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OSUD "UMĚLECKÉ OBRAZOTVORNOSTI" V NAŠÍ DOBĚ

Text, který János Pilinszky přednesl na mezinárodní konferenci v Poigny a který byl pozotištěn
v knize Nagyvarosi ikonok, 1970.
ději

Úkol, který mi byl dán takto vymezeným tématem, umocňuje mé síly. Přesto se však nepokusím podat nic víc než hrst neuspořádaných
postřehu, bee premlMnf do jejich hlubších v«■Ob.
J»«til tóra« dob** rosowfr, Baadolalre p*eo~
n* rosel!je fnntarli « obrarotvomoat. i’ant«Ble bloudí ve sf4*e nFeiHnk ®«ute*ne«tl, «pl4t# o* v» vol»4 anové kombi n«*e. ■? «proti tow
"w»*l»ek4 obratie tvomoat", 1 kdy!» Je velmi
prowSnlivk ■« variabilní, je prdv4 «von pro®*nllvostí vtáyeky ®e>lý®ou. ; řekmhttjfn ponHof,
eí«kan4 ansiýMOu, anaSÍ ®e wuii41eek4 obranotvornoot* dosáhnout kone^n^, d41e nedělitelná
prostoty, jí* je motno dojít jedině eeotwi
naprostá poalu^noati. Umělecká tvorba • v £*••«
né® alovn awyslu - neexistuje. Jedině po«lw.én4
obraootvorno«t j* s to dotknout ae «boolutní
svobody, I4®ky, pfítooMootl a tepla, .*111 toho
Sí® ikh otvoHl svět.
MkrdtlhM to,
Hkě®*
obrodotvárnost*, není ní o jiného n*l oddění a* p**aot«viv9«ti -pasivní tvorba.
//«tttaBlo je jen odpustil t*lný® hbíeher obra®otvomoatl, její vMneu dOokou chorobou/.
Jak »«
ti« 1tí «lov« oomo pronrwaje, ti®#ní je podle in* ®4boten«k.ého p vouu, a proto
kaidd výr®«®* né bosenské dílo- 1 «retdílo poklddd« v ji«té® oogrol® «« porafrésl. /ířeotiijli jeotlOe ®4 k«*d.ý druh uabní v podstatě
nábel-enské kořeny, pak, néboíenské aa®nf vlast-

e# «©©«iatuj* • g-vlOt# n*
litera
túra,
®4 v ©ouaeäatví av»t4 knihy/,
C© J* t*ay onmi n©«aárMt©ln4 n4w®enekeu
>Mro«©no«tf -H vlaatnoetí
byalfa« B© natls hJ*OnfB pádom •• »4* nej*n
©kalil r©n®, n«>«n ** v l* nabrala «14 ©kleny,
•1© pokeail« «* i ©brarotwrnoet, a tí® jak©
by pakl« i raMlneat av4ta, F©kanil© •« joh©
lakarnara, ©no k©n©4n4 dovŕšení a «««▼*©«(,
1©> v tv r*íe proe®»« s41e^*lo p vedaé « ne
©•»boli nesávlafia ,1*n n» tuM ©bra«©tvorn©eti.
Ká# páu arouukoval reálne©t tvorby na ho
lou iroalneat exlst©no©, uaiaX 4© t©4y a © •
r á 1 k » u obras^tvornoeti, j ©J í ehedou,
•l© také aos©ln/n uallia • navrácení a napí
nání lnkaraao©, nabalí reálna©U tvréíbo
procesu. ” $ t incaraat«© • • t "
• a proto p©«leuní ayalenia kafciéh© arcidíla
aá byt ©véfovací poôetí tobcto úsilí.
Akt ootente^oroní lakaraace aá v/laäaé du
chovní charakter a rouobná Jak© láska a »od
litba evoboäni proniká najrog&anitôjMal ča•avjnl intervaly, 3 oblibou a© obrací k Kinuloatl a vybírá ©i s ní přeševiín ta« c© Je
tragická a nevyléčitelné Spatné, ©kandální
a *naroMtalaáfi. &a av4 ©«sřel4 a© nedlí tak,
Ô© J© doplňuje.
♦Wná ©e uM napsalo o pMWoenatví umSní
a ©yatiky, \’e akuladnosti sáloií jednota ©boa
t Jejich axtréanín protiklad, Jsou t© dvé
lial© táäe cesty a 14 ž© lásky, j ©dna ©e vanáäí ©» ováta, druhá •♦ na ©vát ©náäí, ale
t poáotatá jeou spela hlubcoe ©polená v uynaaloké rovacváso eďíiané poeluAneati a uvolně
ného Šílenství, v jejich nepostititelata mí
ro« Jákob .y lebřík a vystupujíčísi a aeatupu
jí dal Beitai anáály • obecný a jediný »psote,

jak může obrazotvornost najít sebe sama.
Pohlédněme nyní na naši dobu: ©w< ebrase*
tvárnou ti 4 e des tateda# tracický a mkWiíw«*
41eí. Weíekl feyaa, ft« »»4 *w®©la4J paal^aí
uefinitlvaé stratila, ale ne>e@hybné ae dala
ttttou »ereiie, aablewäiift ve elepé nlilee.
.«©lehla evé prvotní elabeeti, «ayž tetiž «a*
dala aáviaét vial j i « t e t u ♦ tu tefc©
•kaažiku u je arc^lov^a iivetea a v jieteti
etylu teuži imlít t©, ftebo je laeBa© ueaáh•eut tellk© beo<7a©fôou poelusawtí, jediné
»• f,a«l©^H^aa ©Míaaí:.
v (súveké ay^leaí - wKŔtaía ap.aebea aj»»
k u by aiwaheae® - otevřelo v ua&ní areu-love
©baobí fóareiataXeb prviu.. gu tí g ©by mluvíme
© aeiir/aä atyliateah. Nastale ©baebí. kteří
aaa končentrovaaea laUrmi avlta vyeélí aty«
liatickou j isto w aáánl. YBechny hsunety vel
kých literatur j»®e »« pokúsili wlotnat á©
sreMlat ©a keatroleva&é krásy at >e fecntr©!©vafteu extdil* vôecta© vidine a vaecim© vime,
a dekenoe viaíse a ví»e lé^e, ale kO bychee
byli reOji ele$í a úiví - obrácení k eroedla
eáby.
i.uyfc ©e auáe unaví, a a aí i obrass© tvár
nost, teiiay uy^oatazujeae avit - svat ee stó*
v< etyle» - aai tak jak© aaaveaá láska kypeetaxuje aruhc-uo v sexu. veale bremene sváta,
« jebe viéné tv rCíe ssáva«ä£e&, se triumf4lal
tyčí svétokoat, tlleanoet, jedaía slove® duch
Mtorialiaira, a^syllená paaatvi na ô í ainilieaea obtížená iakaraaoe, »abeepeleaé a legali«
sev«a4 jen chvilkové a povrcbaé.
A přesto jame p^redoxnía xp.-eebea oslepli»
tak j.,tko >© jistota praitnoucí žárlivost aevičí nie s áméí» «lavvxe, tžleeaoat • k tlie,
tak »vétekest nukenec nevieí aic se svit».
Itratili jusr s ©M a»jen »kutelneet, ale v

posledku i naši nejvyšší ambici - prožitek
vlastní přítomnosti. Výmluvným příkladem je
to současné divadlo.
Jednoho dne se budíme s vědomím, že to, co
se děje na scéně, nikde neexistuje. 4<»d »/ & v-ty náhle miwl příauétfc* vs^cáaj aisdLkr/
fřívlaat«»., aí‘ijsáaot
i^eaí. t®,
au niíau »1® «t tMAtt-tó atl© »<£.« teční t elánem t,
vartllulné avč.. -it* ÁbsařuiU dra»« hla^ala výana 4a^ se eitaaae <iiiwkila aufcAsauáhe aa n$*
rla»n.taUw* .-.le jea® fiaaM.® je «řtjael* »®lit
wrUiaiíw v » r » u a v deaaxmlliteViua^a
a uesl&iuirayvafiéa oéU síuteaná akt loteMn^ a
MMalte aefaerraÁííy» « j*h® Wxrcj»Š-r&/s ariMra* ...
- aá-U *» uchovat jukiei -ití *
$* třrt&a ni pMvUwf&naVat *leve»4 íi&lírováuO
ilta-ia a baleatni ňéM4 přífia^liy ^bearuníiw
taMMittu . &•■■■ ae u»aí
aaáaatatx«» Sěr*tHlMi
vaáaaiUB«ia&Mi blawti j»t pavruau av/iii fHilaBt*
M. » r»<48^w m uuáleet»», k u jetel , uíoM
«ao m«fr& sm n-:: jut-ví" aesfeíi vi-iaině . u-.nou ji
nou *»lM»t« wxúíl aeal aiffii 3» jen v toa, £•
je.W w® ^©ák»uéí ale-íiat "vertWQir - a iruM
*berlií®nt4ln& •
ka Mtó-itóu cenu aacesae být pHte&Gí a práv#
svou přitwi'íiřSt jí?--?*" Sál -•lil př»<ži* vffa.»
. r..v ..
v ár*>ui« ja v-■•vak© intensivni p»polo* a to, co je alao* není ničím, ah v pni3 lat« joulná to ®4 bo-.jnot»* .le p&nčvaáž t®, a®
jeulni ad nounatu, spaotlo, celé bohatství ar*
c.*Jl&, v<ecuaa jeno překvapení pMcbáaoji a#*
»ur.
Ale &r«h*ulo m přece jen jecau proti ut< vol*
pi^daoet* ; ©ice tu, áe je ®utno a ai.K »«©->
ueaení oanlpuloval* ř„á>uollv ae v .našich úaaoch
Mteí iMMlří proti VftalXjaké
aouviďo*
®ujo »1, i.® wfib a«tioo aww aříw nh.řoeila, t-e
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•H«#» &«aí «.»i »ÿ.^y MalMUtni* ,4e interner*
MAilni i v«- stí b»|imtŕeui»íU ßäwiiin’
BftátrautJSť deiMh Jft OO* ÍIB*Í0WM*O< 0414 >M*
ternesix v ««h v á r u » é ® , eialai v
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atetest» kterau a. «-• vyláMt 4»» Kih frearjf» ta
aievné areàra Slavíka» v ait Jaùt® by byl a*
>#te®a eteaiea betekf • nekeneÔa& intiani - et»
vivaient a»rtv,Hiiv»teiu*
kaai aàs Baterka p<s«h»>4tt te kal/ v peeled*
ku vte/ekj pracuje sa te te gai, ôotenae 1 U te»
retatis*4esink^rnae»» když .aS aièi® 4in;&» pak
ateapm av/a bteu-ièaXa» uryekl^e area* • 4r«Mi
BaM abratetvaræaU a èrtea natek© steleatete*
ai • ve e&'-ru s v c l u a • .
V roce 1967 jsem n
a Saint G
ermaindes Prés
atebden packal aitórá iraaetea» aaâli js» ai m
Balte êeraan kávu« Jte£li 4sas a «avdrena>;4n©
stelte» prcteMveli» Muai uteunni» teste jata
M&Urëi» aaiiaua vante a« pteteval tepSl ate/»
fiap-1 ftetteticky ebleiva/, •’neaâesaaÿ'1 dav»
fteté pitelal4 & 1 .tek« Teki/ jae» aeyldpe ?«*
tespil» le il te ratura «resale « avycàee a a tali
vêral telenéai asterii aatefc» pMtevntef *
aa aaktese tetesrlitela# æ.ai v literatura
CteaaVky» Vybírá si 4 ta Mblte isteusitu ska»
alite. a tecavclsteW přaetáte áriet ferat a
aanstrêsaXM mlacstel aliae«
«• vteebeanJ- steak» te Ml** ea sert«lad
posteli JM«U« netrprliv/a Mette» tf* raky
•èaitl v-Mote, 00 jeho par© steatite* aile 1
tepisr« 4« revote bMbs» te ±0 t«M tivot
/Jateh vetea blases spravad Itesti • >ře«tu»
•Mu sarti/ přejeversi «vláktai sjeputle t
artet/«» sevstelany» li4ea a alMlète avita»
která jeMtó ba v newel ©settevala» nevel»
kal peat ti, &í a<kali provátí. Mata kritaf
a trsátek/ MMuaent je padle M svídaatvte
♦ ivaa vteecfc. M prvé» te rale asáí ebraso»
tvaraaatl tetek» ptekr***!* breaiae a»4aí»
a ta àruM» ke nsstaíi ai ter at « velebit
prestotu» *le te se a-astee s wi oavu seli st
V 4*4&* «tbasapsaatel» rente attesaj ùoàsusaat»

který aulmkSaje »tele ae ©pakujísi
•
••tkáni wteMhteoaí , v jítíjpaaí «Hkov#/ a
*!MM«r>»v&4Wu' /pakuá 4-d* • prnaM Mleká
«lifte/1 je ¥.'ak
ni rovněž« 1 oferaw«
dvojí vr&w»
Satíno© jeuaa střetne naten« kontinente pna*
1« ©a v te drán* j«4iM»t nvnteiy & ItM^liin*
vwteell » anteň •• ná
tebývala probilne® utlaxo « t žá/n osud '& pr^et./eh lidí« Uk4*
Ml Uyot tu ©a jeden pfíklwd. íápadaí nalíř•tví 1 • a li. »teleti» asA>ujíaí od potenelálaín© aniveraa whytmnati pteft rnneaa&el k ne«*»
kwtM Mfe^SllWMm barok«» Motv/tile «ví »14te
n* >rokl«mtl®e
satí«oo »>•< Vyeňodi » •tely ikony oe^ybné a jen tep«« ••&>« eeaeltediní vyžíblvaly • >»Mte»u e«&Gi*?e je&akí v/eěk© t©, a© v ©ate& tebteb. nebyle wno vy «lovit«
Bž n te&e jednou© příklesdu by ee ©al «aaáao
vyvodit i-íWi ke sápad kil po ©«14 «teleti ve
•tíná probUwtlky evotesy a liueklte© íaiivi*
<|ua» stetíae© Výebo- byl seela wt jet prabídný
atlasu a lluakéna kolektiva« a přiw® t© není
pravdu, ani včtete® k eiauioetl» a»l vsniea««
k mmMmmmmM« f nim» ten •teleti napěni --©©te*
jttvMij ne viteMMié nejvirteeďnijkí »»lev« mi ká
na ItaAte índlviuM» yeaote* jM© »inoa« veilevú v uaieu a teleti nu dápwa* • na tlam li tel 4
«My« <r'pr*Vú-i •’poslušní ’ ví.dyeit/ © vB«a VMU
« sv^usill« -Vě .vrnpjf ««letují poutě na povr*
ten /r-feanějl ttii jako tfetí kyte oalteii
Jttední ■.rropu • ní a to drmMiUtel konfroste««
•nteb ~vw • * i*©‘íí»t»M je efw» Obraae tvár
něnu jen j»uf» a nedílná. I teMy kdy na povrchu ve vnbjeneé® p eotení v •* Zlosti « «re.v.l .-.
«»tepují r .asnd aba>ny pH«r« .« stótoby» v
feltebi pnauj© ae•lomní jednot*» pokere v dl
•Mi
ve »frawdlnnntl» nwtent vnrnteBÍ
• pMlu..noeti« revue» j«m »-x 4y je urrni ne ta
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