enato

enato
obsah :
1/

Stefan Morawski:
Konec moderní doby /esej, 26 str./

2/

Leonard Michaels:
V padesátých letech /próza, 12 str./

3/

Petr Jochmann:
Zápisky /próza, 13 str./

4/

Czeslaw Milosz:
Město beze jména /básně, 24 str./

5/

Rostislav Valušek:
Ztotožňování /básně, 48 str./

6/

Jean Gebser:
Praúzkost a pradůvěra /esej, 20 str./

enato II

podzim 83

enato
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onec
K

moderní

doby

1.
u soumrak* evropské kultury s® aluví a
píSfj uí-ííis 4<aeaoíi3 od Saeů první svľtev-.' vál’;■' .
vvhW 1'. vv’r'v; ./ V vv'v*Ti v- Cv~
líha roavoje technologie a 3 ní spe4®nýc& v".dcekýeh disciplín, induntri 11b co - súper
ov vvv.lv vvř wool: xvvlrth vvv vuv'v ,
■h-vvvav ...hv — v V.V; r v . tvo ' o . vo .wat, vm • • <■••.. ' t ku - Uvv, v '■;_!. w w ■.
■'. :,C
JoV'1 Bpůoobil, Me j-a^ni svolit lé Bož ‘.li hlft*
3. t viM nevyhnutelní k t-.istrofy, pfedvída^ící brfté **Ä>v ■
; llvstv:, dru®í MB ••*
nit Jíeo t kávou kat•strofickou pokalypa*,
li solnost aáchríiny duehovnító. hodnot
V.VVV Li.
7V tu '. v v V
O.-.; VhvV-í,?:.
lodlonho poté vystoupil Georg hukáca s
kritikou inotru,-; ;ntálaího roanau podKhv^íeího hsointiB ci» rosu-rn, který 5© dislcdko*

ile i vouklnit .Ito toatottoH allemoo* jatou
v
. yapit ' . ví v;y
» a sice v
1ní toto*to* o agpředtótetoí člověka, n. tuto
roapravu p=k nevisel.. ty v. fr nkfurttM 5to~
■. /
,
i r, y
.
■ • a . lí"
v t'to kole, eoi je třel podtrhnout, řritito burao.aaní společmsti awStovala to kritice
v -'i 'llaowajMi struktur,
olákt. Vah, která byly vslpátí op..aovúuy
diktát ore kýi.ii, despotickými reäiay. T«mto
tŕ-'tí proud a-i tedy Sáotedná kryje s pfedehosía:
sice n tolik, natolik v obou jde o kri.ypertrofio syattoů totoSsaých. n; infor■•••.;, ■.. y. nipulování jedinci, na gpředa- tn 'ní vst M mest Ud
al, a: bexp*&aíno&ita podřízení člcv-'.to bud
naloc.iovi reál u, nebo jiný® torpor oíia, prkísyslov.'-fin- níliíra nabo politickým, n ;?ik: ntoji n ’
.m
. ■ ■■ ■,ř
•
1 • v ľ 'i v . ■
’■eb a totob atd,,. V r, 1j>3 vy-51 f Xw
těrku kniha Borise •yssesl.iwoew- s výmluvným
nlsvii
t><” ..• y 'ki-y : i" -i
1
'• ■i.e.-f Vľ'aV ,
'■ ’cí
'
1 ■ ; vi V- . '

shrnul sled úvah uapodatých 4p«iglere® * jet»
a' •
.'■ -v í.
,fe , ■ ,_k: ji
■_. ; ■ ľ >
- U .
■- <•■’ ■ v ■. , v G1.u
6... -1. , v ■ í' 1 r u .; ,
’ ■ , u
ps ■.! o ohoxoM kultur v obeenáa aep rtu, s
d\xr s.na aa její dnešní, svláSt dr etické dlL-:rt-.. Prédía tu najsn. •. -a ' jlí J
scsa h
by bylo OBŽno m6nť ros XHt, zvlA. t bd-by
-. 1 být :opln'n dyotoploM od Z.-rii tin e po
't .
Kdo tedy dns RVdčí o sowsrskn -soderaí
doby, stává se vjioodík álu^níke® m^ínřných,
uä <oot dlouho ojd stojících ' rosv tvaných
.ono^peí, rřtjaeae-11 t.ml, §0 c .lá civilisaee střesená a- sklonku feudálního Mdu a
trvající dodnes .oá j eden posomhodný t výš
il -,w protipól v náboženské kultof > vydxvám še t>k po stopách idej-. ** nového stfetov&»
k»% Tu je třeba se posastovlt nad jedni® s
j jích nejsaíď';j3íca předstovltolů, tj. rr-b
X:ul.b'^a '•erc.aj-.ve'.a, který v kniso Wol d-%
jln /1S19 - 1920/ 'Cdůvl náklady tohoto sspůsobu w.iäov.íaí» Podle ruského filosoľ
I
lo
kl projevy evropc-xé kultury je třeba. vést uá
‘ sl r
;■' ■■<■':■• ■ ’
' f », 'ítl

-’ropásli srwu alísoMdnmi listoriakou l.aai,
kdyi nepoznali v Kriatu svého očekávaného Me
siáše, i vropané v epoše onoho negativního
nlostt stratili víru v lidství, kiyl tikrtli
strsdovékásn světu saBOsřefBOU pravdu o du
chovní avobodč, která záleží v harmonii bož
ského a autenticky lidského /čili v odlesku
transoendenee v k' . adés jedinci/* Vrátili as
k mhawskéau starověku a soustředili veškerou
energii navenek* na ujařaení přírody, příčeni
sa nejhlubší osobitost človlka se pokládalo
ěobyvatelství rozmnožující materiální hodnoty*
To, oo se označuje na t®Mejlí návrat k hu^aniasni, který nota bene nastoupil v důsledku
sekulsrisae.; světového násoru, ve skutečnosti
aáleáelo, podle ler^ajeva, v oloupení ;lovxica
o jeho duchovní potence, ve spr^gm ti Stíní
postojů a v »•-. oa&rování isilí ve smyslu .tepěk t vorM, AI® předeviía v ■ i ování id e
álu -roléteovskilao 'lov 'h ., kterto áít
o z ilwUnaoe i es Boha, a přesto stále lipe,
■ •ill: :.tíl
ji. .u- -.1 is - etruSíV
:•-čeno - al i .111 cbroviV, neozmená o no; ti
člověka, ale současn obnažil v jeho b© i epřírodou, v jeho boji o vítězství n .1 tr- nim-

xr nec ...ndeaoí - sebeničivé ?x5GP':.nimay. : pro
tikladů c lar kterizujících ja8t<? kulturu re
nesance zbyla po průnyalové a politické revo
luci ^-polltlctórcvoluoi18. stol. j íind
destruktivní aloBka. stroj, který ® 1 slou
žit, stal ae bůákm, kont kt přírodou byl
px-sruúon, průmysl zauj -1 v civilis oi a kul
tuře první aísto, základním prostředník-?®
waMlldských vztahů je zboží -i o nS se opí
rající prestiž, rivilizacs o dobytí vrchol
ných pozic j’-* bezohledná a krutá, procesy
odcizení ovládly celek života jedince i spo
lečnosti. kultura s® proti tomu brání neúčin
ně - bud enperinrividu lištičkou nabo kolek
tivistickou vizí /Ni tzsche nebo karx/* Víra,
2íí lidstvo spasí elita "nadlidí’’ nebo aasa
proletářů, je podle H^rdajeva shoda'' iluzor
ní. ..rovnost bl zbavena konp-xsu, filosofie
se potácí po nerovném t rcnu, státu ro připi
suje nadřazená rolo, spř-strhnná v ,»ba mezi
individuálním a kol aktivním byla naarorzrožárlivou válkou v&sch proti vš®a, uroní jy
bod dekorativní nebo zábavné, a n bo utopené
v tesné propasti zoufalství a n-smyslnosti by
tí. :ntuši •.-.atický hu-i.nisaus se proměnil v

asi >nt - tivní -jiWramalMBB*
teal tury je
■ä'. Y...U:;. Ideály 9MN liváho rostWlcní
st-..tkdt rovnýoh životních MÉt a svobod, a
t . -■ vd
.
.;« a .Yakuts Snily: 1144
ca^ jí a ,l.:at Scb' 3 .j:-;íkr.t ■ ■ :i
tesne. 1Mb* rusfcáho filosofa 11 cvik *É* se
aebc, ba -ni s díjin, jež. jsou jen sérií pa
rd i ,h
trbp .nít :r-.-9Í ~
v-y vsbo-.lt ,,c
2 duchovního barbarství, J '
.."-í. J t,■?.■>.
15-. ížíůvu 0,-ivlt vnlu-ní v ÄU . tr?nsc n ncí, usnut, žc díjiay sejí vyvrcholení /a t'.W vysvětlení/ f*Mnř t ; , '■
9
ij®e
apokalypsa - dobrá správa, ■v-.n,,: liras. Jhmí
4storiatóho pokroku, v*: tvoření ráje na goal
K lidfúau. j./bcvr^ŽGáMU ilusí, nejhorfí nrÄ*
v t ■. Jt V.-.t;, se onen |MMÉÍ*M* saBíná reaLi«ov t. Je :■ .<ba usae.t, Se lidská onr | |*B*
■j : aw .o.h-t t tr ^lekd,
;e' j ‘ '
v tlo
vyuMs^jící * bodského prvku v n's
zylodit lásku, bratrství, soli' .■■••itu. Evropská
golgota. od dob renesance b 1
.-•' ? .-.
stránkách poučná, abyehoia si uvědomili, Se
je třsba volit 1 ®esi pravdivý®, t jemným /■•rot*A* lidský® rosuaesi neproniknu- i 'a/ Abeclutness a nestálý®! dějinyai, steal duchovní

.svobodou, která dává životu nesporný saaysl
,. ©..terlilní avobocou, ki^rá Slováka vpoaleáäu obávaj© vlááy n-.-.d ssbou, aesl včil nz.aířenou k zdvlUo. >M£au slpzah.1®, která vtak
ničí soužití e přírodou a ort' tni,.ä lidsi,
a vůli ks kulture, která ve&e lidstvo k n©-»
vánu ■;.*nu.
Tato ve tóoeatoe představená konoepee je
podnes - při v&scä poad:jkíoh mMfikaoích,
^praváoh a doplněních «• ssyžlcnkovýxu oáoeaía
Vítech výpov dí, které fjtavtji oproti rtprůmynlové kultuře* /chápané en globe/ kul tam
náboloaeloMb ta 'první jt.utc .1 v . . ■.-V«*
tlzov^ná, ' - ponořuje jedinci.- i lidská skupínyi druhá je organická, spelefiemká, waoeňuje vnitřní i vx j=‘í i o -jí ku* Koní těžké
Zjlzčit, O txto ■’■■■■■ xx ■. :. ‘ xx,
tlcká, předpokládá jen jedinou mánset vywobosení lidstva s j ho civiliBuča. -kultur**
nich uottr-'iti. |B nepoplw.telnýn íkten, le
dnes prožíváš^ smovusrosaní nábožanakýoh
z-outojů* to jiného jo akceptace onSeh u©4a*»
jících se jin^k vysvětlit aM odsunout *•
•■•■^fcao •• jiného je
7 r*'
x ■■= . t
xx., . z i to' x ; x

n aí východísk;. z dntfäního cucňovního laby
rintu. Z.?, :x>žr. - J-cvšláho ia^onýr-s -. synerHIhi kosm * W pfislcmvá 1 k. Baokoínst ;r Toiler /viz j aha kniha Critical Xath
z r. l jSl/, spálený px'ívr .n.'c vsddekoteoh.J revaluealaaatal Kalaktreníckó dee.jxx' .cia*-, n.íboi náboženská vír. ae neansí
kŕíált a vírou v ó-^niscienoe, a podoba?-? ayrtieky pojatá potra ba jakési tranuoáiidentní
Ify a Onegy nenosí být nutně jediný® svět
le,.3 n:- t :.;äiós horizontu dneSíU l!,-iStV>.
. -. ;a v / r ■ wu a® b .
v .
. »
. n
.1 í lv iiy
lit j. X.
:. . ,
rwní nutria ztatcúnovat st s t ..-zovýa pojtía
evropskýei dájin, .-•odlo n
\ . v .- r -nci :je popíná dcfor&iOe li-skJ osobnosti, ve
doucí pak od k .-"Jituálním eivilizsSnía ohoMtah řřaóaváím proto, ž© tahdojSÍ prouä
hua nir au zplodil novodobou ideu dassotaracie /která v® skutačnosti aavsauje n křasMMMí o ■iftdukovř.tslnoeti nodnot
li u:-.:á osoby, !a souS-sno vystupuje proti
cXrzvi, j -Jí • organizace a vláda bylí nepo■.b::-ritativaí/, íd-su, kterou M do*
.. ; .-'Ha ut: n ;:1\: >.;.. >.. u t ..-Č nit. 2a

druhé
aí třeba s.-vrMiaut věšel. ?ýal -ry
aísk-. ná v průbám ní'kolik století trv jící
Mvilisaec. Mriteá - ||É* lépe
neMílet optiMeous «BÍnSnébn BunkMnetern
ľtÚLlem, který - konec konců ne juditiý snad a úayslaou n lvi tou oufá, 1© exktní
v My v spojení a vysp^lýM U*ciinolo?;:l<:kýM
s trat ..-igi east přinesou díky racionální nhde
; dechu© * /world ®aa®/ nad Mawsi poliBA • ideologů všeobecnou harmonii a utvr
dí Ml
11 laý pad lldstw
.>.'
St&rtí a všeatr -n1 u > :r Mu. MuMní j.. tře
ba paaatovat na vysvobonuní Milánů Udí
od hladu 'bídy, každodenních tíMkestí, Md ií, provinci llmm
nalř b-sticm at< .
rroto se také sae«i kritiky Hí30dcrní ’obyw,
patřícími k tr Mici, kterou jecsa vyvadí »d
BMMI a frankfurtské Školy, říká, ž© Je
třeb- bojovat proti Uypúrtrofii industriál
ni kultury, -l.-. n-aní nožné ji v celku n-ago■, ®&k daleko se nedostal sni .-arenoe v
-dimension 1 an, kniae prony l-a',
eivně útoSíoí na avMenřní moderní spoloůuosti. Mte | ochybn/.JSÍ je poleMeká tvrdoáíjnunt, Ss na mtmw. pastinvnstMální epoehy

.< ak.:.'0*114 t -..c /móla t napríklad. keeiput .ry
■ vIô.'ío, ľ.'.:ďlu s přířltóaýM institucionlln -or^anls-ičníM z '.klady súže být s úspíchom
asi ta k ustavení tak awni bezprostřední ds»
mokrade /ľnrU
t
. .■ '.. í.-V?
í -íSroa £ 7 us pa tá i desetiletí ubírá nová
filosoficko- sociálni reflexe /st-.Čí tu suíait práca i'.-ojúU Soodmana/, st x jač ■^•ýál j í
i ti, kteří se svýúcnou citlivostí na transoindcntní hodnoty hlodají inspiraci a isä■..u’? v ... - .:.' .. ■ aého '//chodu, HMM
uv 4ané výhrady nesnižují výcn.'-x conc.ace
Berdajcwr-'i typuj aouse korigují její jod;-.;y a pokouř .
. ; odstranit
Ohlabit přehnán'1 kritické křížové taSoní.,
i..::. '
1:: ' u .': 4;.
kultury, •■/.
.:' i
- £
.
že Tlí.....
. -.Učni t šíaskéa klubu
:
s
i / uai n& tdtaa *nulovy růst*' odstoupili od této
■ a'. ..
...

.V

,..'

ÍV

:

V'

Jí

íluQÍiV.- SC : “

1;..; o;...tržené nebo odlehlé od diskus ■ o evec■ ' arti avantgardy, SdánlivS, MbvC
t nto problém patří do filosofie člověka

M .-•rooté iXstorloeofle práv- tak jHko <* filo/cíV aj ní,
to práv v úu'.-rán ont a:tu
/ulturníeh p*D n. ../het
...ara'..
' ;iíoa an 'M a SlaÚ Ml MHiMt S kosc<m oodemí doby, ja třeba n vyhnutelah- ufcU
.
... L.
..: - loi'x tato : ':» ■ Ví;ŕ
n. první pobi d Ziiánliv či/t' -.131 atické ne
bo po-estotieké, Jo käyi jedno a druhého v . .■
. . ..z?' : ■ . . ■ t '
DV .''. . . .
...
',
• ■ t* V -U~
. . , j
'. ;. .
■ U,
ale epoltt s nía eharsikteristiotofitai pro jednu
a tutéž kulturní forsa.ci o dlouhým trváníaa,
zcá ae byt d isledk^a '. priori pMjaté tase
i jrosátu hoaooentri^':«l ä postupující svStoa: naa/d l í...L : ca.
rul ' V a -c
t kový syndrora vlastností epoličných pre oba
jevy jak©} kult tvůrčí osobnosti, anato tte
u© ní, důležitost teoretické raiXexe vůbec
nevyiaáaje takové filooofieko-Uisterieké &■'
rd, PoMame-U onn úvojjKnabnost, gen®rllaí toao o jediné® kulturním proudu / s opol
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rte povera

b ly tak podstatná odlišné v průbám onžch
t í stolvtí,
jt- nvaožnó pojmnt
do
......
k ooxläaS fungovalo Jeätš

-.'o’, aagnátské M

.s.

u,.. ní ivnrská

k vili» uc“: ws.'ní už raSSt ahté ve stol t£ huô-
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’it rý st -gtí<í2í existovat also onen ■ .daptační
'lanlsmur. ň-.vyjasnila alhavost I
to předpokladů, bylo by tety tMbs Het
n£, sáa jtótoe na E’.' O-i .', tenia uán■ eall/, kdyf Muvíta> o j-:d noli tá kulturní
formol nahrnuj íoí i avantgardu Je-li ta■ ay.-l,
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■ .tri
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ée ■•terná
■. /nofi fragmentu ee říká,
• byl aiytologisován ui ve etarov ku,
mMm t .dv MB toto tvraení generálni te
ší idstorlofyniky? .iv b;; a« nara . .t, Bo
t prv ; i
.a; - o od jo a. aa ny-: vda Utvrdil k mýtus o Whllci, nágOVÍ
- í aa&M0 a Xe oá tá doby je |
.a d.taí a
stl j .1
.1.
da ■
; aávnlísaee/ BM& i aľaoionálníai wa’lcl,
10 aá byt bbmmbXb soáemího »teMa-.' Éb*
tur;.-, dávi fenoséay tohoto t. .
■ Itt
n a :s d........ a
. ■ . aí. =*
av t a. : .* v • .1 'a- _
,d<na
arlan / '■
- ■ - ov .t
.a .

tv Mg- rda pfece hodil i rtífcavioi nejen akada i .n, jak# rclntivn vyta sené m un 1 cklín proudu, le 'koláa vlb c, dokonc-■ i noV '■
’1-; ri.í, '. r;V
J. luiatl, ?xja«BMh»li
e.
ofcúteduí fázi klasické avantgardy sy*»
t .tieký .jcabisauo a *b4traksion.ts?äua, p k je
jí oposiaí 'byla alffio jin-4 tvorba inprísioniet■
■
Lsti.
?
,
'. •., -t>11, hlavní oposieí proti ,:vantr isnu j s de .okratlsující ae nt^oví yroukce, shrnující jak
ieké výtvory tak
ti.
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ti v a®jvyvyuut§jSích seerCti • ředstavuje
rovna svého druhu crôpov3& na pokusy klasio"■' 7-7 ,i*ry
; p, o ■ 7 • ;? b .
;.. .
lohdojší ubSlucký výbuch .'«BÍř- v proti wli*
du /ve sayslu jalové a triviální rodu>.oo/t
proti uspokojování □otruby "Vkusu be» Vku
su % řídící
zář. uou u. velni v*dca;í, na
/■■.e. n’ trn saíř-.ný s® rtbtea quo, a na dru
hé straní fascinovaný Revolucí j kokto přísllbs® kultury spojující tvůrce b hirokýsi
is.s «i, hledající naději n . uzdr .’.veBí av^ta
v. TMS a Tečeniee, se z .routil va třicátých
. a ■■■'■■., <;.'
. i i ■ • ■■’. ■: -<-■ . " b:.. ř
■;■■< el-.sická t n&rdanMzla r. •.-řc.pv ?Sení o sklané,sisi usnul, o uhilci-ganiálnís vOtel, '•‘iBáeaýru lidských duáí% orgi:ni ad toru kolektivní fant «lcf konstruktéru
životního pro'.střůálí atd» .•■sjuov" j5í tvorb
nohrbila toto eschatologické OdietVÍ. ia■"
. . ,■ 7 „ v e.b
■ írovm/ch nebo odvěšených, vypudllc nejí • ší,
v
trj.rce a ayolíoí# ktcM tak
byli přinuceni přísné aúomat vl.-,Qt-.í fsrto
•; 'tubbu -,b. t;u^. -v- ■ ■ .!. 7 í
.b P
ravisl eríktik - invencí pbickas ly s t ’ro-

výoíx f-.ktú,
json revoluční výsledky vč•.1ky, Mplsva laforu. eí a
1U, zí . ny« r -r ... ,1 ' ■ . ■ v--tr. rr,;^at» tlak ni«r?> •> ■
1 taa&> hoaogeniswríl a unlíoraujícíoP život ŕcaMého júdineot ooB vadia k nirdiní JiaýÄ m* Band
kontestujícíoh expresí* Významé přito® á®»
now v.-l^papdnl fonuMNi* ktwrá se utv
ta
koaao 50* let po léta 70., byla aMiwtv&»
vrú t . .vi snsovdřend i aavwtoy tesat Be
H -rojilo spaledaá yontoi xwteaí oblasti
ttaUttí tak jak byl& v naftí bradiel po ®t 1 etí aháj^na* tovräsní /nebo táB pSokro^sní/ v
•r vadu,
-cť. , .dr
■ ..a ’.r ;.
'r ^zl ' ú-' . ŕ r~ O
' U
e í otiekfc .Iveta,
to jak v oblatcoh
.- v I aiaoHBiladkýc , | ko aap®> teobc,; | ?~
»- T’:' dv úc d . •• \
~
ní, ’ ■ ' r . .>-.r r
. / etr. - -rcr-, r . <
■•’ n • ■
aí . .r,d ...d .d,.; a£ •. . fcajb -o'dniotvím ikonesféry* MMt m podrobi
li * boi z fionneení nebo « pfeevMčaaí, d
J . -1. i
dáii .
la! •
-.- Ír - ' r»
Pin • . ddde ... r
« - >11
.: :
S HUB*
| | nikon. <Je tadd. ovd. .
■ ■ zz.

. laoaí níioav '..ntg./.rdistl to uOlall o notfcHN* ironie. A jeltS dalSÍ ai vybrali
<ltemativní pihjobeaí, ŤukoH, které njlé'.£' 'ostihuj© ataínSná icono- pce vycndsHjíeí
íMpoMad® • koňmi moderní doby. HrnBomAi
to v5ak nejjou j :4iné projevy v strních zde
assnaSaaé fowaoe /i když podle mého mínSní
nejvýan mijií/, ja lc.-?3 liovoMt spí8 o o bouvllvýca tóreteoh a '.Atinoialíoh uvn.lt? této
z. . ,'.
. . ■'/
třeba kategoricky ^nstctov-t postupnou strátu. ■ <'.:.'lu t'ú.;to '...- ■1 z. ■ p' r: '" -zv fci. .
.'sobí neustál.- rostoucí promee kritické se
te r flex®, a to r jen ne. okrejíeh oné formeat *&l přía© v jejím střede. 1Ostavila re
dnava z dosava.'. .i. i , *'
:.p a,, ti čité lonby a etdle ievýnit rz j irmk
si kón cmrudíoísii “-i srny"-, « nichž včtšln. ne■ , "
■■
i'
> '■ , ;
ee VcMlo, k ■ v •'•
/z '. t
.'
t .
?•••■.■ to i volal uep?’telskýcu vlři ont-'bh oniv,
iaommtgasdu basmocnou a nesvobodnou,
vím - tfcoru -■'■ ■■. ..

proti takáto konforísistickýn orientací® ~snr
v; ■ •

-

j c.

ľ ->ec‘;r

m

■ ;:rí •'■■, - ., n

píiratia&oe vyst v noho zolb sail rt, kt o?a
dáv.jí tvlrei saucnou aim x závislosti na
•roduesntech, oeg ninátorech a obcbodníeíoh
s masovou kulturou, řfachoá od uměleckého
k " / ntu; rdisou** srost ®xis«
t. mciáluiam je spjat 9 jistou ovítoaásorovou smľaou. 2řidk.. s® to dáje nev*'lomky t^utoticky. obvykle to s sabou pMniMÍ tr ylcký
rospor -j® ?m.- ®náao> še tak av .né antiu. .i?aí je &OUČ.isná cost-. Mvotniho rozhodová
ní, je to přlanaaí sa k
roti n 5<mu,
aou&afinŕ- oaon*avant£3i£iMnsH - politický,
□orálni, nábo ieatiký nebo j ký jcSt - je i
výpravou s . velkou nesnároou, poutí sa cíle®,
kurý je u® lei bliský, nie k nčrml s® necí
ti být plně povolán* řodáváa tu jen obrysy
koísplitované situace uvnitř rnolysov-n-' fora.ca, abych tikáš xl tu j~..íých sákl .dech a mo
tivech saočív# fakt, ktsrý jsem n sval yrobler
ce statutu neonvantgardy, Tento tl
Váeí posvolna konči* Je-li rvdou / väeotouo na to ukasuje/, 8e so ocitáme na yruu

postindustrldlni spolučnosti, pak přechod
k novýa strukturám bude dlouhý a bolestný
jisté íí - n n m bude podílet a jnov ějží tvor
ba, Jaká -an bo sda vůbec - vsmlkne v nejbliMSÍch desetiletích v ntgardní fořti cet
nedá se dBB* předvídat. S tohoto hlediska
se tedy jeví předčasné a savádSjící hovořit
o konci aoderná coby.

1,
Scala jinak chápu koncepci, nahlíženou
dosní z kritická to odstupu, pokud ji čtu ja~
ho m ni.fc.ct jistého aora tivního '.-ostojí,
V této souvislosti s ní • In sysip tisu ji.
kolikrát j30m už psal v podobni duchu a sa■fiýSlal se nd nožnostoi protestu proti souBaflfté Bkostnatdld kultuře. a’kolikrát |*MI
ou . . 1 n nutnost nalesoní a ros^írení
nového etosu, který by se postavil na odpor
současné společenské pr )!, ténlř ve vSech
;sp ;ktech devestační. le na rosdíl od a ni"unaohásíffl v jeho násadách jen jednu K
nožných cest bojo o aut ntieaoi uaní. Jsou
přece jiné osety - snad rovnocenné - revo
luční výevy, mravní vapoury, laických komu*
niálníca sskuSaností, spontánních svatostin
i aáb vných ssprsaí bc-s výslovného svátostné-

desateru obočně lidské®, které je možno rovnií narvat křesťanský®* žtodnot lidské oso
by, návrat k jejía -ořen&a, kont kt s příro
dou, soužití o druhými, sebeuréaní každého
společenství td. - to jsou ideály, ktirré
ují véeehna dneéní dissidentská hnutí*
fíasi jinými - i sniěná 5ást novoavantg rdy n ..-práve® obviňovaná z podpory aataníekých sil
naší doby - pomáhá toto hnutí budovt. <je
tolerance jde tak daleko, že bych rád s cho
val i Buckminster Juliem s jsho sciantiokotechnologickou utopií v rejstříku těchto
rozmanitých :.»n .h o n-.los .-ní východísk z ktu■L
1 .. ÍRtu
■ '■■l. • -Lt "V
, 'ly? ; »
tiž na počátku svých úvah háže přes palubu
etická rozliäov eí zn^'nka /dobro a slo/ a
tvrdošíjně opekuje, že stačí apelov-t na po
litiky a ekonomy, aby uvolnili oole posobnos
ti učt’no'la a disignerůs nové globální skuteč
nosti, a s jeho projiktů náppdň, pokud by
tom př.ily’ podmínky, skutečně oňže přížtí por t. ■'
.< n-proti to» sdílím
•.atom® hlás jícím sous? k moderní doby r.-ř. -xvov/.íiý postoj väči oné mgeneroV'W? viní
osvícení,
níž by v d ^ěl kon-šn uěi-

nit lidstvo ř* itnýs, pak tak Mním nejen pro■'>5
-■
c \ / L.U - V . < ;
,■
prídem bud termiti ér? avbo ,-řvdla saTís-mého
kone ntračníhc z .bor . -bávám ~ j především
vlády .otso aaolonnlis, disponujícího globál
ní ko iputerovou sítí. nikdy není dost - op- cuji eobí i druhým - Setby t nislawa Lcaa,
vryve svých •.•os.l^dníoh dystoplích v ruj ple< golety ohl sujícími slovéatnou .Jitropodicou* >ro M
A—tectaMeienti^tieký ftosust je človek á lostný vytvor, rezpín jící se mezi n d- jí a boz/iocí, potácející
ae mezi tri<n©cendeneí ■ n hodilostí Mvctm,
od sous •-• ný k sávislodti n pcniíjivém téle,
isle notoricky cvpřipr v ny ha ©urt. 3< dokon'

.

ál.

prl25T;;l, Že

Ijäí s; .-.wiybné stroja přecházejí do Pír
salSení" * pokládal ca přirozené, Se "husité*
/dus nity dalvation dquad/ svrhli vládu onéch
'led ’.<■ ;v.fe-P .
aonac - k Čemu
vdátba tikového Golema o neřeóit-slné záa ;dnosti -vatn, o seleti lidských osudů m zi
nutností .. náhodou, když n .příklad ..a <sp»ara i -ostojevskij to řekli ui dávme . hlou
běji? bto z nás by rJitM ;ít v z.iii nzi n,

oúaý n.yisovKtel líčí v .okální vial?
r®sj.i ‘■■.urdly a jejich necioaobily a uctívá
ní® Vůdce, nebo lueany, kletí poisocí logic—
- . KW.:, V' U:‘ —■'
_ .
/ 1 W'‘ »
a! navosují ničia neruSoný stav blatenosti.
Heuí iíádné takové srcidobro, které by so nakí-rou

: . :

_ .

- i •

>

i .

.

V.,ÍU ••.■

í.

•

’

tuU-

i • ■ íovw cestou jako iI NT koncepce
;. oW, Iv Ká"H.y výr .vnevidia, attl nacítíw slábnutí modsrního tape*
t hRte epro. ;■•
v ch, kt-áí • .-t '
át
v v/t: i v
i v kxJik tOj, r? .1
Bí a neopakovatelné, ale jsou si pM to® ▼§•
doai různých význsuaů, které se tfcto ideía
jí.
.-, 0 Sía se nedá sov ■
:'.s,
ví
t a ■ vrv.čt, i© boj, stál® urrut.
j
■? ■
.1
.. tt aí1.
.-aby. o adralenoatoei naieho atolstí, átaré obrítilo v popel chillastiaké doktríny, by bylo n vbvsv
’ v •■
Jvaxn ?u -v . u .
£ ■
•. '
jiní j u
.•:© £. ©'■. urnvt,
-v
té - pliáoi ©ustupující podél rftl tree
budou naei sebou vést trvalý dl 11;.b.■3
/ ■
'
:
■
' rxrrí
■ 10-

tví oren-wončaí epochy, nebo planěji období
o. .cnoo lf; atol. Toto í letví, alovvrtn-:
vdouáané ]
-any* aá® odraam^Og
ale j treba s ndho vydobýt a saohoVät sdrav- Haa, :terá přiSl™ nawart aby -.ohla jin
de, v jin.ííä Veku vyklíčit
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Leonad Michaels

V PADESÁTÝCH

LETECH

▼

tých letoch

s® naiMl Hdit

aate« waaďa .Isare hyl stMÍlovaný*
vía pfóttí. «®t iiib:

|MH

Sui^t oůwuMl -•tellaa, a$3 sr©lo*
bvdlíoí slX v® stnlioi km, ížeMcutl a ttaO

aplni *i&eiaW>«

-.hrsdll Jso nu isř-cOaááfcy slavná ho pro ternŕs. &• B. iurhumsa, dotaid ho kvůli pro cente
senátová -cÄ-irtíiyho sow hodili sa ftroly. my»
sial |mb9 Be m
universita ahroutí* '-droaní študenti chodili po shodMch. a

ffmlató po
hledÄÍ*
.'” ftôai r. . P-P tMj* rrjw-i. P<3 . W
dm v rod • |sm napsal Spatnou poríffinu
Vitálnou jeea studovali na udversitáah
v Ww ísAtt, iehigam a v BeHcelsy.
^tvMki*$.t nste^pltkrít do tftm jem po
veierete vedl @slimjíeít MÉmBÉ horory v
beam pro howmately ▼ mn -otor*
S@M jscri reoere© a Waorou chutí, í j*
feou lial jedí sladtoaM*

X4eka a přátelství byly rw ra« nejd leti
tější.
J red Jem se f velýn, silným chlápkem,
■fcterý mě trik zavalil tělem, že jsen s© netohl hw^t.
=ý»al jsem fotbalisty, iiwneagr, ny^fomanky, blí že neurčené zvrhlíky a znuôný po Set
MtovateýÄ ©tudenM pomaturitní zdravotní
nástavby.
Udržoval 5 nes tžeto vzt-ahy s tfloetlpžti
rhesasy, ktorým byl r© divá n orfin, aby se
zjietll.zvyk návyku. säulpy ve n# roznával
člověka, který Jlm hadici vyrývá z klecí páohrnúci výkaly.
pólu ®e Btyfel jinými studenty jecm by
diel v torně kuželkáře ýnénem beo.
V itetioitu Joem notteal chlápka, který aěl
stimjní pušku. tvrdil, Že zastřelil 4itehe
schul tze. *ozddjl jeo ohlédl ministerský
film, který podával jinou versi.
•.ni jem dvl dívky, které byly schopné,
inteligentní, zdravé, hezké, afily co jíst,
a přesto se oběsily.
lysel jsem o mejdanech v uan -rtor, kde
sp<l každý « každým, vdntni kocoura.
toal jsa-? raležné hráSe a podvodníky,
tetovala m# r-odina - zdálo se mi, že
jmu originální a připomínají aristokraty,
protože žijí pro Ideje, n^kdy jsou dokonce
nuceni žít jea idejmi. fcbySojní lidé se mi
zdáli příliš přízemní, to byly ovšem názory
wmtickéto eápfca. čestně Jsem tide to uvažoval
zřídka.
-ratoval jsen u nepoctivého, žpattoto vy

dav-tole na -onhattam.
V .assaohusette Jeto- pracoval v závodí
na zpracování rvb j.to balič, vadia n§ stál
u p'mi orruvdový židovský básnik z
a tři lesbičky - jedna byla hezžcá. drahá
smutná a obě llovoiy třetí, ktorá byla Into11 ’entní. 4á jeen ji taký miloval* *nll jsem
o to-, jak JI připravit o coat* Vždycky ae
bavily ’Oriem - tatovým, že ml na&atov<>
la hasí kůže - o «hiw»vi* < to .xvén tout#*
ďaleko od naSeho pása, kuchali staří aortup-ilcl ryby a vyndávali z nich to a ti* Viděl
j sen jen .leji oh nože a oči. tflcházel j sen
do práce dřív než ostatní a každou chvilku
J sea VTbíhal ven, <tokud jsem sl na ten anrad
nezvykl. to práci J ser? uléhal do postele a
sbíral po sobě rybí Supiny.
i>yl j sto’ asistentem na dvou vysokých Ska
lách* vpravil Jsen tisíce loh studentů rrvního ročníku* todna začínala* “áarol arx,
tik se totiž Jmenoval. •• ”, Jiná. “Ve slavném
topiee tonathina ■ Mfta opecvl.** '• ■ s*1
'rto* na okraje ’loudřé postřehy* ozdéjí Jsea
t'sal "nesprávn'■'“ na vleoto, totonoe 1 na
pravopisné chyby.
toto študent jso nil znbnky vel 1 dobré
a nedostatečné. Mofoaor, ktorý mě učil 11teraturu, m hlásil, že nám k tomuto prolnu
tu nevhodný přístup, a dodal, že on si vždy
vo obidá přečte "dobrou knihu".
V dotazníku, který so týkal hodnocení
ptodnáSejících, o oné napsala jedna dívka
z Xndlany: “tojon, že cvičení z literatúry
začínají v o m hodín ráno, ale jeit" Je vede

trhan.
had&läl
si nepřátele na výohototo
mbřeží, na západním ^obitodl a v» státech na
středozápadě. íOŽ u< jsou vMehM tmite mrt
ví, nebe nemocní, nelto je opustilo Hrstí.
Byl jsvm zavřený, wf-< tomtovall ml a
vzali otisky prstú. Ve zvukotéené místnosti
íl detektivové udil all prednášku o ameriakán
npůsobu života a obvinili »i ?. toho. že j sen
nespáchal žádný sled!n. ^tiážnfie « iw tottoi
tí řekl, že detektivů® se fUrl ”<tof actívmti
ítala se ml m to-nobilovi nehoda. i'anéil jsem
mxabo. «Š1 j sen zdndt notové .mury a mmžstvl
monocyt.1 v krvi.
Htoollk let před M stupes maloolma a jsea
se v m rbor pMtelil s tmha Sermony.
io nástupu ^alaolaa á Vyli skoro všichni nl
r.Mtelé bili. obdivovali <tohna i. Aemcdyho.
f padesátých letech j®en kouřil aaríhoam,
Maili a opium. «ednou jeon vypil absint. *1»3y jeer, srolkl dvacet kapslí s výtaáfcea z po»
Jmltu. vliv narkotik na společenský život s výjimkou seau - byl tulový. 4.® líbili se
■il lidé, kteří e tin experimentovali. .•■'■vlá.’U
ti ti, kteří sensed4111 druhé. fialou chal jeedlouhým w titovorům o fensmenologi Okých «trfeech každodenní reality a • což e tím rouvlsí • e důležitých duchovních otozkách, nopříklad: *»yelíš, že wall?ce tteren® je narkorjant **•
Byl |»«m přítomen při výškrabu.
Ma dvonproutové asfaltová silnici Jews
předváděl chevy tel alr v rychlosti ® to tři
cet kilometri za hadím. Byla noo. xustá

bílá síta způsobila, to gv?tl© reflektorů
se rozplývalo a misále. BMI pazaiéM,
jeaouoí ®e a»u, ae<Hli jsáro kata to ni eí,
vážní a zmlklí. ^áyby nteto řekl,
so
netojí, zahynuli jense všichni. Předjel nás
oaMllaZ Jedouol s to Sede®’t kilometrů za
'©dim a zakiétžro mlsal. v ailze. ^volnil jszn
*11 ,1sr koktejly z vhisky, cukru a ci~
trom v byte přítele «*uliaza. luvili jame
o orrízgmrovl a Ppeng$erovl. ^látosili
3 •’ ’, '?■>.
Z ?
ď

e IMaty. ^»vu Jane pili. šplhali jase
W stromoto, lezli po Stytooh, zašlí Jsa®
do ko stela# Julian vrazil
strom, skla
pl taýle, vyzvrccol ee na tnlvník a vrátil
se tonů, že st bude opátovu t zterozagllttoí
grmati&é Wa«Wy.
jsem zas itlešel
nad Irtoxetei, mmcel jsem a splartovML
rodu, abych přtoluMil vlastní MtetoU to

abych slyšel M matey a otoe * jak mluví
žitovdty, anglicky, Jak rozumují.
Znal jsm profesora literatury, který
psal vášnivé sonety m rošest iteňryto -torda.
í prvním ročníku studia aa naijoiW
univerzite J««a hrál v bateettotovte rauž-Wu, tol ■? n. boMnu az tronlMr < W»t

tolik za zápas. Ml Jam Špatni, byl Ml
m malý a ke hře jsm pM stopoval příliš
psyeMtegitey a je Má jsem se trápil tfe,

ie vtouju sálo Sasu vMš* Myi to »♦ nteto
vrazil Beto žtochl loktem, nejruději byeh to
aahUU trenérovi se hŮJ přístup ks hře lí
hli, &a Sasů jeho mládí, říkal, se otoháze-

lo z ho ji S tě teprve, až tekla krev. >nbíhal
J sací v teniskách eera a tm celý první ročník.
*íed prázdninami j sera dostal zápal rohrudidm, rraMtil Jsem s iro Mikovou a začal jsm
víc kouřit.
itudeval jsera srovnávací anatómii a che
mii. íŕtudoval jem literaturu staro anglickou,
středověkou i mu Časnou. tu doval jsem *n>
k rá t.
V nádražní hale Jsem střelil z dvojky rí
te 1« pH'T) do opěradla křesla.
:- *ro Jku koupil nů J spo lubydl í cí, pro to Že
nadělal dluhy v karto eh. «čl strach. Že ho
nějací hrdlořezi přijdou zabít. Bažil Jsem
se uprostřed noci a naslouchal, Jestli nltdo
neklepe, nekažte, neplíží se. isilovně jsen
přonýělel, jak je přesvědčit, když přijtou,
Se já nejsem ten jejich dlužník.
Můj spolubydlící - pooházel z elegantní
předměstské čtvrti thioaga - nešetřil peně
zi na oblečení. Přesto že byl inteligentní,
na studiích velmi trpěl, arpčl kvůli děvč;*tům, i když byl hezký a přitažlivý. í¥pěl
kvůli chlapcům, i když byl hetameexuál.
tfpal na třech matracích a celou astmu užíval
horské slunko, ^aždý den se myl, mazal a vo
něl. íbužil jen po jemných, něžných zážit
cích, ale když se ho prostitutka zeptala,
Jestli chce dostat vojenským páskem, odpově
děl* že ano, hodně. trpěl Kvůli obžerství
a opal ©e od Mna do večeru* když čel na
schůzku, nacpal si kapsy peckami z dýní,
•nasal si na Šunku kaviárovou pastu, prostě
přežíval se tak, až se zakrátko proměnil

v obrovskou zruločí tla u* aaäc ©páchal sebe
vraždu.
r w -a&4 'ohs t A - ary ..n-’oh liPf, ’■ vaP
Jsem znal v padesátřeh Imteoh, spáchalo se
kte bwraidu. ‘>on n’kteM Ješt*' f.ljí*
>14 Jsem literárni eseje bombastickým,
nabubřelým stylem, rřiponínaJícím ncjspíS
ponurou tvorbu žiacku rovu.
byl Jeera hotelovým Síčníkera v horách Cab*
skills. Vrchní n*m mřikázal tančit n dámami,
které přiély do kasína bez partnerů, a - buie-li to moíaé - e nimi tJcy spát. V kasín
úřadoval profesionálni ’“rozhlnéč". Jak uvi
del skupinku Udí, kteří se pročte bavili,
rychle přistoupil k akci a rozehnal je*
Slyšel Jsem budapeStcký smyčcový kvartet,
aylana ftowe, Petera «bnga a *4111© »plidayovou. V nočním kluba v areomdoh Vlilo
.’■$© Jso vidél marl primusovou, která tanči
la na ploše necelých dvou čtverečných metrů
- doprovúsel Ji asi sedmdesátiletý africký
bubeník. -tarcovy ruce se pohybovaly s kom
plikovanou matematickou přesností v navi či
telném tempu. lidé vstávali za Mdlí a tla
čili se okolo primusové, aby spatřili výraz
její tváře, práci sv-lů, zplrob, Jaký® bose
nohy rytmicky dopadají na podlahu.
•■ či Jsem přátele v <nn rbor, v ew shrni,
v >erkeley a v xos n&eles.
au silvestrovském večírku v Hollywoodu
jsem tončil ve smokingu Ša-ču - s^dM Jsera
u Jednoho stolu se tcvc o ueenem. e uoen
získal popularitu díky televiznímu seriálu,
v n už hr*l kovboje s puškou. ^©kl,
neví,

co si
vybrat. vystupovat ve filmech, nebo
závodit v au té. smyslel jsem si o nmt, že
Je hloupý, ale pak js®i si uvědomil, ž© on
si totéž myslí o mně. iotkal Jsem Jal té nako
lik slavnýoh osobností, které tam cosi řekly*
«edn5 noci jsem Jel s hackera asmuacem
žlutým porsche^ po anhattanu* &erouua re
citoval úryvky z recenzí svých knížek, kte
ré si dobro pamatoval. luvil ironicky,
vzrušoval se a vzápětí po dláh *1 depresí*
‘-?1 Jsera přítele, Chiflkyho, který když
Jel svým aristokratickým fordem a zvracel z okéi
ka, narazil přímo do telegrafního sloupu*
Naštěstí ee řídkýma ni o nestalo* zapálil
tedy sirku, aby se nřesvMdil, jestli je
motor v pořádku, a tehdy nastal výbuch*
Kivštívil jsem ho v nemocnici* Přiznal se
mi skrz obvazy, že už od střední školy se
anm .bít, ■ ?■>■■', m ”■ nm : h- J- ti Vnl 'VVSe* unál ee a plakal, snažil «e »á p.osvěd
čit, že se opravdu chtěl zabít kvůli neat
raktivnímu divčeti* ‘■ckl jsem mu, a kým s©
t-eá stýkám, a on na to, že s ní takv spal,
;.lm že tn nevadí, že přece můžu od??ud od
jet a ubytovat se s ní nAkde jinde* thioky
byl loilián s tvíří prostopážného andílka
z plátna Maruva^giovu. Jčil se u kněží a
Jeptišek* Myž am dometly vlasy a tvář na
byla někdejšího vzhledu, dospal vhicky ro
zum* koncoval se svým děvčetem. V padesá
tých letoch jeon znal muže, kteří projevo
vali Ještě víc narcismu ve vztahu k sobě
než on.
-nul Jsem jednoho, který než šel na ran-

de, žehlil Jednodolárové bAifcovfcy a sypal
sl varlata mastkem. «dný fikal o ženách
>ÍÄra be» fcelllka“ a vždycky to říkal po
přímení; “Uetcá m rai '^oldberepvá, ta pilka
b«JE kolílka”. Senám se událo, že Je nearaíi**B přitažlivý a dělaly v posteli, ® MIMU
ařl hr> rádi němčil.
zinal Jsem divče, které táhli «& vlasy
ze schodů mudního paláce v .x-ui branci sou.
MitHa být pMtomná výslechu, který vedla
koala© pro antlareriokmu činnost. ífezítří
ráno Jecm Sel přes most nad aanfranoiskou
zátokou, abych se poprvé v živo V uúlastnll
demonstrace. Oítll Jsem strach a rpupefcy.
tyl Jsera vzteklý, ?.ô s rtí • a i ? Jinými,
kteří tam byli - tak zacházeli. ■ yrlel Jsem
že na drahé stran? mostu uvi. díra třicet nebo
řty-”icet lidí s transparenty a že budou de
monstrovat před soudním palácem, dokud Je
moll cle neuzřena. pat'll Jsem dvoutisíco
vý zástup. í>el Jsem vedle malého chlape©,
který r.erl sáček se skleněnými kuličkami,
aby Je hodil pod nohy koním policajtů.
*i‘eď Je&t* ne, ted Je&tď ne" - opakovala mu
Jeho matka. u»aonstraoe trvala celý den.
Wfc ctonlila padesátá léta.

LEONARD MICHAELS • nar. 1933
Přednáší lito
ratuřu na university of kalifornia v í*erk®l»y
'Vydal dv? sbírky povídek. <bi»g *laoss /lyůw
a 1 ould íí&ve *»aved 4m if 1 Jbuld /l’aľty
i rrián ihe -en’s 3Ltíb /1-«1/. ‘Udu let byl
jedni-?? z; redaktorů ^artlmm Havim? a Jniversi
ty -ubi lehla#*.
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n.ordse
swash, s n j mrál
lÍ3tt
JKJ0-1 09 CAV'jí* MiJ.. otálí
a nejde* Malík ani peÄ ata| b®« tflme*
; ■-3
, ..ti, 7.V- „i.
... stwhmá alls polí* "plawvý potok toksa*
qí od něsta* holé ^troiyy* j^k jstra již holé
• to jsou aé dn^*

řJeviaía asysl a nikde he mní. Je® emrta
jriM* anon* Basta rtal pro oltm nevižžt*
klott&í&s a klopýtán. ámva a nasty.
<r aanot. uvnitř. .1 <~e lekáni & psk us n-.«
t>IÉI ji slova. silná slova* jež obvykle ÍHB»
saanají šortek.
J:k tože® a uaMževt ta sleva aaž jí. Ma^střecha bubnuje
n®. jenos tuhá. . pocity
se vvpívají přmds v® sleva* až se styůín.

Myslia aa WttBor* Ml mhou tak bas ostychu
□Itwit o sobi * e sván nitra, a o eo vie. o
ärshýeh slavit tak j.ko e MUt Jak to, i*
se jim t
slova acívap^ířiln v hrdle? Pro-5
vlbec au jí potřebu □lovit’? - ta ms^slía ty,

'
' a ■ j "■"
‘
stní atót. štaícl e poeifcm VIostni llleMtoati.

'o noní d r, to v utrení. ”

c®sta lerwwa

15í a atiMMMl HB h teHBi telNiteHÉMkl *<**
jiatd vmiM, oo SMv nabylo, a oe?
te8 prdí* Zase prSí a namm n&cdy jindy ba-

do pr<Ut,

3 toto ovsení skončí*

co? V-vlob-

nl &* »teJnS jaks dtíw pctamoa ks tesyttei a

badou poadnat desasi o &» nikde nevi, teas
to jxrrede. s
j® noaají^d*

Myai jaeas rd syslel, te to ▼»aa» do rukou,
te rlastníeh rukou a sa sprévný kanec. Ale
aa^klo to ss smi view a pak sase napvaw*
soldo to. ľ úc to je, kdyi ale© chovné vsít
vlastních trnkou.
apavte je príliš t^teC* A pobuřující. Utrpe
ní, j>3 nesá esaysl, je té®&£ nemo&ví neproklínat. Kite m prasil» aby so narodil jaks
aslíSok bolesti?
vliotníek vtónf a s?beA tak tedy poc&oA e očiaa savtenjha

U.

;

V‘-

Me nového pot slaněna* J sen jmoa cíto, aa
kt . r'Ei 3® saehytávl rSoná svinstve, &aetít
listí, nbytky, pevné bovMiíí v prendn., kto*
rý plyne. Zdá so, se i to sito easotné je ne
seno prondsn.
,dá se nás, le íí$ čas mryehlsje, fe bojím se.
VPeoMe se straoben i v donesli * bstona* A
jelti ailnáji nevime vĺčka. íW&*mm mb svět
staro jda# a potom jls třeba ustonpíaie s cesty.

uklidb.je o>, .. podie nálady aísty i snapo-o.jaje, že rt se snením či na, není v ton
rosdílu. ..’opustil j sen ae osyin, totíííi s
jísdního kola so dá seskočit, 1« - človčk
pak n* najede. Já jsem chtil sestavit, sebe,
včesáno, ale n 2. to se maí osiřit. /HshlsdS
n-. to, že jíiúaí kolo je jen met ďora, ■. w
skutečnosti odnikud nelne seskočit, s niče
ho nelne seskočit, nitem nelne seskočit./
Se výsledky, ne oil, ale cesta saaa je to,
na 8®a šáleli. Proč být tedy ttstaz&Rý? Je

MMW tOW mír nt, ale nakonee i© dok£*»
že kaMdý-

Dnes 5®*® ůéit ani netotol* A přese přileX*..
<- 418té by ovůsa přliel i tehdy, kdybych ho
čekal. Jaký je v ton tedy rozdíl? Jaké po*
učení? Mo to ví, tonu je netoe to říci, too
t© n*‘-ví, před tin je třela a&Bet* Poutník,
i se o hůl opírá, nebo «?t jí odhání psy,
nebe jí mlátí do keřů podél cesty, ste.y-;
dojde*
židi nůže uklidňovat, le není volby. Veäto*
rá noaůoky rosmu nic nepomohou. Vhled do
podstaty skutečnosti je stejné nedůležitý
či stejně důležitý jato gruntovní slepot .
. okud to víS, pokyň sán sobdi nltonu to
neříkej I
“t etí nnwsst svoje díla osnatovat jménen.
m
Jisté už proto ne, že nelze čekat odmnu.
To ovSes je přepyeh. Proč by tě sěl někde
snát jménem? budou snad tvé obrosy, sni y,
dčti sáně skutečné, nebudou*!! označeny
a/.\-

K&ádá činnoct přispívá k n plnení toho, co
-r být n-.pln'.ino* I nečinnost je činností.
To a ti nfile uklldácvat. Ty vlak smsiS pxeoov
v.'t k vlastním aániku.*
aeodaíVj
se, áv tie íilova aohou být jedov-tá.
.'Nepripraveným raobou Mkodit, a jež t hor. í
je to v přípaO pyiaýoh, kteří si syslí,
...e připr&vsni jsou. Ti první obou so stra
chu ncnávidčt, ti drusí pak páohat zbyteč
né ale* ?roto je třeba opatrní vážit sieve,
ostatná na pravá! nešáleli více než na ne-pr/vá'.-. . Mo Seká n sjsvení, bud ?.<•• u3
dočkal, nebo r e určitá brzy dočká. Tady now
z» nehrozí.

rosyslía-li na to, jak budou aítra rosbahn n? centy, jak bude vlhko ve vnduchn, jak
bláto bude Svachtat pod botíum, ■. já pijdn
protože koneckonců to ja jako bych, nešel,
aosyalíis-li na to, je to obran, který exis
tuje v toato Vie, Vsbudíú nikdy rúsné ob
dobná otrasy u druhých lidí, ale každý je
jedinečný, každý je jiný* Báli j«ae «e*
u~. t.' -:■■.■• byly
tr< .,ca sa nes^mMl*

Jsnca j. alia:.*

Mas odpoledne je tak
v ala® ospalo,
chode s bolí nohy, M fe ,1i psy* řtokrá oosty
ad nikud njLfea* '.to jí» na ®@stá pŕss Selesaldni trat, MnikM « alky vy.K ■
'•., ai*£ nikde v ala®. aíváa so* OalKLé al l nice.
Ži® '< ■ t- -' ••■''■«
0'

••.osi je mlha. J® Ml '• * M pár saetrů. MB
... MMb .utn na BÉMMÉ aOMMt vlastaS jsnofô j ajich svätia, plují v tise.
• -by nS'fcdo M&* j® aoäno rosholnout
issi samotou a ne~s.>,uotou, budnao ho brát
valné? Uvaří au nikto? Cesta, wO vMy áál
. v Iné vlhká oôáy s polí nás aasá.:m«*
I

«

'
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r.
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WM nohy* Bojín so psi a raduji so, Be bý*
vají as plotem* Človek v mlse flM leká pa ,
J:a .’QUfej Elovhí-, "■•'• aa; gja plota#*
Je sbytebná ayflcnky vyjadřovat* Jen je neeht® vsnnávt a® v hlavách.

Jaden clov'-k trp-'*! a plakal* Vty vSlokM jsa®
; outfall, 3® on Jo ten dobrý. Jeho ueat?stí
býLo sM &» jiluboké* SiavMfo dobrý, nebol
m&tastný. 0© tě bolí, fedyt uvidí h prvda?
■■•”■" j' ".k t .1 ,' '■.'U.' : ,' 11í? t ?'< ?■>■?/■'■■? ?i”.
?ií W^u ■■■ a.
t 3
??"-?v t lidi, dober n ©eb- jejich bolesti a
netbtij je aaehrafievnt. äaMjí t .

anas sa ríáei podbíacjí a proto jsoa jejich
kaly tak plytké a povroimí* VBmmNMI a® «ftäí >éi3.“4sobit w tom, kom radí. críva se
on MU. ti, leterýa byle rtdy E-potřabí, íOvyatoapit k amfirýcu Bw» ®e sňali stckmout
.>wiré k sobš a ©dělat s níeli aakfltôý j ko
■ 1.

. ?. ■ ....... r ;,. ■ • ■ t v a '
ím r lidooh, nebol nní snhny k lepším v
lideoh. Kdo M My vHM? tóe o ní My tóLydal? ?hoo nítóo tvrdit, ••? otroci ? 11': í
n svobodní byli na ten MjM htWe neä jsou
H,. -K'-l

rotu.; tály v&whna slota • vfmhny v" ty

■í tytótert
nmí cílo, ô
iit, A pBeoo
■ -a i a.
- .
Maía* Tak
•>.. .

ot oolot
sáa^mu Mt
|«MI MM |e nofco s® sna*o® aooaí saaMÍ. Aak t®
Itaa aaa
v ní Mb® tasení a mi |AI Metá
m

a’a :í J-'; a,a. i a ■
. t .■
:. ■ ■
Q ;>««
,v: . < a- ti
-i . <8 i. .-/í
;al »tc\a
a tMní tol* Vyhlátoa s ofcnt . v±<ís hc j- .
; __ uĽU Zí .
U4 j . :
aa;. JÍíat í
W1MU ®o stačí,
Mí IpSJÍ na wpMM* tou£ít aby vňeo’a-80 kgfts Jalco MfsA* M ©@Ät Mh pôaáhej. lfly~
a via aaa till ij
-•
vaall vl-íat, aít.4M
teajizm v MlMte ocpAleAnl* MM pol
■ t a..u<ai aMoaatx.
ti ty, gMMBMtAt aaapati«t l&lm, vyyiáwl
>mh to im IMM MAojMtt tMl |®onf
*® Ml MľWak 3 tin, 00 Abylot hMUte
lépe hospodařit. Tí© so Äíwt tele®. Sebe
)« asú. í . :;4' 2
a a,
*
, -a.
,
mMI tô aení. KSyž cítia® to# ô© $«> $ak

byoňoa mnli etráoet?

XAyi najířnagil f B feftjMp&tt* jdei oaotcu, o

ní ä nevis, kaa t

savede, ía&Ul a® stát 15&Í&*

tem cizích sil a aífto* vlaatni alapata tB
« ■
,.• 1
lu
jdeS eostoa, o ní- aevíB, k;us t” dcv^a, £&.; . ...lit.
-B c In?I í.:
n plel, v’ —*
ui sla^eto ti savate to úakýaiu • totoar avl
í..i 7 3 410 ■ t'X

x 6 ■’ los ;e ?
c\- i‘o.
J n g Hg|í
11 ?1 x ?! .< sil x
'--OJ, lir'% ; .; «■,;... v:..',
áde svou eaaton a Ba takto na eíli neaáleBÍ.
<U Jun.;
1 ■!?» . Ir jinou., puiael. lx a
taíste aa dvGaa jesírfcy - asi s® to< Vlil
-a. X', Xx. X.xx U i :-rr~^n « “ÍX'Ot T-. OX
sa ataáfcl atoto* jak $• to snáaá, na sátoak
j cm cítil ohl ni podálím a skr# botv chlad
s tadené toávy* TaS ta vodi Splonehla ryto*
- *r s tromi je uli .©lých. ixcínut 11.:taped.

VŮtoe se M nechce něoo tw5.it a nixo popí*
r t, notxo.t n'hru rukou, vltoo 3« -il -

chce o nSSen vypovídat a roffialouvat a být
a 2XM> a ktwnmlknvat a srLuvit pravda a lhát.
Tibe© al© a© i«i n..-chcet ani nic n^ahtit se al
•1<3©h©««

■et-dtory urtUcjí pŕ-sdstír non hleuMccm. áudní
b&miol pobuřují strojeností předstírající
iloubksu slay nejsou sloMtí, a IcaSdý, k'!© j«
ľ^rý, > . ; i .. ■-■ ■
' " .n
in •>. > ■
jsou j--&é jsou a kdo nsmí ponechat slov- a.
3b. , E
e Síi.i . n
;
. '"'t-. Či ■ ■: f
. V-jJ. ¥ * ľit ■ 'C.f ' •
nařsknc nic, je silnčjlí nei tan, kdo řekne
pr-vdu. 15 ní je pr vúivsjäí a i pr ,vd .
'mí třn-ba. škrtat, lép je acpe.t.

•o to vJeohno anamná, to peaní o lásce a
o nilotti? VM.thni jsou
hotovi se £ svSoesýn odsodkas sladletvé nerosváim>sti.
Kolik Mlocti /a aaloayslnosti/ se n dostá
vá a nroě* .1© kde£et 'cl:..sně vtír V- oběs*
ty, jel nestojí crá ;; s ■
rd.
se 3totoMov.it. Je protivní uvažovat.
pr>
to
...Jeiw \i.jí • -ru'i-. /.hues str - . r ciile latí len* se ni sdá./
j

J.- t k
t nás sobou, Se al lh it neumí
..: ja sáa sobou sauj-'.t, Bi waí lhát jen
30bÔ í
Mo inost obživyi noohat ai plr.tlt /t? .ba pen&M nebo oblíbaností/ sa to, Bo Síkás» 11áoa to, co chtCJÍ slyáet. íiř.Mj «ndte ochr
nutou baMčku? Y ústavu se o ni postarají
tak, jak vy byste to ,ř.'l nejlepSÍ vili nesv ■

J k to přijde, pr-eovat duň ;vn?, pr.soovat
aoskeni Masek syslí* lepSÍ je neplést si ta
-■račí.
Y leant n oo uaejí, jenoa jl :iie nouaín*
e-waÍB nio napravo, nt?us£® nie n Isto. ChtSl
bych ss u t n rkoími n.j.k prodat, 1? n.-^áa
I ssgvoéej.

/ ••• /
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Czeslaw

Mi1osz

MĚSTO

BEZEJMÉNA

KDYŽ MĚSÍC

Myž evítí raěisío a procházejí @e ženy
v kvitovaných šut«?ch
£a«nu nad jejich o Čína, fuaaai a celýsa
sroMdání~; svfita*
3® al, že « tak veliké vnŘjerané
náklonnosti
ohla bv nakonec vsejít po ©letní pravda*

VENI CREATOR
«• ři í d , 4i eha svatý ,
ohýbaje /nobo naohýbaJe/ trávu,
njevuje B9 /nebo jw Janjfcva plnene nad
hlavou,
když je eenoeed mého když k orbó vyjíždí
traktor
v údolí ořechových hájů anebo když snôhy
savalí chudobná Jedle v ierra Wevndá.
/eam Slovák ouze, a proto potřebuji
viditelná znanenl,
äusni se Knavisa při stavbi schodů abstrakce.
* ro Ml jsen no Jednou, víä gáa, aby postava
▼ kostele
zdvihla pro ař ruku, Jedinkrát, Jednou.
dLe chápu že wu onl ptou být Jen lidská. .
íxobud tedy Jednoho Slovřka, kdekoli na aanl
/ n® mne, vždyl přoce vín, <r> j® slušne e V
a dovol, abych v pohledu na nč)» -rohí
obdivovat TObe.

OKNO

V’zhléil jem z okna o wzkfooka a spatřil
IttÉMt JaMůatai
DPlzraSmu v Ju.su*
a kdyä Jem ryhW znovu o mťbŕeWm stála

tas veľd jabloň
obtížoná otoo««
iedy uplynulo oujleté naoko 1st 0*0 nopmaWl
so aá afeo
09 se událo ve srn.

SLOVA

Weela Jste by S brebentění v povětří,
■B slov posypávaných lopatou, sířených

tfir

00si ubývalo. 4e zvuk mší zvuk
a uprostřed hluku vzniká ticho.
4toSMMonoM*» •• b^i v sobě jakousi lhostejnost
í<d píl a povídal, ale kdyt mu Mlovnioe usání
vyčítaly, le uepoaílá ale nakladatel Om. smál se
W volával ty tone®, nahot pi^rdiáiní verv*
gi vvstadí šatna a itětet tuleni
je to co Je* život způsobuje smrt,
příboj »9 wtpaM v ttob w aMI zdání*
Wto to Jak v daleké, velni daleké semi
Jeho dětství, kdy jeítč vůbec nevěděl,
že nějací tar cht-ll zachránit vlastní Já
skládajíce po nocích pM svíčkách slovo ke
slova.

NA CESTĚ

s 8«bu porolaný? to koho TOTOlaný? Veliký
WSet TOslepu, J0MI obrxsrv * bavlny t

řat^no^ny rudýeh ^ble-taů na tvrzích
příneFskýcIi nrovlncií,
■■res dýs. páleného vína nad lůžky wtoků 81
blankytnou uvrtat ztmnělýeh kastelů*

b nedostižná Metliny z iBtínľ né navždy slovy
kde irJjé klečící onývá. neskutečný pročten*
■■e« Jablka po*aAttt na zákrutích mezi zení
a neb®*? k zaschlé krvi hrnSíovu p»le*

ýyŮMlný z proroctví, pro ív jící svůj chléb
od vyrokokmennou borovicí ellnjií než naděje,

KDOKO
LI
Mvbv se souč -"n« břicha, kolena, oči, vlaný
lidí, kdekoli jsou, n-..
venue v Chi
cagu, na certách airksetánu,

.eob.jevily v jediné i oronikav-m jasu, teď, t . dy
a vždy, a všude,

Mybyohom, postaveni na vahách klinik, rohytlivá 3»entgen»vy skelety s abstraktním srdcem,
ioelyáeli jak tepe rovborM nerozborný život,

• kdybr nahý před zrcadlem, dotýkaje ee MM
čisti obeončho tria,
íohleděl místo mne kdokoli, ona, on, mezi
provincií jest a mezi provincií není,

«Uk snadné by bylo uvěřit v osud od nodátku daný,
než hnul se z horských zřídel 3ae,
V královskou korunu, ve věétbu sudiček nad

TVRZENÍ A

ODPOVĚĎ

• Láska k flohtt Je láskou k sobě,
Hvězdy a -oře vyviní Je nej’dLleJíí já
sladké Jak jx>l?tňr a Quorný paled*
- brio by nelichotivé pro kl nájíoí se,
kdyby luání koník vrzání- v horké tráve
BOhl oslavovat tu vlastnost, které se říká
být
véeobeoně, nevztahuje JI Jen k své orobě*

ČÍM VÍCE

víeo^iM.t sa den t i&nev žnjí,
-í® vícekrát té wsm'viíci korunují
křičí urJlky- Jaká Je tvá síla,
«éb© t" faH k pěnátkui šimla,
>ís víc® šalu, t>m’ohu» hní-vu, obvinění,
že na tvá rlovi se nehýbe kmeni,
ifc Jasněji vidíta, co se popřít nedá:
Že vpraváě Jsi <lfa i ^«ga>

ZAKLETÍ

Mrisný Je lidský rozur a neporažený,
mi mříž, ani řr't, ani z to apa n* knihy,
mi rossudok vyhnanství nezrohou nie proti
nfau.
v n ustavuje v J&zyos obecné pravdy
■t vede wV" roka, když píaeae s velkým píeasne®
ivxvda a Jpravedlnoat, váak a malýa lož a
křivda,
í o tn oo Je at .noví to co má být,
■•M tel roufalstv|, přítel sad?je.
On nesni 5lda xnl Äa, otroka mi pána,
Myž nfcn dává na starost společné hospodářství
•vita,
on s mrzké vřavy týraných výrazů
Vysvobozuje soudy přísné a Jasné,
■n nám praví, že všechno Je stále nové pod
sluncwn,
utvírá zatuhlou dlaň toho co již bylo,
vrásní a vel^l mladá Je *11© - rofíe
* s ní v aourožsnetví poezie ve službě obra,
příroda rotvu viera slavila jejich narození,
zv"st o to® horám přinesli jednorožec a
o zVf(*na,
lamé bude jejich přátelství, jejich Čas
je bez hranie,
•Jejich nepřátelé krájejí ke zkáz®.

ARS POETIKA

Wdyhtey Jem touill m lb ml

tetavô by nabyla ani přilil poesií mi přilil

SMÍM

winíla by towafflKBíní, Mttl by koho,
r. -

n fe

. t »sai

,

..

' ’

xs •

v eant podstat# mento je Mil nspvtHBMlei
fMM v nás so.si, o lm jme nevidMl ie
je v růe.je&alr

pmMefthteMi tedy jde by s Mi vyskočil tygr

a ctose? w Mjíoí r» VMÉM BdÍMl w dílBe*

•Bb se říká správné, ie HMM Mktuje
■ d salon,
třebaže je přehnané ujOtovat, ée jo to anděl.
WÄ» poohopit odkud se bere in pýoha htóenikó,
kdy! nejednou je Jte hanba pro jejich zřejmou
slabost.

*tefý roamný človbr by ahtM být fill dtaed,
ktm ee v nin chovají jdo dma, hovoří sa»ta

a jde by nebylo dost ha ten, ie m ukradli
. ss-

> rett

tteolejí w svá pohodlí nMt jeho MB*

■enWadž chorobné ne tinoo cení,
může sl někdo myslet* Že Jen žertuji
aneto Jsem přítel Jelté na jeden způsob,
abych vychv-Ooval $sěn£ paraoní Ironie*
Lyl čas, kdy se četly Jen moudré knihy
>-y árt .J-fcí ■-« •* ‘:»I 5 7ď-1 ' mtí•
i© přede není totéž jdco nahlížet do tislo®
děl pocházejících pMsa z psychiatrickú kllnl.ky<
.» přeoe Je svět Jiný než se nfe zdá
a my Jroie Jiní než ve' stem bláznění*
Lidé tety zachotevají mlčící slušnost,
získávají®® tik nesání příbuzných a rousedů.

o Je užitek roezie, že nám pMromíM,
Jídt Je Wké zůstat «ám «tetou,
kdrž nO
j0 otevřen, ve dveřích není klíč
a neviditelní hosté vcházejí a vyohánejí*
•o tudy vyptevte, ros®!® sw> zřejmě není*
-■ctoi verše ®e mají psát zřídka a neochotné,
s nevyhni tel né povinnosti a Jen 8 nadějí,
le dobrých, no zlých duchů Jsme nástroji*

TVŮJ HLAS

«roklíaej srart* ‘Wpr-sTed3LlT3 je nfo ar5®a«
■ ros behy, u t dají snádató míidaí*
-4o jsi, ta twoha nbloí, fefrtsetí u tužeb
neBuslu.hu j» Ba trest pMlií dlouhou agónii*
wfcs J®a so laôied udSlat, sám, se smrtí
Jiných,
d# tí ab^lídeaýoh oha^, žen bitých obmn,
WjálEä oslepených,
;terá t-rvl nm!» dní, tea, tudy, vedl® tebe*
Beg přístřeší je trú lítost, nfeó tvá slow,
a bo jíl se wssudku sa to &oe Mo nr>M*

OSTROV

lyitíl M ten ostrov, teoe*»li, oesánrtBá Ml,
JeAynS ro rostlé vínom, pod fialMni prawny*
*e «t Oteaiai, ante® si vepomínSm na sebe ten,
v Jedné z tě eh ettetoamníte oivlllzuoí od
fctenýte so ábu’s ylnjo temnotou ň Šelestem
1® dovol,
flAO prst ukasu.V** vkrystalu remízky a hruda*,
ohlávku, vědro u studny, a tehdy věřím, ano,
žil Jems ta® kdytd, vMvvklý vBomu

>rývfci hlavu v Wátl, nastoľ’ --LIíto,
jntitte se a aÉNMte «■ ■? štvou hloupostí, i myl
i moudrý breh nedokázal zadal t niSÍ osud*
Äd M hloupostí tehdy i yonději i tel, na
ktorou byte tr*- velmi tetel dostat odpustení*

KDYŽ JSEM BYL MALÝ
.Myž jecw bvl aalý a yůjčovíl si dobrodružné
knížky nu strmé ulicí ■ ala sohil ufc i ve Vilnř,

í<o a nic jecm iwvMěi, ie jednou budu mít
syny a Jeden z nich bud© fikat t-to slova;

' Vfá, Indiáni u ^-'.^.4<Ji f?e nenají rádi • pnotr
mezi nimi byla postíná, tm nechodili žádní
lidé.
to Jezero, lid í^ako, tak nazvali v roce
1> -0, nrotoíe tehdy udělali expedici z
ffatrbaflkez podél řeky árkon a ďál podél té
řeky oo vytéká z Jenem, teo má název lid
<ver«

;jd f lekne ooMn kde lze přistát je k Jezeru
tMeet mil přes hory avíak eeshiai vr:4l ^:nými
-’©dv^dy a troohu nepři Jwmč, nrotože máže
vyldzt <prlzzly»

íyto mnř podivně, protože jane SH a m
s ■■eaderea, až jsem «e cítil úžann- unavený
a pořád byl Seru

jem pochopit, Ž® v lá ti nezapadá
sluně©, a hory ponuré, holé, los Jo Jcnor
níž®, nad vodou.

:*"itfcas, to nevfe zda šabli bratra a maů
utíkat, on fiká te to není pravda, má dobrou
log eabin a rýžuje siato, takové deafcv na
které lij® vodu a Mláto ziehvouje.
■ 4 taky v&ide nastraženy pasti a kdvž shvtd
vlka do stane tx> dolarů a JeSti čo dolaru na
kůži.
a má letadélko a různá místa kde můie přietávut

a je tam -lily, Jeho pomocník, který přijel
n.* IJažku se senou aby udilal kariéru ale
žena umřela.

lily zdá. se mní pM mysleeh, Je Jako Slavik,
ale sedí a sotva hýbe čelistmi, říkají, že mA
kžeslamácé vize.
• i ckupova žena Je ärtteymafika, tam se severu
od oceánu, ale ohtile bv bydlet ve místi a
HcScus a feeder ee Jí vozí bomby s butanem.

■»

•Jí vte, že H okus a Maděr g® setkuli v
Lettlesfieldu a byl© to poton, oo mi Leader
ntoizxl .Jít do hor « navolit Hokurovo
letišti teeny a kameňte*

- m co, mede, zavalila M latii té, povídá
iekus, ale Mader na to • Jisté, co mají
co přijíždět tri lovci, ■■* Jaksi ee toho dli,
ale bez velkého přátelství*
než
Lake,
o© na
mnete

Mader vytetoval svou chatu na ”111
bvl tam již traper který neměl v zimě
práci a četl tedy Ubil, a žil tam
let, Vkže um 1 celou bibli zpsmíti*

■ oto? četl všeohny nápisy na plechovkách
o’ konzerv ale když nu eader ohVI d.4t
knížky, odmítl, protož© knížky Jsou ďábelské,
a snad mil pravdu, protože Mader by nt
Jist* % dal ísvúho Metseheto*

*’řede mnou Mader měl Mkymáka, z té vísky
z->.- horami. malý, pět stop, ale unesl na zádeah
víc než Já*
Mwnže už za týden onemocněl steskem po bW
a ■•■•eMenovi mu musela každý večer d'vut Hro hol,
protože Jinde nemohl usnout,”

ionte text tv© M usi 1/3 ošito váho rozsahu
.ťbír^v- ifeeslatva ‘-ll©s«e: liste bo® inlenta.
institut Litteralore, s. a* r* !•, 1H>.
'Vorftava r<ŕ?9«
/pM.Mw
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aísto seated msoteky o
•<wlwi iWtefieá
itterä Wia rremaeaa
a
ttóUwtf wtetery *W •» litem*
teštt /!> " •

Šprt** Mi*é twdtóe■ . 4 :-x
’ -1 v ■ tv ■ r. . K
a» Hsjchtiflfcé »Mb$, a p»at£edl, a ani b_w
1? atóla álte •Viiťr 11 wte třídíce, teteró sl
íd i tohaté a stoMte 3'dl Haf klrteHMv in*
awtrtali&ice tea tehda Ja«U twmaShla, HAS
lili a
amleásoHal, a $H*f >Mso<a£ah
mfelsscltte ‘ífcta mbI. wifarft aul lid jit
mastěte je* 4eisti«c te»r, -wmolida a aU»
fca tes rj$s>tnly dílo, kteiť: mu hrlma a r>3»
T'*F7 nMs>?tórl ala, os ^irfss a b ílttctó žcn£
©teAlo b-’hm JajiÄ r»l^H Materia*
V ":- : 41 tetM 7 HMÍm UM
tM
.
Xnä‘ :1 - ‘ ;<K -.
t ... fc ’i
1 > '! '"<r^ride -peshacate m otoal mosia* íwroo,
Jež m resd’ji hrdinská .vstalii m*?4rního
pf»Wsltlei»a«&é*» hm tí w jrám obrw ■’’>
tety ste alaetl* *te© jÄaaaMteaf malaliate
as ?o tela® amjil do iateiakteilafte 1 m11 tlejte Hwta mažte miska, et 1 ss a
tós aratk^jíaf osjtsoĚtí rcpmse&tejXaí koltem
sv‘ w?£ a Bí'Cxr^nlŕí* « pMetetes Hatete Mi
ky ®e mlittotó fellas wlalte, aa$ sla stelite
. *
-jití miska a oranjt
sa a ťafíäl jm *«satetef afimaatel/1 - osestôaal
s^Wsa^oú imrde* ’* moe
•
í: ■■•’.? / ?ť- '....... ' t s '
r.ľ
v -^rfcelay a MllteasH pílite M. míma 11-

ole&i a
s tóeanťt 'Iwtas ssé aa»
?ní níMr napřímili*

Idm
stálá HBtoBSt V31by w*t vtas^si ámby aailáajFlty*Y*et lak

w r-?*alu fyzici, tj& i äa’eaníffl* spíaswtolm • ed^raatm • atzinsaa, pro s-Bot

*■; " Ufe' <_ 1 <r -5? <■■ /Z- ^-n : r
. w fiststeihs
Maňas adkaleaskáha teta*

ni'*» vy?m *ní?tví ▼ sbeaaH llddafe a®y<u»
Wř1k který Í1o<tz w «sé yaszll. prs za a
osejtdi předsálí, .<e ev^Un, * »-W. člav-i-fc
511# ad ahvíla tMbí z i^Je* *©&hj ©&®a Hl,
e rZmt bi?i álov^k r-araden, n&aí »£|d$©u -%'ízradmu Hylau, &1« ^satr* -taiáhs zákonu •
Jr!» Jabws a <«t sa
• *t>Sfca rtsčjIw? v wmsdtrf md «v; tan* 3U, nUSied ally
jmtx pmníaw
all«i dobrými, trQrdl*d •

* a ledny 1 kvM Imu ateja* átenteW a
■ :
“n ‘■ř-ui M'- ’■ : 1
"V tnadssr 1M twldfcé nsnltí a tonMsty* V

lebo níanreab býrl rp&t’osám přítomnost ns>
nlofwjsscýtó wrttíL o>ä ®fe? M®bí&
ěedním z iwJMlsžityMflll porldoí tósníM^ 1®

wdla ^finese .••obvaaa dlesďtea yM tlakš
$alaxleMf wsMnsání na to, lak tdiké >e sä»
'r t n,«
ypnstosd tioaze Ja bedni * patosu kaseto*

la ■ JLoesaaaa. nato usala. bsliP vhnlto «o-.by
pMwat ufe s k v-Waí, 5® Jsr.a Wll r^hnínl z
i ’11^3®
nytonnol, ale 2® t &é ae*
'.u:e tdebfat i^l bez toje
silml zla a ni>anl* í
■ -^ -J3n ■'-“ - i ‘í * V vov-P: .. :-r' ..-^ '.:r>^wutnoí^t rázaéka ato nervání e feymu®fe.l kalto mírni a etoietonakými wrel provdali -I torza ad pafidtktt Jeho tvorby.

šerá poddat se sochybrostcm, rotobn?
vlddt ráe v jismých bxrrách by nsr-'Ho vést k

«trát3 poelto hut»ô»rti, ••• a Ma

So toohltet k stí Hni ezistajlaíM protíklu*
dů kvůli tompronlsu ncto v*to Inoeti. *w4tí,
lonerrjrost, ráWt konflikty • tuto stnteímat vydWaýM. tuto rároven tobrovalrá 1
sílou vícerá dia«$o*a - to Je rrálaý otmb

aiMn Života*

<MltíLad k požrání Hrot-, a evítorároru i*
toato představují, to volké míry xitoblto^r*•
flaký ro-án/Jetoí hydina c® n® rátotoa .too
m Ja miS • nevařící • ••/, čctrá díla poli
ti ťžrôto i literárni to cturaktem, rtejnT je
to literárni analýzy. >ro rootomní Jeto roo
ti Oké tvorby jeou nofewútelto, totoUtol J m :
Jrou vlak v omeae-afes množství príetowrá row*
ze v pHkludeeto lze v nich nléz&t nárazy
prožitků z l»t dětství a. rarortto mládí, a
zvlOV- wmljií r
Xmtf k neleMé
historii ltvy i blaha 1 k jejich rrole&ré
kultuře a tototí
ro@MÍ. tolitddkd
analýny, MNtai tídraly aMttoM véhlaa,
Jrou OSnrakterlctiafed zvHHaí pnwto to mletou
pronikavostí.
lAosn > výrazní- intelektuálním bdsníkwi,
s hlutokár: filosofickým v'd’afc, s -t rotou tai
tout! l’jln Ideí, básnik®” vtohovsaým 'm ■'■■to
ile-: to M-*wj syarámna myslení, Jež tolro*
mind vnd’lásí a způsob myžlení
--oia*
tozsk£toe Jeto krajwi a dueto vsí to snŕízaáir*
’?to mv-'.umm: toy .to. . - ř ■’ •' -tom' • mmhohlará, ylrá rodtoxtú, am-'n etylu u ro
lí, rolytbMct® ve srá stow* - aoncaen# je

h-Wnlkea ^v*-lovA2< -latí
vyaikaJíaíkB
wastes sl®V4t tvrdí ee, že oVeah Jsh© vorlů nlle wohoMt Jemn t^a, kíto 3te polety*
i® tMhsé polítat e tfe, ft® Vy 3*14't nor ti
t iWHho Jovkn, Je^ turaonle, r>tw a
.oeneaalirm® *©hly Výt pJMdUlm v-lwtól tfc>
•aoSeap. A pteeto Je 1 v pťekl^ch cítit ho»ut®tví &nyí?k>w citlivo-ti VássOca. tris*
met itosaova Jovfc^ w®ž?timí a yMrvpMt -nehla vxsďkmut Jeliař 4tfky Jeho vlaetaía afcešemotea, jeho bohaté představivosti,
pra "ti, pmŽÍlfcSsu XntoleteWUd prartcv,
aVÓ »s pľísso eofleticfté, vyvaluje ^Ucaa vyJícnou schopností postřel* a mysloví citllwstl. MM* - whaieec ®ssí v ftátoSa
T-'í^iá? aictsofi* * kosfcrátid okuteSm^tl.
v tr-lilcích, v lilsará® epele&eaeWÍ hlem
opem a psvshusesí k ohfäai př®i itOitalMqf*
&í
vUimuoíal ve bvHä, m aMi Jme
Vyli vyhnáni pasti mží váli. *• ptp a--ho
sh;.r&t®rieti<£4 oehopmst nachovat psrep^s*
tlvu 1 VeawetředBÍ soaj®tí» « platí i pm
vntah k Jeho mť vl urtl, v rdi je stále -

- m dvaceti letech pehyta • CBMM^' m

oý~ oisdft J-an*?km 1 to ’ ?s? • • přesto Jej
toto cisí epo ložem tví akmptovde, Je M~nítee®, trtevího .}■& třefea p?wV»lat, »hp Vyl je*
eh&pea, a Jenž je nírpven cMpdn i ooaflh,
oviv. J4r®l w>«tteitov-*Bž • Jan o n^totorulý
od.ro s&u tělní mrfey. -osle v tJsavá ritu tcl ne čile >hc námra mchátíase .ny všichni *
- M^níol i m-Msoícl.
<m twrhu 4U®8Bt jo cturákUrifttická

ohxwaô
form t tfaat*
th*»
v*' vOniTOst, ale mím? tvrM dísolplína
i neomylná intuice* *o^hle<a< MftáioM hop»
llwot w ľú^Oy notowlaje poáiat ee lidské
beamel, ÄlaneBi Jowytea k slovnfe llu»í», >íahvut’M muoitu* ŤfMtteém sví-tonl. ,?2a Jwse
nemilovali Jak »® pat;’í
ropel ▼ aotte*
aontmaom / sbrnlntaí U^-íou »4 ním *1oväks • f,ito horlivost ea -a ního nejí • vywnU
l$st zku^enáh a iimtýa wMedas na Slováka
a s® amlBu o vtossjL rtoleký a pHw eptorej«Jcd heroiowa* ^hcŕvŕ ^o vo « wiStótía*
u n’ho sutvrielOBt 1 bnv, räsilaé krajmstl,
Aoro nietsschavské vo ?vh výrito *•• ^eho
dílo Je bohaté aéla&aoi,
drmatimn,
obvíjeni utrooívví a provokující.
•• to
mjan poesie, ale t Jk<$ pmay, »'.<«. analýsy 1 MhaM esejietiky, J®~ »• n®s*«lo^iewocitla re s tí m Jeho poesie.
*8to^w Uo«z Je tOse&s splsovateles v
nejlepSím slova skrsla * tompllkovaa^a a
. •.. ■ t<-1 < •; ' íä Inŕ , -n t i - r" '
. > v l • nť , v- í dbi Jícím si poaanoot, pto^aným v aálaMtfi
od 1 vri ma k vúiaivé aagaäovanceti. o< Hbatn&>
too s ti ha to»£trôtm$tl» *e opisovatelen val*
W vlhy • poťhaaivý&s také pmto, ie Je tik
!»b>OÍbwí<, Jak je»

Utoritafo m frrieoie, <• út 1- 1. i».
•
• 'W
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Ztotožňování

Rostislav

Valušek

Slovčk opatruje bytí ve sivfci
j-jzyce, je jeho opatrovník*
jeho pastýř
ííeid^ger

I.

Chová-li jazyk ...
Básník tone v lázní -ů.ova
agónie kal v'rte trvá
Chová-li pro jiné útěchu
Jazyk ji osnuje ze vzdechů

Něco tne

Woo tne ve dví vánek
Vznešené kacířství letu
Woo tne napříč klíněn dálek
ono zakalení
srdce spční

Zde s podzimem
Zde s podzimem srdce mé
▼ tůn rozpadání vnořené

W od sebe teď k sobě sám
s krví léta propadám
a lítostí se v úzkosti
tm kde tlení
jediným je děním

slovo tu pro toho
kdo mino děj kráčí
a

O co jen?
■ae staré světnice
nevyěpňl ještě dech
vnořený db mechu vzpomínek

Vše obrůstal a s roky
1 tikot hodin halil
ztrmlýi očím na stlnč naslouchal
kroky k nfl hrobkům chvil tlumil

O co se jen dech zranil
že zrcadlo smrtelně zakrvavil?

Beamdně stojí dálka v mvinách
Utišit utíká m ke mnš
Já nerošlu Ji zpátky Však
vítr do všech stran
žene tesknc tak
a němá skřípe v sor»tdoh

Šebastian v polích

*bk oo rok
tesfcrota kraje stčhuje se
obvije se na vláknech parouika
bk oo rok
na Šípech vetknutých v hrotil zachycena
ehvřje se tesknotu kraje tenoučká
bezbranný
v tmí upoutaný vojín
stojí nyní j.ko rrve

i z Šípů ftíjfcy vzrostlá z jeho krve
i rány zají zve n£Í vlákny pavoučka
1 srdce upoutané jimi
na hrot ostnivý

Wvňední Ja 1 všední d en
v
Jltfí-11 1 prostý vjem
duch? svým uplývavýn údilem
-i «lovem aaťteof'g 11 Jevům stavia?

Úzko v mé krajině
Stoupám lesním íítomr
kterým touha předků také tak
k obzoru se hloubila

Váe viděné uií se
v úběžníku mého dechu
I dálka
i vrátka její
vrátka vratká stářím
náhle spatřím
zuvOená na -V jo dávno w>álá
na nich chvějí se
jemné sítě pavoučí
pivně poutající průvan z ráje
a

unad nud ně sílnéjáí bude
'orlední -.-Zký vzdech
mé lásky

Příkrov mlhy

Příkrov -lby hřbitovní zed drtí
Gal v snovaný kov
zajatý® dechem. i&ýra
se nepozdvíhá
Paktu Je se všemi snrt&ni
nu fortnř hrobů
mého Jazyka tíha

fciji již
žij i Již

ty

íb tak tu
o zvuku je amrtí se mé srdce

O čem psát v září o čem?

O 5«ra wftt v náří o Bom?
0 tesknot! ale w 8«O
íb Brn sajmanitý klas
aaoraný v sani touží4sych snxd sílen zrak aěl
a zřel siřící p&vouWy to^třím tfclt
léto tovětrný Sut'r

í%bc abych uhlídal
sílen «toje síla
w kterých by se lodnou
vldtfWn nýn

slova na zrna ptonBnlla?

Qivíli oo chvíli tel
orba vštru hladí svah
po nfeí vláčí vzhůru pak
netýkavky plod či čertikus
&»xúa duši v Mseň
dřív noä clkot cvrčka
bude tušit
iwM korýtkon jediného
trylku svího
rozdupe podestýlku duši

které sluší
vložit se do práce
*phrobní varlice úst
aby příští Jaro x>hla růst
z nich
netýkavka či SertíJcue

Opuštěný hřbitov I
Naváté návrší
listin a rasi
žídka i vrátím
v floH se chví

Uprostřed tlMe
schoulená kříže
hlídkují pospolu
anOlů přelet

uhrá<&a duli mu
rod nohou t&la
propustit chtěla
když
ve snStl
waehrastil pnřti
skelet

Já jsem

j f? en tu
vo vsí eizí
jaksi w psí
a psi vyjí

Keprami J í viyilii *»u
hlídku nai sebou
hlídku nad zázrakem
luny propadající se mraksm
mad uhlídám zda to
mých o5í ví mu
luna psôm se vzdává
zda Já plůtkem řaa
potrhaná fiat
zpát Jí ihned spřádám

Krvi jen tr/nkej horo©
kalafUnuJ ▼5tr&n todoe
které pronikly krajinou
na závětmou stranu srdoe

Tam I

Q> na ton větře
který rveš
listí stromů
a aa srdcem v návřji
podušku nu steleš

<b na tore
že tebou vytržen
z úst a ve dví roztr&en
Jazyk mého verše
V>B Ž®
i opona Sasu klesá tam
pro tlením pro tle tnou pamšt
její chvíle má

třepí

m

a halí

e v^trv vpadl#®! z dál!

"omrolu 8 Msnšmi
ao tržné rdngr nají

Keř svlíká se

Keř svlíká se
Tod kůži lísá se
Ovíjí Alši
nahotou růží

Far niente?

/

P. M./

že má zahálka je slaved
a s jemnou v&ní x© mandlích?

■•••nS přivrt tí jí z neäohleťUu dálka
až oči k nóbl v?vr.xeín

&Se na mezi
marná s heínáricera ji vítr mísí
cizích Mlék opojena
bez tála již ukotvena
4uSe oblaka obce stavř-t
jimi zahalit se a plout
bez přístavu
v nedohlMhnu out
ä

Hleď jak sám

Vítr ohvěje vzrostlým osením
Svižná vlnu za vlnou před sebou ženo
Med Jak jenná marsgdová tl*íěl
& můj zrak se zvedá výM a výi

Mel jak ieps tel viděním
ílB si i plátna odírán

jak po trniStl bez nebes
drhne aá větrná tíha vln

II.

Proč?

v přístavu íimrti přistanu
klovan oživen
vstanu
svá slova
v -lovu naleznu
a ronozumím
pne ä

Opuštěný hřbitov II

bredtan túje
kopřivová tráva

tolik pahrbků
se tu propadává
Jímka osudů které neznán
jímá můj vlastní
*udlý undčl v trávě
o dies irae sní
Jícnem zdi rámujícím nebe
valí se mrak
Má ee mi že na n&n vstoje
zástupy rola jí no je
Jméno

Pak snad?

Mseň z too ty nezlevné
láska aoží ta|«Bá
z hrabu tla dtnů chtěla
z temně z© mě
k nesetiení
vlak skrze světlo denní
Ľolestná-li pozachvění
v srdcí uchován si
zevnitř pohled
na Žal uhlídám sí
ni světla vzlet a na tey pád
pak snad míra
kudy bezestín
se bral

Me íe^os král
ku mlčení zve

Nenechala

Nevír? kudy unlýv-ala slova
kdykoliv ředil ti řeči
se vzdala
Cítím Že mne ,1®n tak nenechala
že za život nůj
ee přimlouvala
Vím Že nezvím kde
protože neplyne
pne ti proudu řeči
slovo básně
1b jen lež protiřečí
proti zdroji počátku i knnoe
jazyka

Věřit

Jak Hiáš čekat
Napjatě Sekat
schoulený v sebekryt
Kepoznán Sekat
Věřit a Sekat sfei

bft uvnitř seba
Sekáním zaklet
/ prozatímnSV

opánek svůj napjatě střežit
a Sekat
sotva dýchat živ
^ekat na ticho tich
na vánek který zevnitř těla
Sekáním dechu by se zdvih
i'Slo by zdvih
‘£ak Sekat
xshoulený Sekat a věřit
Vi dřív
než blesk bytí bude hřmít

hrot Jeho světla
v tušenou hloubku jazyka
tiše se vbodne

že v hřnšní 1W
bytí né
ro blesku
k %bě se
pro trne
Jménen

Takto

Obklíčen východisky
obcházím v kruhu kolem zoď
s myšlentasu vytě«n#ik>u sem
hesly
kterými do kroku bok po toku
kdekdo statně staví tělu 4ftn
kde na skoby ulité z doby
zavěsí ffvé srdce

nejdu
jen obcházím
v kruhu kolem stěn
a občas vyvtělen
/na to čas mi cMn/
tósní trpce
rod prób srdce
lásce prostírám
a nasním se
kudy emauzský by vstoupil

V kolikerém hrdle
4iža
kolik stěn iná osamění
kolik vrstvených a nesdílen/ch stán**
V kolikorén ubazdiní ▼ sebe
marně se sousedem bez souznění
hrdlujme
o sten
já jsem?

V kolikerém hrdle nezvučné
sám sebe dáví tel
dech
a nepronikne stěnou?

Jeho stesk

Jeto stesk to Jest v nepsraěti lesk
mlet kde kdysi tindii si
s vlken i s berárSctn
beze stonu
Habe navolalo domů

Jeto stesk Jest hrozný Jako hřích
co rozmetal v nich neper? Hná patření
tváře v tvář v nezastření sváti a
do zlob to nepodob pekla
Jeto stesk Jest žárný jako blesk
který z nebe na zen snesl lesk
a vloh v rolích holých plane
*lod lásky nebem zneuznané?
Jeto stesk bodá slova
aby slzy vzplály
tváře v bolesti se svátlcm anály

a ^obloudili dosnili se spolu
stolu slitovného tonů

Nejenom odrazem /vzpomínce Ch. Péguyho
U hlomozných vírů lidských rejů
u splavu jejích 4*jů
neprodléval aamfl tik

Ukotvil nebe v seb®
ne Jerom odrasm
v zátočině tiché
na hladin?? cn»ě lnulo nMaft
V Jistém raístS
kde krev hloubí ftifti chtivou
u to rout nemam?
i na féaral

Ostxá střela milosti

Ostrá střela milosti
|en v rám světsky řeznou
▼ ránu nezoelenou břžnou
Vbodává svá poslání

lidy vpřed
na épléce střely nesu Jed
a^apdlní lásky
ponornou oestou úzkosti
labyrintem cév
ostře níří v přesný střed
všech bšd profánních
v táli Stě lásky Vbodává své poslání
Ho ten Jed
i mrtvá krev
nšní v Hakeidamu

X tohle d*ní k neuzření
slitovné Je

Kristovy roky
íb rv.hu srrlee Vkořeněnou vévu
řeasn na smrt třeba prosvětlit
Vil uprostřed zbudovat vytesat lis
o třikldt slzy uhlídat
a v odlesku nebe vylisovat sebe

oprvé /k Letnicím/
P

&a pevnou stanou prostřeno bíle
nadchází chvíle toho Mna
s prraÍH chleben ná být Mna
^dyž lárae se chléb
úroda první sklizně
tu zvuk
Jak© kdyby meě roztál vzduch
jako když Benci postínají klasy

fla Jazyku toho kdo přijal chléb
Z jisté i víno/
Jazyky hořící barvy ohňového *-eře
saraomluvící gejzíry vět
prostupují dveře srdce
to prve v ten den
Slovo
důtkani svýni světelnými
xr-h: to ro v t';ic
;-’ rti teruř věrné Je

Napořád čas

Samet chvíle rozpadá se
jasnú hebké krve byl hladil a zdál s@
v srdci napoMd
4i poskočila rafie a cu nova tel oupuj®
cifrovat se nelítostní jal
to eso kráse zdá se
v srdci napořád

Všdc do ztracena po ztráceném
to oo z cucku hebké chvíle
vzponínečka uchová
být chce třeba nuzní ale
v srdci napořád

-•di do
srdce
až na
až do

poslední chvil®
vzpurná zteřelé
dno sebe
ztracena v tebe

lásko
která zeješ

v srdce napořád

bít

chce

živote «rtí
jak narvat to
smrtí živote
co obléhá bé snilcovu aricetvrz
a naléhá utvrdit
tvar i zmar jeho puleď*
Jvorně dc dlaně ruky jedné
vkládáte mu meč pro odboj
a do dlaně ruky druhá
lžíci sednickou pro pokoj
zbraně dávné prorokovy krve

• i tam kde po ochozu srdce tvrze
>
ještě víro psí ne pne
uléháte spolu ▼ n&a
když um dlely jeho ruce

Ví anděl .Asrael? /V. F./

Sase ten eirkulue
olikrát v kruzích let
jsme byli*
kolikrát ještě
ke d^eni se přimkne svět?
Ví anděl «rael
kolikrát obkroužit smí
duši ještě užšími kruhy?

Kdo?

HMtváľky ne zcela prost
?'do aám sobá host
* do zhostí se Táak bez lítosti
svých uzkoetí po ustaoeti?

Mo jejich hroty šakalí
v hrdle ptáka
který k smrti láká
srdce tajemoýni úklady*

Kdo zakalí se v n&n
a probije se jen zpávem
k hostu tváře nenřnná?

Obraz můj na sítnici srdce tvého
Obraz môj na sítnici srdce tvého
krátkozrakost vysněného
Vlnou é í sen o druhém
v tvoji krvi zaniká
a třepí se tmi lenV

’bucho neseiívané
a zcela bílé
prosté tolikeré sněny
jiné lásky sebou balit chce
to roucho lásky slitovné
By ku pomoci snících Ala
byl v srdce obraz přesný
a vysněný zbyl jenom rám
lásce nepotřebný

£ nedokonalé lásky J® né osamění
bytuji teď s bolem
který na tvar mění
ťhiéi když hnětena .Je -lovem
oloven které z lásky zmaru
dobírá se spojení
osamělých tvarů

U sběratele obrazů

př-eeně chtít vědět
o skvrní b řevné
přesné rozadí jejího svitu?

mod přesně chtít hledět
na Mrv tajemné
pxod hledět chtít zvědót
pozadí sběratelského citu?
berného ritu tíá
si cení v bytu nanejvýš
barva vápenné
iisetí své stěnv
niotože nájemná průrva v niob
visí na srdcích
vidoucích hostů náhodných

A přece

pí zi*nní mleto spí
ve spánku jeho v ooaminí
na stře chyl lásky umřelé
vhodlo se srdce nespatřené

* ono vidí
jak -rod pevným krovem
teplo domu nepatří m
a svitlo které v okn* tkví
jak bělmo oka mrtvého
n i bídu nevyslovená ho se táž©

také vidí v něm
lilie lekníny růže
a přece teskným pohledem
zahradou sklesnou sestoupit může
zpět v úzkosti zimního města

Tam II /J. H./

i©táhl knot
a sváti© vnořil do tesknot

Eatáhl pmvax
a sfáral v propast
-bočích Slehl y hlas
a jeho oči strhli ne
í©

Tu náhle noc
Mi náhle noc
©triaa mne ve svůj proud

Jen taaMk E’víoe
či uhrančivý květ
motýlům mého snění ted
»e srdce vytržení přeje

řrázdarf 1« jo
můj ipže
hled
prostým janýtom světla
vstup do ^ý©h zřítelnic
a sežehni
oo náhle steskem
rane naplnila

Mám slyšení,

-ára slylení
spíjím se chvíli
dnem hrdla
úskost mne svíjí
Skrčený tiohcm
jarte ptát se ticha
ao je za tichem?

á. tlační slyšeného kudy
a jakým jazykem.?

zaámkai V
©Mro© Jde 0 výběr
* Maní, IM “■pMleSitostnŽ" vzni
kaly v letech ÍHMM Ohm m*
der^erův citát eohází z knihy '!-•*
x
tens -t©hr® wn der -Ghtheit^^em l>-*7
str. 10 u.
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jean gebser

praúzkost a pradůvěra

Jean Gebser oyl velmi vážné nemocen,
když jeers se s ním setkal v aernu: ne
vy léčitelné choroba kastma) a besmocné
přihlížení beznadějně mentálnímu počínání
lidí Západu - to vňe způsobovalo jeno pe
simismus, který byl ovšem v posledních
měsících prozářen nadejít vidinou mladých
nadšených lidí, xdyž jsea: mu řekl, Že musí
napsal ještě jednu kapitolu ("dodatek")
ke svému dílu, aby dal ukazatel mladým
lidem, slabé se usmál na Jo • svou ženu a řekl: "/no, musím to napsat".
Když jsem se za rok opět dostal do
Gebserova domu, zastihl jsem už jen Jo:
na mou prosbu pustila magnetofon a pos
lední osenovou přednáškou. Naslouchali
jsme té nedopsané kapitole jeho testamen
tu, přednášce s názvem Urengst und
Urvertrauen. Xadala slova vyslovovaná a
velkým úsilím, zvolna, ale jasné: víc než
dvě hodiny mu >osluchači v Tutzingu sou
středěna naslouchali a byli si téměř jisti,
Že už ho neuslyší...
hlavni částí tohoto "testamentu" je
zde uveřejnéhý text "iřaúzkost a předúvěre"

jean gebser

praúzkost a pradůvěra

iraduv ra není a tav ani pocit. de to
jistý postoj, a to vnitřní postoj: s sou
časné jisté uspořádání. ve to jak spoči
nutí, tak i pohyb: přesněji řečeno: spoči
nutí i pohyb - v naprosté shodí a Toaááový» evangeliem a také ve smyslu teoistieké
wu-wei, to znamená schopnosti ?konat ne
činně *• Toto “nečinné konání” je zde na
zváno vnitřním postojem. Teto Interneit
(niternoet) - abych užil Holderlinove
obratu - ji umístuje do neviditelna. Ale
to, co je vskutku neviditelné, je ducnovní.
roto by se mělo říct: pradúvéra je účegt,
vědomá účast na duchovnu, nezlomné®, nez
vratném duchovní® pořádku.
Preúskoet narozdíl od pr&dúvery je
atev e pocit. bení to tedy postoj, nýbrž
nedostatek postoje: nedostatek vůbec, ne
dostatek podstatného, a každý nedostatek
v sobó obvykle nosí jakousi trvalou ne
vyslovenou touhu. A kde je touha, ta® se
pohybujene v psychické oblasti, a často
dokonce v Čisté negativní, zvířecko-

existenciálni. Traúzkoat je jev psychický,
a tím pádem je to nedostatek podstatného,
duchovního prvku, ale současné je to touha
po duchu. Ue to ustavičné rušení sebe sama,
tj. tono, kdo oraizkostí upadá.
0 nraúzkosti, pokud vím, už se mluvilo
nejednou: mluvil o ní např. hrabě Hermann
Keyaerling, který ji ve svýcn ďihoemerických meditacích přiradil jako protikladný
jev oránlad. 0 pradův^ře naproti tomu,jak
se zdá, se ještě nemluvilo - nanejvýš ve
smyslu jakéhosi utužení, podepření.
KONSTELACE ÚZKOSTI
Úzkost a důvěra nejsou protiklady,
nýbrž cóly, které si vzájemné odpovídají
a vzájexíiné se doplňují, vždy s jedním se
vyskytuje i druhý. Tento pólový charakter
dvou vzájemné se podmiňujících jevů jim
dává psychický ráz. Úzkost nabývá svých
pravých obrysů, svého potvrzení, viditel
nosti teprve díky svému druhému pólu důvěře. Toto zvláší podtrhněme, abychom
neupedli v nebezoečí, že budeme nazývat
úzkostí Čfaitele či konstelace, ktere

uvolňují, vzmáhají úzkost, jako je stracn,
fóbie, psychický úraz (trauma).
POLARITA a DUALITA

Možnost takového omylu je dána dneš
ním ztotožňováním polarity a duality,
poněvadž se ztratilo ponětí o podstatě
» povaze polarity a polarita je chápána
racionalisticky, racionalizovaná jako sy
nonym duality. Polarita je základní forma
určující život o její zaměňování a duali
tou způsobilo rozbití našeho myšlení a vé
dami a způsobilo rozpolcení a rozkouskování
naší skutečnosti, lolarita znamená doplně
ní, zakouší ještě celek; dualite naproti
tomu je naším intelektem prováděná protiklsdnost, která vidí jen části. Dualismy
jsou nadto veličiny vzájemně se vylučující,
nepřátelské. Z intelektu, po té co zatratil
rozum, který ještě dnes ví, co je polarita,
se stalo ratio. Aatio znamená v >rvní řadě část a teprve potom myšlení:
upřednostnění ratia rozdělilo, rozštěpilo
naší skutečnost.•. Zůstává jen zděšení
a úzkost: velké neodvolatelné rostěti,

rozklad, pád v holou existenci, na niž
zůstal odkázán život.
Za dualiatický pár pojmů je např.
pokládán česný avět - onen svět. Ivlem
taková formulace Štěpí původní prvotní
celek. Zdá se, že ji užívají zvláště ti,
kteří chápou život a smrt Jako protiklady
» oostulují tak nemožnost smíření vidi
telné aféry a Časnénc života a tím, co de
valvují jako aféru neviditelnou, onen
svět, a®rt. žádá a těchto dvou koníikugací
nepředstavuje orotiklad, nýbrž ai vzájemně
odpovídají, jsou to různé formy ténož,
jsou to polaritní konfigurace. á>ení mezi
nimi dokonce ani příčinné vazba, která by
nspř. schla vysvětlovat sart jako následek
života, haní to tedy ani dvojitost ani
následne*t. Jsou to vždy výrazy celku; ne
dílné, nerozlúčitělně se sebou spojené,
vystupující vždy spolu, vždy scučasne přítomne. Týká se to jak těchto jevů obecně,
tak i každého jednotlivého člověka, nebot
se vždycky podílíme na obojím, i když Je
racionálně oddělujeme. Ale když Je oddělu
jeme, trháme eebe sama i naši skutečnost,

uzavírá®® se v těsných hranicícn, upadáme
v úzkost, stáváao se úzkostí.
mluvíme o protikladech, myslíaie-li na
narození » sETtj ale nejsou to protiklady,
nejsou to ani póly: i smrt je zrození®.
A jek je to e počátkem a koncem? To je
delší libovůle, smutný konec rozlatáho
kruhu či spirály deformované do jedná ro
viny. A jak je to & dvojicí: vědomí - ne
vědomí? xietují přece jen různé stupně
intenzity vádo®!.•. Zůsteňme jen u těchto
příkladů, jakkoliv existují ještě mnohé
další.

NUTNOST NEPŘEDPOJATOSTI
Jo mají uvedené úvahy opolečnéao s
nový® integrálním vědomím? ^tsle se zřej
mý®, že dosavadní nerušený průběh dualistickeho myšlení se v nejvyšší míre realizoval
v myšlení racionální®. Zatímco hledíae-li
na tyto dualismy ze strany integrálního
vědomí, ukazují se jako neadekvátní vůči
nové skutečnosti, která se konáteluje
vlastné díky integrální s;u vědomí. Poněvadž
preúzkoat a pradůvěr® - na rozdíl od

úzkosti a důvěry • nejsou póly, a tím méně
protiklady, protože jejich vztah je možno
postihnout inte^álním védoaía, protože
pradůvěra je inte^ální důvěra, • proto
vylo nutné zdůraznit neschopnost především
dualistického ssyělení znázornit praúzkost
a ještě více pradůvěru. Za chvíli se ještě
jednou vrátíme k tomuto komplexu různých
forem myšlení jako i různých obrazů skuteč
nosti. Ale předtím musíme obrátit pozornost
Ještě na Jeden okruh problémů.

TŘI ŽIVOTNÍ PROBLÉMY
Jsou tri základní otázky, které si
Slovák Sas od času klade, st už vědomé nebo
nevidomé. Jsou to otázky: “Odkud přicházím?“
"Kdo jsea?", “Kam Jdu?".
Dokud nenajdeme na tyto otázky odpověď,
do té doby vládne praúzkoat. Z ní pocházejí
- v té míře, v jaké si tyto otázky uvědomu
jeme • různé úzkosti oi&ogické, psychické
s intelektuální, fy pak uvolňují agresi
nebo depresi - pér protikladů, které aohvu
vést ke zničení nebo aebezničení• Jen ten,
kdo najde odpověď n& tyto tři otázky,

probouzí ee do pradůvěry a je tak osvobo
zen od praúzkosti. Je t<žko uvtřit, že člo
věk tak překonal preúzkost navždy, ba do
konce že au nehrozí žádná recidiva*
PRADŮVĚRA REALIZOVANÁ ŽIVOTEM
Takové tvrzení by bylo arogancí, byla
by to hanebná nezodpovědnost, kdyby postoj
pradůvéry nebyl v lidských dějinách skutečno
realizován konkrétními lidmi. Lidní, kteří
dokázali Žít v pradůvěře z hlouoi sváno du
chovního dědictví a díky t»tt._ zíaksaš du
chovní základně. V naší kulturní sxéře se
to týká především ietra xckharta. ale-je
jich jistě mnohem víc, než ei myslíme: já
sám, stejné jako každý z nás, jsem ae set
kal a mnohými muži a ženami, kteří Žili v
prsdůvěře. Ale poněvadž nepůsobí nápadnými
činy, ani slovy, nýbrž svý® postoje, zůstá
vají nepovšimnuti a nepoznáni těmi, kteří
nakonec ani ten jejicti postoj nepoznají.
Výpovědi těch, kteří se podílejí na pradůvéře, jsou jen okrajové poznámky, tak
jako zmínky Ježíšových učedníků předávané
nouze jako agraía. Teto pradůvfera je postoj,

který je zakořeněn v universální duchovněbežské lásce. "Jokonalá láska tahání strach",
□íše sv. Jan. Pro ného jsou strach & doko
nalá láska synonyma pradzkosti a pradčvěry.
NAJLOUCHAJÍCÍ MYŠLENÍ
Základní tvrzení sní, že praúzkost je
likvidována, poražena a vypuzena pradůvérou.
Je to duchovní událost, která uá úplné jiný
charakter než všechny psychická nebo mentálnS-racionální události. V psychické sfé
ře je úzkost ohraničena důvěrou. Jsou to
navzájem se měnící a kompenzující stavy.
A tak jako důvéra v sobě nosí hrozbu úz
kostí, tak její druhý pól, úzkost, nosí v
sobé ochrannou důvěru. Ječela jinak je to
s úzkostí ve sf éře racionální, to znamená,
když ji neuvažujeme psychologicky, nýbrž
sejmově e racionálně.
Jeétě před několika desítkami let bylo
možno definovat úzkost » důvěru jako vzdá
lení se od Boha a přiblížení se Bohu, lento
dualismus však je - jako mnoho jiných faleánou alternativou. Bůh není nikdy ani
vzdálený ani blízký: je píitom<n vždy

s všude. nlízkosi či oddálení je ovšem
možuao cnápet Jako releci. V každá® případě
mnoho lore® úmkoeti ad charakter relace.
Ale copak &e lidé, obtížení takovými kom
plexy, mohou natolik osvobodit z uzavře
nosti a omezení svého já, aby získali pradfivěru? čaaeic se to m»líe podařit: naproti
tomu ti, kteří se pokoušejí zvlátnout
úzkost racionální cestou, nedosáhnou nikdy
cíle. Krom toho položit ai za cíl dosažení
pradóvfcry už samo znemožňuje Její dosažení.
( ••• )
Kdo přistupuje k řešení problému úzkosti
racionálni, kdo si pomáhá racionálním spá
lením a zatratil mentální e dokonce i psy
chický rozum, ten je předem odsouzen k
nezdaru. Výluční racionální myšlení dusliaticky štěpí skutečnost. Může být sice uži
tečné pro určité nyšlenkcvé postupy, sle
stává se nebezpečným, když psychické stavy
a obsahy redukuje na pojmy. Kdo uvažuje
úzkost jako pojem, jen podtrhuje své neohyčejn« tragické odloučení, nemožnost kon
taktu, zatracení, jež jsou charakteristic
kými rysy ratio (intelektu), které v žádném

případe nevedou k pradlvěře
JEDNOTA A IDENTITA
Předpoklade®: této spolupráce je odpověá no tři výše uvedené otázky, íivhí krok
v tomto směru jame už udělali, když Jsme
si ujasnili, že "onen svět", vyhnaný do
češu-- z tohoto světa, je v něm ve skuteč
nosti přítomen. Tento Takt pro nás není
ani vírou, ani vědění®, nýbrž evidencí,
světy nejsou ani dualiaticky rozdělené,
ani doplňkově polarizované, nýorž jsou to
tožné, jsou identitou.
Záměrně mluvím,o identitě a ne o jed
notě, protože se slovem "jednota" se vyba
vuje patriarchální jednička. Jedno i druhé,
"onen svět" i časný av«t existují pro
integrální vědomí současné a společn
utvářejí náš život, i když duchovní trenscedentní síly jdou hlouoéji ke kořeni než
jejich dočasné manifestace. Totéž se týká
života i smrti: život sídlí nejen v dočas
né® světě, a smrt j:ení jen na onom světě.
Neviditelné má základní podíl na viditelném,
tak jako duchovní světlo je přítomno v celém
dočasném světě.

ANI POČÁTEK, ANI KONEC
Jaké dôsledky bude mít toto videní
skutečnosti, které překonává rozštěpení,
ale přesto nepopírá ani vážnost polárně se
doplňující struktury světa v psychická sfé
ře, ani duelistleké rozlisování a dělení
•ystánA mentálně racionálních? Jaká dléledky má nahlížení, které nahlíží celek?
Jedním z důsledků Je, že nemůžeme mluvit
o néjskén počátku ani o né Jakém konci. Jemožnost oddělit počátek cd konce neznamená
popření změn, nýbrž Jen pntvrzení tona, že
spočinutí i čin Jsou vždy rovnocenné. le
především, celek, na námi se podílíme, ne
zná počátku ®ni konce. Jaký to má pro nás
význam, Že zrození není počátkem a smrt
není koncem, Jinými slovy, že žijeme Jak
před zrozením, tak i po smrti? Jak je to
možné? Když víme, že v našem životě Je vždy
přítomné swt, pak je i v naší smrti pří
tomen život, tak jako v dočesné&t světe
“onen svět" a v "onom světě" svět dočasný*
Tak se vracím k onomu prve zmíněnému
tématu, které je už dve tisíce let na indexu.
Když je jeden svát obsažen v drunén,pak

ná& nynéjäí život není ani rvní ani pos
lední! Už Písmo svaté o tors ví: Petr, avel
i Jan nám šachovali Kristovy vyroky, které
• tom hovoří. '-spomeňme tu elespoíí Kristovu
rozmluvu s ivikodémem. laku v apokryfní*
evangeliu lomáéovu, posd ji vykřičené*
jakožto gnostickém, o tom Kristus mluví*
V nás potlačené nauka o reinkarnaci je v
Asii teprve nyní vytl&Cována maoiamem.
oznání, že existujeme, je se rodíme znovu,
že žijeme ou ziožení ke zrození, je pod
mínkou propuzení se do prsdůvěry.

NEZAHLAZENÁ VZPOMÍNKA
wo má společného nauka o reinkarnací a
pradůvérou? V každém z náe drime nčjská nezehlazeué vzpomínka na tak zvane neviditel
né, transcendentní odsány, které je těžké
si uvědomit stejní jako vyvolat vzpomínkou
na minule vtelení* ačkoli se stávají přípa
dy takového rozpomenutí - víme to o Pytha
gorovi a mnoha dalších - přesto tu nejsou
závažné vzocmínky. nesnesli bycuoea určíte
toli vzpomínek, i-odooné jako v prítomnám
životě je důkledné zapomnění zdravé a nutné

pro život. io, co nás přenááí s života do
života, není naše ustavičnú se proměňující
já, jež my, lidé Západu, sobecky rozmazlu
jeme, nýbrž je to naše nejnitern jší sub
stance, naše intimní duchovní jádro, které
je v každém nové® životě atále víc utváře
no a posilováno, ^oto jádro se proměňuje
v substanci, a proto je nezanladitelnou
vzpomínkou. Ono ”ví" po svém i dnes o vdech
stále přítomných zásvětích. a jsou lidé,
pro núž je to postižitelné a evidentní.
Keuka o identitu dočasného a zásvtí je
dostatečnou pomůckou v probouzení pradflvěry.
A stačí to? Kdo si uvedomil tyto vazby po
jící náá původ, cíl a vlastní duchovní
substanci, komu se staly zjevnými, ten už
se nebude cítit "vyvržený* do sváta, nýbrž
bezpeční ponořený do celku, lo je oradívíra,
která vypudí praúzkost a tak ji překoná.

VÍRA - VĚDĚNÍ - EVIDENCE
To se samozřejmá týká viditelného i ne
viditelného svět®. Odedávna lide vři v
existenci ducha, říkají tomu ďiv<rí> v Boha,
ones, kdy díky integrálnímu vedomí a& uáa

stává zjevným, že to, ca se dosud nedalo
sladit, je jedním celkem, roli víry a vě
dění přebírá evidence (očividnost). A po
dobné nedostatek já. e jáatví, jež převážně
inklinovalo k egocentrismu, stává ee svo
bodou od (egoistického) já. Svobod® od já
je základem pro naěi účast ne inteťrrálním
vědomí, na pradJvíře, na neviditelném du
chovním světle. Ono neviditelné, “nedostup
né*, “nestvořené* světlo je přece průzračná
(transparentní), proniká věím, vieod věcmi.
Dokonce i slunečním jasem a stínem. Kdo kdy
byt i na zlomek sekundy spatřil ono svitlo,
ten se probudil do prsdAvěry, ba co víc,
prad'véra se probudile v nám, nebol one je
ořece vrozená každému, tak jako neviditelna
světlo je vždycky v nás. Je možno Je vidět,
je možno je vnímat, ..nad každý z nás, byl
i na chvilku, byl i ve snu, je aepon jednou
v životě zakusil, 1 když si to možná neuvě
domil.
winnost » postoj, čin a spočinutí, chopnoet s-atřit toto svitlo a probudit ee tak
do aradfivčry mAže být darea nebo nečekaným
otřesem, což se ovšem stává zřídka. Tato

schopnost se také bůž« probouzet postupné.
VSeeky závažné foray meditace k tomu vedou.
Která z nich bude pro né vhodná, to záleží
na slunní duchovní substance, jíž jsem do
sáhl v předcházejících životech. Vždycky
ovšem záleží ne vlastní® úsilí. Kupovat si
mantru znamená Šidit sobe sama, nerozvážná
jóg® je škodlivá oro naše (západní) síly
vědomí « narkotika jsou be be vražedný® asraání® tía, co se může díky střízlivém; a plné
mu odevzdání stát všeobjímající skutečností.
Bez oddanosti není probuzení. Jestliže do
hry vstoupí zaměření k cíli nebo se ukáže
nedostatek plného oddání, tehdy se posílí
temnota a netrpělivost všechno zničí. Bespodfflíneřná oddanost je zvláét těžká pro
vropana a západního člověka.
Bylo by velsd dobré pro budoucnost svě
ta, ohroženého dnes rozalade® z nedostatku
účasti na duchu, aby alespoň několik lidí
o sobě mohlo s olným vědomím říct to, co
nás zvěstuje evangelium ľoaáäovo ve svá®
padesáté® výroku:
"JežíS řekl: ňeknou-li vám: ,Odkud
jste?*, odpovězte jim: ,Přišli jsme ze

avotla, z místa, na němž Jas povstal sám
ze sebe*. ( ... ) Když vás řeknou: ,Kdo
jste?*, odpovězte: ,Js©e Jeho synové vy
braní Čivým Otcea’. Když se váa ze tají:
,J«ké Je znamení vačeno Otce ve véa?’,
odpovězte jim: ,Je to čin a aoočinutí•*.
Kdo dovede takto odpovědět, je volný
od praízkoati & zakotvil v oradóvěře. Víc
není třeba. Kéž by tomu tak bylo.
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