neumannovi, editorovi Malého
o,
slovníkuuměleckéhosvazu autorůdetektivní a dobrodruŽnéliteratury kteréknihy v devadesátýchletech vydal pod uměleckými pseudonymy. Mezi nimi najdeme nejenjižzminěná jménaautorůjako John Wildmer, Dan Poberts a Paul J. Tit, ale takéBill French, onen fiktivní autor tří
rodokapsových příběhů'jejichž dějové meandry v Žánru literárního westernujsme tu lapidiírně
chatakterizovali. Frais se svým přiznáním koneckonců vyrukoval v pravou chvíli, na příslušnou
objednávku a v souladu s morálními naučenímitěchto opusů:připomněl totižve Vlaku do ok|a.
homy prastarou rodokapsovou pravdu, že ,,u pistolnicbých ohňůnebylo zvykem se představovať,.5

Jen stěžívšak v textech westernových historií Bílla Frenche čiLži-Frenche _ zůstaneme-liu
tétoprozaickétriády _ na první pohled rozpoznátmeprůkazné
paralely s Fraisovým stylem a jazykem, jenŽ se zejménav osmdesátých let konstituoval v cyklu populistických příběhůo ,,ávotě
kolem nás..,o prostoduchých, nekomplikovaných bytostech Z masa a kostí- o pražských nábytkiářskýchdělnícíchčiobyvatelkách pražskýchŽenských domovů(např. Narozeniny světa, Pen.
zion pro svobodné dámy aj.). Snad jen v někteých dialozich ze zminěných broŽurek vedle
naprostokonvenčnícha rutinovaných frazeologických obratůrodokapsových hrdinů či hrdinek
se znenadánívynoří takovéfenoménycivilní mluvy jako ,,užívatsi leluiro,, (nikoli lehríra,tj. re.
nomovanéholiterrírníhovědce Jana Lehára) či ,,sudí v7al pochopa.., tj. opět nikoli spisovatele
Zdeřka Pochopa, jež mohou být s notnou nadsázkou označenaza bytostně fraisovské. Prozaik
totiŽpředevšímparafriízujea imituje konvenčnípodobu dobrodruŽnéhožánru- a tím se objektivně ve svénovějšívýznamovějistěže zcela okrajovéprodukci přiřazuje (v určitémsouzvuku s
vývojem svévlastní beletristickétvorby) k tendenci, ztělesňujícítíhnutík obecnékýčovitosti.
Ziíkladem tohoto rozporuplnéhovypravěčskéhosměřoviíníve sféřepopulární čitriviální litejež před více neŽ dvaceti lety Jan Lopatka v knize Radiojournal v ko(s)mickém věku"
ÍaÍury,
pregnantněanalyzoval nad bizarními výtvory v žiínrurozhlasových seriálů,je ,,tendencenapo-
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muh (= Marie Uh|ířová): Josef Frais. In: Kol.: Slovník českýchspisovatelůod roku l 945, sv. l ', Praha l 995' s. l 80-1 8l
Nedatováno,pravděpodobněl995'
B. French: c. d., s. 34.
J. Lopatka: Radiojourna|v ko(s)mickémvěku' Praha l993' s' l47.
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dobovat tušenýneexistujícínar,. . JenžeJosef Frais nažádný konkrétnínebo bezprostřednívzor ve
svých rodokapsech nenavazuje' LIžJří Brdečkav parodickéburlesce Lirnonádový Joe (knižněpoprvé|946) zřejmě definitivně stanovil čtenářskákritéria,s nimiŽ se u nás bude k westernovéčirodokapsovéliteratuře přistupovat - a Frais alias Bill French, Paul J. Tit či Dan Poberts aj. už pouze
demonstruje cosi jako konvenčníobtisk populáÍníhoŽánru, zbavenéhosvéhopůvodníhodobrodružnéhoa oddechovéhokontextu, a transformuje ho do sterilního tvaru, všehovšudyimitujícího
pocit umělecké tvorby.'
Parafrázujeme-li starší'již v samizdatu publikované soudy Jana Lopatky o rozhlasových seriálech 70. let typu Vondrovi atp.,takénad Fraisovými rodokapsy můžemekonstatovat,že jejich ,,výsledný nar připomínd cosi jako převrócený postup, jakési rozhojňování arteÍaktůna základě
sezndmeníse s tzv.řemeslem,s tím,jak se to děld,'É. Podle Lopatkovy definice se výsledkem stává ,,vnějšínar, který se zvnějškupodobá standardnímuuměleckémudíIu, lišíse ovšemod něho
apriorní hierarchičností,vnějšístrukturací,napodobením,kterépostupuje od napodobení obvyk.zpřibližňování,
lých pokleslejšíchužiýchforem k rozmělněnémuřídnoucímu
běžnýchbanálních
tezí.',,,
Při úvaze,dojaké míry ajakým způsobemmůžemeefektivně uplatňovatkonvenčnípůdorysy
rodokapsůa westernů,se setkáviímei s komplikovanějšímpříkladem prezentacedobrodruŽnéčetby, a to opět s knížkouponěkud spjatou s osobou Josefa Fraise. Tuto spjatostprozaik vlastními slovy charakterizuje jako ,,litenirní úprava a převypróvění,,.,,,Týká se to jiného produktu z pera
našehoAnglosasa, totižrodokapsu Jakea Rolandse Ranč U kotvy a hvězdy,'' vydanéhov nakladatelstvílvo7,e,|eznýv roce 1993. Text tohoto dílka vznikl na přímou nakladatelskou objednávku a
pochazizperaže| jiŽzesnuléhoJana Křesad|a;jeho autorstvílegitimizuje téžnovějšíakademický
slovník spisovatelů.'zPřitom však Frais, nakladatelskýredaktor Křesadlova ,,Ranče..(v tiráŽi je
uvedenjako ,,odpovědnýredaktor..),tento kniŽnípříběhjmenuje v ,,Malémslovníku..mezi těmi,
kteréliteriírně upravil a převyprávěl' aniž by v citovanémslovníčkupisatelůdetektivní a dobrodružnéliteraturyjakkoli připouštěl,pňznával nebo pňpomínalKřesadlovo autorstvíčispoluautorství.
Podle vyjádření Jana Křesadla (v rozhovoru s autorem tétostati)pý Frais přepracoval jeho rukopis k nepoznání_ a skutečněvšudetam, kde se tento rodokapsový příběh do určitémíry přece jen
poněkud vymaňuje z konvenčnípolohy, narážímena zřetelnou stylistickou polaritu mezi rovinou
fraisovskou a Kesadlovskou. Tam, kde kupříkladu čteme,žena tváři a těle mrtvéhokovboje ,,áyl1'
jižzřetelnézruidq zohavenísupímizobáky..'.,zjevně káčío charakteristickykřesadlovskouvolbu
fyziologického detailu' zpravid|ademonstrovanéhoi s jistou dávkou skrytéparodičnosti, zatímco
scénystřílenínebo značkováníapÍeznačkovávánídobytkajsou vyprávěny v dikci JrrsefaFraise anebo, přesněji řečeno, našeho starého známého Billa Frenche. Právě jako by z pera tohoto
LŽi-Anglosasa vzešel i závěrečný akord fraisovsko-Kesadlovského westernu, kdy brdina ,,na
rtech ucítil sladkou chuťruých vlasů. Uchopil pramínek, který mu tam přilípl vítr, aby ho vrátil,
pod černýz.dvoj,vlasy se mu obtočilykolem prsteníkujako snubníprsten.,,,o
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c. d., tamtéž.
c. d., tamtéž.
c. d.,s. 148.
Ko|.: Ma|ý s|ovníkumě|eckéhosvazu autorůdetektivnía dobrodružné
literatury,ed. B. Neumann, Praha b. d.
V c. d. je kniha Fraisem chyhně uvedena pod názvem Ranč u Kotvy a hvězdy.
mno (=M. Nondková)' vno (=V. Novotný): Jan Křesadlo' In: Ko|.: Sklvník českýchspisovatehjod roku l945, sv.|.'
Praha 1995,s. 457.
J. Ro|ands:Ranč U kotvy a hvězdy, Praha l993, s. l0.
c. d..s. ó0'
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Jakje to však u konvenčníchparafráaídobrodružnýchŽánrů,v danémpřípadě představujícíchcharakteristický případ triviálního čtení,se vztahem k autorstvía vůbecs pojetím autorství
jakoŽto základního genetickéhofenoménutvorby? Michel Foucault zdůrazňoval, že teprve od
17. či l8. stoletíchtějíčtenářiuměleckéholiterárníhotextu vždy vědět, kdo' kdy a zajakých
okolnostího napsal - a jestliŽe se takovédílo dostanečtenďůmdo rukou jako anonymní,okamŽitězačiná,,hrahledáníautora,|'. Francouzskýteoretikprohlašuje,
že,'literárníanonyruitaje
pro ntísnesnesitelná,,,.ažeji připouštímejen jako záhadu, která si žádároz|uštění.
V tomto nazí.
rániltterárnítvorby se obrážípředstava, žetext musí být vysvětlován čipřijímán jako zevní výraz'
něčeho,co má svůjpůvodv bezprostřednípřítomnostimyšlenkyv autorověduchu.
Co když všakžádnátaková myšlenkanikterak nenípřítomna?Cokdyž v případěněkteých
skurilníchčeskýchrodokapsůvydávaných pod anglosaskýmipseudonymyjde pouze o vztabováník něčemu,co žijejako pokleslá pamětžánru,co zůstáváv paměti uchovánojako stopapro''
miuv z minulosti, tedy k něčemu,co bylo a již neníbezprostředněpřítomné? Anglista Martin
''
Procházkave svéúvazeo vztahu literiírnostia kultrrrníhistorie v tétosouvislostipodotýká,Že v
západoevropské
tradici má termínliteraturavždy velice normativní,didaktický, etický nebo estetický podtext či účinek,že literatura je nazírána 1ako akt, co nás činíhumánnějšími,co nám
Zprostředkovávávkus vytříbenýchduchťr- a žepřetrvává sen o literatuřejakoo hlavníkulturníči
civilizačnísíle.Z tohoto pohledu ovšem Žánry 1akoroclokapsya westernypředstavujíscenérii
konvenčnínarativity' zbavenéveškeréhovyššíhosmyslu. Analogicky usuzuje rovněžJacques
Derrida,Že Ízv.Iiteraturači vnějšíliterárnostbeletristickéhotextu spočívána možnostivypovědět všechno,anižbychom se přitonr dotk|i ,,podstatnýchtajemstvÍ.,čili všeho,co by korespondova|os hodnotovýnta metafyzickýrnpojetímliteratury..,.
Rozpoutáníobdobnéenergieslovnítvořivosti,zbavenébezprostřednípřítomnostimyšlenky'
podle našíesejistkySylvie Richterové,,osvětlujemechanickoustránku řečť,.,,'přičemž
zpravid.
la _ jak potvrzujíwesternovékreace českýchAnglosasů_ můžečastodojítk ,,nedobrovolnému
uklouznutísmyslrr...Narativnísamopohybje v těchto reminiscencíchpopulárníhoŽánru přik|adem ',konvenční
předvídatelnosti...
Tuzemskérodokapsya westernydevadesátýchlet představují variantunašichrozhlasových a relevizníchseriálůz let sedmdesátýcha osmdesátých,na něŽ
bychomovšemz pohledu kategorieliterárnostimohli vztáhoutsice nevědecký,ale velice výstiž.
ný proslulý termínLadislava Klímy, totiž,,dokonalázblbělost.,.
LiteriírníbadatelVladimír Macura v jednom ze svých semi(o)fejetonů
v jiné souvislosti připomíná.Že k podobným proměnám příslušnýchznakových soustav,v danémpr'ípaděpřejmenovávání spisovatelůči jejich ukývání se pod rozmanitými, v danémpřípadě anglosaskými
pseudonymy,nejedncludocházítaktéŽpři střídánírežimů.V takovésituaci docházíi prostřednictvímautorskéhopřejmenováník nastolováníobnovenékřehkéharmonie mezi jmény a novou
společenskou
normou',.Nová situacena kniŽnímtrhu vyt.rořilaprostorpro komerčníná./ratúa.
dičníchrodokapsů,westernůa celéškály tzv. populárníliteratury;aby se tento comeback moh|
opříto ,'ideologicky pozitivníznaky..,propuklo přejmenováváníautorůa docházelo k volbě takovýchpseudonymůve vlastnítvorbě i při literárníadaptaci,kteréby byly adekvátnícelospole-
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Srov. J. Pechar: K pojmu |iteratuIy'Svět literatury |995' č' l()' s. 29'
c. d..s. 30'
c.d..s.31.
M' Procházka: Literárnrlsta kultrrrní|ristorie.svět literatury |995' č. I0' s.40-44
c . d . ,s . 4 3 .
S. Richterovri:Sntysl nesmys|u.ln: Ticho a smích' Praha l997' s. 8|.
V. Macura: Iv|asarykovyboty ajiné semi(o)fejetony,Praha l993' s, ó7.
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pseudonymu.''V tomto
literrárního
čenské
,,masovévýměněznaků.._ zdek volbě anglosaského
pseupřipomenout,žemnoziuŽivatelébeletristickýchliteriírních
kontextuje koneckoncůmožné
donymůby měli vŽdy mítna pamětipradávnékrédoMartinaLuthera,stojícíu kolébkynovověké
kultury a etiky: ,,Ja, wennEiner bei ihm selb ist,sonstnit ehe = Ano,jen je-li člověksám
literrírní
sebou,jinak to nejde.""
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J. Frais samozřejměneníjediný'kdo si z českýchliterátůzvolil po roce 1989 anglosaskýpseudonym:srov. např.
příběhyInnyMirovské,publikované
detektivní
podpseudonymem
JoanKerr aj,Zajiným1vesměsnikoli anglosaskými
pseudonymyse ve svýchkniŽněpublikovanýchtextechz odlišnýchdůvodů
skrývajínapř.Milan Blahynkaa Karel Sýs.
Srov. E. H, Erikson:Mladý mužLuther'Psychoanalytické
nakladatelství,
Prahal996, s. l84.

Z. K|ilÍjk:
T. Todoro

