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Staré platónské pojatí paradigmatu - podle
Platón,! jsou ideje paradigmata, Šili modely*,
podle nichž 3 # formuje svět jevů - v naší
době popularizuje a současně nově interpre
tuje americký historik vidy fhomas S* i-unh*
podle Snaha jsou paradigmat- snůsoby či vzo
ry VdQokého
Sasu . ní.

do znání

světu* které se v průbibu

? tomto tixtu užívám pojem paradigma me
taforicky* v ěirěía smyslu: jako člověku da
ný - tedy nevědomý* jen postupně uvědomova
ný jodinoem a skupin. mi lidí - způsob vidění
světa* via* světa /narozdíl od filosofického
světového názoru ěi vzoru vědc-ckáho poznání
av ta/.
Dějiny lidstva znají dvě základní para
digmata, dvě viz© světa* podmíněné vztahem
v loiidho subjektu vůči ávěma sférám kosímu*
mezi nimiž äije a na nich- se podílí, a to

vůči objektivnímu sv 'tu iuohovaímu /často
. lzi- stotožňovanému s vnitrní® subjektiv-

ním svätca/ a vdSi objektivnímu světu mat©riálníaa* užijeme-li terminy 0, ft. Junga,
mlžem je nnsvut p iradigma introvc rtní a pa
dlém extrovertní.
Prehls fcori© ^orientální Inaltury, evropská
antika a středověk * to jsou jednotlivé fá~
se epochy, v níž překládalo introvrrtuí par .ligan. Je to epocha,v nJtS Slovák jeStS lil
pospolu se svými bohy, byl sl vědom svých ne
beských kořeni, ale souSaoBiS už stál© vío
obracel poaornoot "z poacaskámu gv ,tu. iÔ pre
historie až po starověk Slovák po © m á v l Si
proživ í duekovaí svět prostřednictvím svých
gnostických a mystických tfcaScnosti a stôl
tak přístup jak do jeho onkvokosran, 5111 du
chovního aepektu přírody, tak i do jeho raikrokoamu, te jast do evé individuální aféry,
Křesta&atví ve své první, antické fási dávalo jeiti Slováku noSuoat vhledu do obou as
pektů jeho duchovního kosou /Kristus chápaný jako dol spiritu lis, ogyotake-oyrafcá
gnóae, atický aanichalscns/. f období pozd
ního středověku ztrácí evropský Slovák elt
pro ducha přírody a v mysticích zkaženostech
si aachovúvá vhled pouze do Individuální "U-

chovní sféry.
Ha přelomu středověku a renesance pese-

rujene nástup nové epocny v dějinách vstaliu vědomého subjektu k ofeSoe. předmětným
sv“täia, v nicliS lij®, Sat jedné straně viáíiae postupný úp;.idek introvert níľao parufiisB*tu, jehož sejkrážméjiísi plodem byla otře&ovéká i b- roľaií klášterní mystika. Ha drahé
.srané - ookračující proces narůstáni a
rozvoj® paraái0titu extrovertníh©, projevu
jící se v postupném odvratu Slověka od ob
jektivního světa ducha a v z.měfmí m na
výzkum světa mt®r£á&a£to* jež dalo vsnií:
novodobé vědě a technice. Z třetí -strany »
- vyhasiaáaí, v® středověku už beztoho jsa
reliktovaných forem gnésc, 5ili výskumu
duchovního aspektu přírody, jako byla aapř*
alchymie, která se podím-jíe od r nno nce přetvořila v extrovertné a, teri listieké
Ooldm eaorkunst a poslánu v chemii. & nakonec se Štvrté žxdty atremy - poSdtky ssovuvskříšoaí gnése - v nové formě - přiSeml
nové tu bylo její spojení s křesienskou
gotikou /ideje a p? ktiky rosekruciánl,
řr-atersitas losa® prucie, od 14., 15. stol.

zvlá:t p\k v 17. stol*/.
Hledíme-lí na dynamiek í

vývojoVe-dialek-

tieké vzt hy v teto čtveřici* gnóm - mysti
ka - včda - technika* vidíme * do vlastně dáv
ná gnáze, např. v podobe magie* alchymie Cl
astrologie* byla matkou novodobé vědy a tech
niky. Oněm dala. vědě zásadu observace a ex
perimentu a Jejich přetváření* spjatého s
formulací objasňujících modelů. Véda, ktaré
se obrátila extrovertné k materiálaíutt svě
tu, nejen že m ě n i l předmět poznání, JLe
směnila i esoterloký a intuitivní charakter
gnostické metodologie* systemsti&ov l a svou
©bservanci, experimenty podřídila kontrole
a isásadě intersuoj. ivity a přetvářola j©
výlučné v racionálních kategoriích, to jest
vytvořil i, modely* které je racionálně objas
ňují. Vznik empirická* racionální, materia
listické vidy znamená pro duchovní život
lidstva ztrátu 1 zisk. Srn ztrátu jo oa-eba
nepochybně považovat omezení vědy. Kaproti
tomu z zisk - di lekticky Gpjatý s touto
ztrátou - očisttni a zpřesnění lidského oySlení / m & e pojmy dosáhly větáí čistoty a
r cia .osti ve vědách m býv.'.jících se mrtvou

hnětou, jako je nr*př. fyaika nebo chemie,
než v disciplinách zkoumájících organickou
hmotu/* Proto ni myslím, že re vývoji lidské
ho ducha stojíme dnes na p r h u nové revoluóni proměny. Podobně jako na počátku novově
ku byla gnostická metodologie odtržena od
své mateřská oblasti a - přísluSnč přetvoře
ná - nalezl*. užití v oblasti vidy / proces
extrovortizac© am touhy po poznání /, tak - opatrná fornulováno - v nejbližéí budoucnos
ti může být současná vědecká metodologie od
tržena od oblasti, jíž dnes slouží, a po
příslušné proměně může být znovu užita k výzkumu j k duchovnělo aspektu přírody, tak i
vl strního duchovního sváta* Byl by to proces
introvertizoce touhy po poznání. Byl by to
návrat ke gnéze a k magii.
Paradigma fantazie - tak nazývám vizi svá
ta, jejíž zrození : ipadá na konec 20* stol.
a počátek 21* atol. - je syntézou někdejšího
introvertního paradigmatu a pozdějšího para
digmatu axtrov trtního /fantazie j e k budou
cno;-"jí zaměřená syntéza paměti, obrácená do
lnul osti, a my
ní, z kotveného v přítom
nosti/, je syntézou staré gnézc a mladé vědy*

A j&ko takové je paradigma fantazie holistic
kou visí světa, pokus cm pochopit aakrokosíaoo
i aikrokoaaoo, kosmos óuchovui i kosmos ma
teriální Jako dynamický c .lek.
*aradigma fant zle - ve své holistické
ontologii - Je charakterizováno především
kosraocentrisaemt obrací a© ke kosmu j ko &
moudré a Živé plnosti bytí \ duchovní i ma
teriální kosmos se t;5k jeví jako hierarchická
ísnohaórovňová struktura§ kcestuj© jednotu
subjektu, aikrolcosrau, ra viech jeho aspek
tech,
Te své epistemologii rehabilituje výaaaa
subjektu jako nástroje poznání, postuluje
proměnu poznávacích sil Slováka v závislos
ti na jím *>snáv ne rovině skutečnosti, pro
měnu dovršující se v rámci procesu saberealiz ce plné lidské individuality, Šíma sa-

3.2 kceptuje v;/3n*Lii

'Otřjfeu tvSrří a eďbe-

tvůrčí lidské aktivity,
Vo své axiologil sdir aňuje v ý s m z i a aféry
smyslu
hodnot, jak objektivních, tak sub
jektivních., formuluje postulát nové mrnvnosti/odvrat od dualistioké a příklon k triadická koncepci vst hu aessi dobrem a šlem/,

hledá nov* formy spoločenského iSivota v *synaro >1ď :ó* Svjnaoali o přírodou r v aesiliAg-*
kých vat aích /nap** hnutí “nové <oby% “pla
netární proměny* a pod,/*
uávnýai i aovéJSíai předchůdci holistic
kého paradigmatu t nt is&ie /které si kl do

zn cíl překonat tradiční konflikt aeai spi
rituálním a materialistický® pootočen/ byli
ví
■ cv jí, ■ ■ . nCní i
i-

3í

ros-kruciánii na archotypickou postavu

z tohoto xliHlinke. :)o tř ba pokládat m - M váísi 2. w. (toetha /1749 - 1832/ e 3ehe ntinewtonov kou teorií b rvy a pra „volucionlotlcľcou teorií raetamorféiBy rostlin /konecpeo
UrpfltauBe/i se® 3® třeba připočíst rovněž
rora. Atické přírodozpyte*, j. ko byli Steffona,
G rur>, Okonj poetickou anticipaci kooaoM&triclcé :jn6z<ts představuje v 18* stol* Ko
v a l a /Fridrich von Harcieaberg,

1T U

- 1801/

a v 19* stol* Julius* álow <oki /Geneais a
Ducha, 1844/i ve 20. stol* byl nejv^táfs
předchůdce®

nového paradigai tu tvůrce an

troposofie tiudolf ateiner /1861 - 1 9 2 $/,
velk^ ctitel ftoetha, tv rc. "filosofie svoo4 -f ,-toéolog poznáni duchovního svita,

inšpirátor gnostického kŕesiíinství* holistic
kých forem umení, peú gogiky, ekonomie a se
d e l o ;ie, ale i aaaSdčlství* lékařství a far
mácie i holiamas mimoevropský představuje in
dický mystik 3r± Auroblnáo OhcFS /187d - 1950/,
tvůrce inte rálni j<5gyi v římskokatolické
cirkvi j© Jeho r prezent ntem přcdevOÍE "teo
log přírody * fierra leilhand d© Char&ln A 661
- 1955/1 obrovský příspěvek k© vsalkn para**
liga ta f nt zle přinesla novodobá hlubinná
psychologieí počínaje oá Prouda, přes C. a.
Jung a Jeho Školu /mezí Jinými terleh Keuraarm
a James Billm na/, Alfonse Mnedcra, Herberta
Silborera, loberta as s ;gioliho, Ottona linka,
äriohu Proama a ilfrada Paiaa až po Vietor ,
. Pronikla /logot .r ia/ a humnietic ou psy
chologii /především Abraham Äaslow a Oarl logero/, psychologii meditace /J. H, ochulta,
Happich, nesolí*, Orastein, Naranjo/ a tav.
ntipsychiatrii A * B. Loing a ff* van Pusou/j
duchova5 Je o ní spřízněna souS taná parapsy
chologie, pokus o "zvčdečtění* gnéze, prác
ne přivlastňuj íci no Snímu člověku výsledky
starého okultismu; svláatním, ale zásadním
příkladem teoretické a revoluční reflexe, Jeg

rosí e setu nov van p .raálgmsLt-B, .
1b tav* *&&&»

sv z Jřrli:

nixmu*, o níž pišo RayBood Ruyer
/• odvolání* m b a takové aaironooy, koonof al>; , biologyi psychologii j ko Jrou
ho ]c?| Ho flo, Bondi| ven wsasScker, Payii-

mann, Koestler a říaslow/i ardáStuí místo 7
prohlubováni pozKadlgaattt taají oharlanatioá

m u t l a & ulrd opojená paruaijní hnuti|

n-Jvonoc vapom^'ňató jôStc na nejnov j 5í
leSonoko^kultumi návody tak zvaného

aínuti

novó doby, Uow ágz Hor umnt /Bavil áp ni£L#*,
■skladatelé f l n d h o m dardan, fhaodor Rooaak,
Baňo Hudhyuar, £• P* sehumaoher, &rvin Thosip M t i ¥*Warr®n Yfagar, árlch Jantseh* G orge
Leonard a.j./*

Po známky na okraj překladu
Jerzy Prokopjluk /polský překladateln ěmeckých
děl z pomezí filosofie a poezie /Oosthe, NoVolia, Hlillwr, Joblaiera ;hor/ a taká psy
choanalýzy /Frcund, Jung, Frocaa/, popularlcátor biodynamiokého stolnerovského rolnictví/
s« v toto své stati semšřuje na holistické
p x -jdiga-' budoucnosti,
Pron ny ve vývoji vědeckého paradigmatu, v
ouaínkácb "inforu ,5ní revoluce", jsou nato
lik nové, Se proměňují i pohledy v doů aa
seba
a na úlohu jejich rěáj v děných
aeoleěánských formacích*
SekněaS 3® paradigma, jako společný model
přístupu k problémům a j jich foäeaí, jofjf
nikdy nebylo v takovém stadiu zvratu Jako ny
ní*
Celkový způsob n ešírání aa danou problamatiku, je v aouč esa© fázi ‘h r ^ e k é revoluc®**

posunut mimo tsv. ponitiviu m o p který ohápal vědeokťi poznáni čistě jako logický proceň*

řřecáoí. n a nové paradigma aení jľsotivov íno
3-1
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i-f

nos. a ▼ T - ’ , bylo jofto

J

ro b y y - j v . t

L>ubj ykrtími
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ni a od tu- i u .l rov aií prvku dávne gnéa ,
vt-llujíeíoh do jvýeh 'teorii hluboká vedomí
soupodstatnosti SlovSka b kosiaca, snahu o
pôrodní a mystické sjednocení e eslkem sv5t

/lyuti Uew Kg e Kovement, Spiritu 1 iron
ií.’

v u ,riua9 nebo náboišenako-e ‘:olo-

gické akupiny .odrušené v tav. “zelených" stra
nách .../•
n .4 v. o;)en a x e d i g m í in tanie aasmadit víc , a-iS s -sa stat J erayho řrokopiuka říká t

Zt. nená-li fonteala tvůrSÍ otevření sa novýň jsosnoc t yif sehorpnoat překřikování mezí,
á nýoh losavateín porxdlga.ita*, aAfto par -digaa í ntrasie být i modelom předpono nesení v
přístupu k soai ‘
Mnoha svätého / 2Í 5 , 1 7 j
Ga 5 , 16-251 ITe 5 , 19-21/ Ť
/Jŕríklisdeffi role fantasie v Životk víry rnu-

2 e být i kniha i>orothee iNČ^t Fantasie oder
|GahoiľSÄat| příkladem praktického ros; r .>vádftslsdfcä jsou soSasná nemecké evangelické
prograjsc? Fantasie fův Oott a ?• ntasie fttr

die Welt
K otázkám dávné gaése a Jejího návr?,ta uplat
ňujíc ím aa v noréia védeckéia pararligaetu /např,
gnéae z irinc aratonu/, stojí m

povšimnutí

c ,*)ntánní iua niusus a aamosřejmý kompas svě
domí s kterým představitelé hnutí počítají.
a snad práve sem by mohla mířit nejpodstatn *J2í výtlca ze strany křest n cic5ho "etické
ho par l„ai. ttitt« v&déía i©tivera vScoh gnootia :ýc 4 3 t óu. ja 3 ~^r:r-lls.u:c.
Zda-li právě zde účinná etika nevyžaduje hlub
šího ziikotvení?
M., teologie bude sahopaá tlumočit a sprostředkováv t hlub5Í dorosunu ní mezi zastánci růz
ných paradigmat?
I když ai křesianství, při vstupu do nových
oblastí, s úspěchem posluhovalo gnostickým
vybavením, sám apoštol Pavel podřizuje pozná
ní lásce tím nejJadnoduSíii a nejkráanSjším
způsobeni "Kd .bych ... rcssumSL v .ar tajem
stvím /řecký» mystéria/ a obsáhl všechno poz
nání /řeokyt ryušsls/,.•, ale lásky bych neměl,
nic nejsem*/^! 13,2/*..
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Zde na varšavské dlažbě, v těchto
om*tmých vinesa, plných hluku a Sáru, ae
v nyělectóáoh pTenáfiím ä© vzdálených *íet
mého snění , můj pohled oe vsmáií nad tou
Sochou, rozlehlou krajinou, zvlněnou
j*ko Bolí plást* enozeaý jako oarevaá
plachta ut prahu nebe. welý ten kraj pod
kládá nebe, drti je na oooě barevně kle
nuté, «n©hóUáe©b&«, plné ochozu, triforii,
róžic » oken do věčnosti. fen kraj rok s«
rokem var-Istá do neb©, vstupuj* do čer
vánků, v odlescích té velké aimontéry st
stává andělský*.
Ta®, kde je krajina už velmi jilni,
plavá aluncea, ztmavlé o opálená letním
počasím, jako zralá hrudka - tem jek©
koCkft na slunci l«g£ on - ten kroj vyvo
leny, ta zvláštní provincie, to mleto je
diné na světě, je abytečné vykládat o ten
nezasvěceny®! ve aby tečná vysvětlovat,
%* lim a louhy a »v lněným ja^yke® zemi, jíal
tes kraj oddychuje v letním úpalu, tím
rozpáleným agreea k Jihu, tou odnoží, oaamočené vysunutou m %i osmahlé aalaraké
vinice - se tec zapadlý městys odděluje
od ostatní krajiny a jde nes dozoru, #&«.

a »ém, napro&lapatům cestou, m visatni pást
a kouší b it avéta** ľ o město a ta krajina
se oasvřely v avoéstaSnéa aikr okoseni, na

vleční Fiatko se seřídily pro »#d« ns eaaéa břehu véčuoati.

Předaéataké sahrádky stojí jakoby na
hran« světla « přes parkány hledí do ne
konečnosti anonymní roviny* Hned ms orsaaad aésift a« krajina stává cesejmennou
s kos aickoa, jako iCanean. had tím a troj

ka® s«*it ‘
laky® & stracený*, re jalté jed
nou otevřelo nahé, hluudi a rcalc JL« >áí
než kdekoliv jinde, nebo ohromné, jako
kopule, acohapoaehoďové, pohlcujioí, plné
nedckončených fresek » iaprovísací, le
tícicn traperií a prudkých nanebevstoupení*
Jak to vyjádřit? latimco jiná atésis »e
reavíjala ekoaonieky, vyrostly £ nich
statistické oyřry, vyrostla početné - nade
město sestoupilo k rodstetnoeti. Zde se
nic neděje abôhdarsa, nic se nestane,
aniž by to aklo hlubeký esy cl » snil ty
ta pylo předeš prosbydleno. Události r.d#
nejsou efemérni® přelude® na povrchu, sde
*»jí kořeny v jádru váni a dosahují podiitety. lůé se v každé chvíli © ní:Umet

rozhoduje, příkladné a ne vlky vlků.
Yíechny vlci ee zde déji point jedinkrát
a neodvolatelná. Proto je ve vdes, co se
tu at&ne, tak veliká vášnoat, aa víe-a tak
.Lutok# důra*, smutek.

ieá například dvorky tonou v kopři
vách a plevelu, křivé e oušel# šopy a rol
ničky po pám zapadají do ohromných lopu
chů, navrtěných a1 k okapů* šindelových
střech, ttftato stojí ve znamení hýli, di
voké, nadšené, fanatická vegetace, vystře
lující levnou a planou selení, jedovatou,
tti >lavou a parazitickou. l o aýli hoří
i í 2*hnuté slunce*, průduchy listů pulsují
lancuci* chlorofylem - armády kopřiv,
rosoujelé a Irové, pohlcující květnatá
kultury, vtrhávající do *ahrad, »ře# noc
zarůstají t t dní, n estřelen i zd i domů a
stodol, množí se v příkopecn u ceet. ve
e podive*, jaká šílená, soytečná « nepro
duktívni vitalita sídli v to* horlivé*
drobečku zelené substance, v tom derivátu
slunce a spodní vody. Ze špetky chlorofylu
tvoří a buduje v žáru dní tu bujneu a pla
nou tkáň, zelenou dřeň, stokrát rozplo
zenou na miliony listových plíékd, selena

prosvátísných a žilkovaných, prosvítajících
vodnatou, vegetétivni, bylinnou krvi, me
chovátých a chlupatých, a ostrou, plevelnou, polní vůní.
V těch dnech bývalo sadní okno skladu
našeho obcnodu, vedoucí do dvora, oslepeno
seleným bělmem, bylo plné selených odlesků,
minoténi listí, Šustivých šumů, rozvlněných
plátů zeleně, monstruálních roaoujelostí té
dvorková, zrůdné sbundance. Obchod se nořil
d-j hlubokého stínu, pokrýval se všemi táni
mihotavými odstíny zelené, zelenavé odlesky
v něm vlnivé bloudily po celé Hloubce kle
nutí, jako v šumícím lese*
tfěato se do té rozbujeloati propadalo
jak do staletého snu, okdlévající žárem,
oslepené jasem, a spalo, stokrát opředené
pavučinou, zarostlé býlím, zadýchán* a pusté.
V pokojích, zelených od svlačců na oknech,
kalných a jakoby pod vodou, dohořívala jako
na dně staré láhve plemena much, navždy
uvězněné a uzavřená v bolestné agónii, roz
vedené do monctonního a rozvlekléhc naří
kání, do hnévného & žalostného bzučení.
Okno v sobě zvolna shromažďovalo tu kr&jkovitou, rozprášenou faunu s poslednímu

předsartnéau poty tu i obratní AIouha&osí
komáři, kteří dlouho ošukávmli etěny tichou
vlor&oí biucných i*+*i9 az aakoue* přistávali
m okenních tabulkách, natybní a mrtví,
celé genealogické atrovy much & hm yzu,
které vyrostly v to* okné, rosvétvené v posálo* putování po sklech, rozenélaná poko
lení tich mistrných okřídlened, moeravych,
metalických o sklovitých*
Va výkladoch obchoc* tiět duatí v u©rkýeh síranech velké, světlé rolety a slancu
v tom Jasu tíhové a svinen£ • Mrtvá aet.ma
va ddleíití r? stehuje po ;>*•«,eýca náadatíca,
po ulicích, vysatany ca vetřeš,. haleká
obzory, v adut* a hřadami, stojí v nebeském
jasu oslněno a v oesvédoaí, jako ty prává
v té dávili slétly jako ohromná jiskřivá
plachta s nebestyen pustin - jasné, planoucí,
pocuchán* vetrca-* se chvíli už spotřeboven*, Sekají aa nový náklad jasu, v uěm&
se obnovuji*
2o dělat v takových dneen, kam se utéci
před žárem, před těžkým snem, jehož *är# v
horké polední hodin* tladí na prsou? v ta
kových dnách matka někdy najímala povoz a
vy jí Máli j z r n všichni, necaikaaí v jeho
černé korbě - p ř í rudí na kozlíku «e savé-

sádly nebo přičhyceaí na pérech • za město
na "Hôrku". Vjížděli Jana do pahorkovité,
zvlněné krajiny. Oasaocený kočár se dlouho
drkotal v dpalu, sazi pahrbky polí, « za
rýval aí do zlatého, horkého prachu silnice.
Konské ař&ety se vypouklá napínaly,
lesknoucí se zadnice se pracovité vzdou
valy, co chvíli ovívané lehkfm k Šviháni*
ocasů. Obruč# se pomalu otáčely a jejich
esy kvílely. Laodeur míjel ploché pastviska,
posetá krtinci, ne nichž se Široce rozva
lovaly krávy - rozeoohsté a rohaté - ohromné
neforemné měchy, plné kostí, uzlin a výč
nělků. Lelely monumentální Jak karhaný,
r Jejich klidném pohledu se zrcadlily da
leké, plynoucí horizonty.
Konečné jame v^atrvevali na "hůrce",
u zděné, Široké hospody. Stála o ee&oté
na vodním předělu, JeJi rozložité strecha
se rysovala proti obloze, stále ne vyvýše
né hranici mezi dvěma klesujícími oblastmi.
Koně a oblí Sami doklopýtali na vrcholek
svahu, essai oé sebe se zuayálenj zastavo
vali, jako u závory, oddělující dva svéty.
že ořeáělea se otevíral pohled na rozlehlou
krajinu, protkanou silnicemi, vybledlou a
opalizujíeí jako světlý gobelín, obestřený

ohromným ovzduší®, modravým a prázdným.
Z té daleké, zvlněné r ov inv vstával vánek,
nadzvedával jtoňům hřívy na krcích a plynul
pod vysokým a čistým nebes.
Tady jase zastávali na noc, nebo jame
na otcovo znamení jeli a41 do toho kraje
rozlehlého jak mapa, doširoka rozvětveného
silnicemi. Před námi ae po vzdálených kli
katých cestách posunovaly povozy, které náa
předjely, v té dálce sotva viditelné, su
nuly se světlou silnicí lemovanou třešněmi
do tenkrát ještě malých lázní, stulených
v tízkéa, lesnatém ádolí, plném bublání pra
menů, tekoucí vody a šelestěni listí.
V těch dávných dnech jsme si a kolegy
poprvé vzali do hlavy tu nemožnou a absurdní
smyšlenku, že poputujeme Ještě dál, až za
lázně, do země ničí a boží, do sporného a
neutrálního pohraničí, kde ae ztrácely hra
nice států a rftuiee větrů rc bezcílně roz
táčela pod vysokým, načechraným nebem. Tas
jame se chtěli opevnit, stát ao nezávislými
na dospělých, vyjít za hranice jejich sféry,
vyhlásit republiku mladých. Chtěli jsme zde
ustavit nové nezávislé zákonodárství, na
stolit novou hierarchii měřítek a hodnot.

Mél to být život vc saameni poesie « náho
dy, neuetávajíeího oelnčaí * údivu* Zdálo
ae nám, £e stačí jan rosbít bariéry a hra
nica konotací, ta stará loiicka, do nich!
byl usavřtn O b lidských sálešitosti, aby
do našeho života vtrhla iivalnout, velké
téplava nepředvídaného, povodeň romantic
kých příhod a déj&* Jhtéli jame náš život
podřídit tomuto proudu tabulkující «o živ
lu, inapixovánému přílivu dějů a událostí,
a nechat sa nést na téon vydutých vlnách,
bezvládně, oddáni pousa jeden* Puch přírody
byl v podstatě velkým vypravěčem. i jejího
bistra a vervou vytékal nesadriitelný proud
tabulí, povídek, románů a tpopejí• «elá
atmosféra pylr. přaplaéns na sebe namačka
nými dějovými osnovami* stačilo jen nestra
šit osidla pod nebes plným fantomů, na
ostřit kůl, hrající va větru, a ui a« kolaa
jano vrcholku třepotaly ulovené dtriky
románů*
neshodli jama aa, ie budeme e o b é sta ční, Že »i vytvoříme nové životní principy,
selo-ims novou éru, anovu uspořádáme svět,
alce v malé®, pouse pro nás, ale podle naél
chuti a tak, jak «e to pude líbit nám.

.ala to ůgřt pevaoat, uuu. r , ©pevnéaó
mláto, vávodíeí okolí - napůl lvu, na,>ft1
divadlot napůl vizione!ská luour&toř* <0
jejího ráaee n i * syt začleněna celá pří*
roda. fo divadlo, Jako e Shakespeara, sabíbalo do přírody, ničia neohraničené,
vrůstající do reality, přijímající impulzy
a inapir cl se všech iivlä, ponyPařící aa
v jcuhlaeu • velkini přílivy a odlivy pří
rodních kolobžhd. Mál tu bit průeečlk všech
proceaň, probíhajících velkia dlen přírody,
sen aěly vcházet všechny zápletky a daje,
jat snila její velká mlhavá duše. chtěli
jase, jako hon šlehot, zavdat do našeho ži
vota řečiátá všach historií a románů, otavřít jeho hranic* vien intrikám, zápletkám
a peripetiín, které aa rodí va velké ataoaféře, je2 samu aahe překonává va fantazíro
vání*
nili jene o ton, že okolí ja ohřešeno
nejasni® nebezpečím, proniknuto tajemnou
hrůzou* Před tím nebezpečím a před strachem
jam* v naši pevnosti nacházeli bezpečni
ífcryt a útočišti. & proto po okolí bšhaly
•sečky vlků, v laaícn a* potloukaly bandy
loupežníků* .lánovali jane bezpečnostní

op* tření a opevnení, připravovali jsa# se
k oblei#ní, plní roskoftnéno rosechvění a
pří jsjsnýcn obav* tíafte brány pohlcovaly tp,
jež unikli spod loupežnických aoi4. U aáe
nacháseli Hůlek a bes?e£í« řetí naftě brány
tryskem přijížděly kočáry» pronásledované
divou avísří. hostili jasu* důstojné a tajemné
nesnáme. Utápěli Jane se v dohadech, pokou
šejíce se odňalit jejich inkognito, iioveder
jsme se všichni shromažďovali ve veliké ha
le, při mihotavém světle svící, a naslou
chali jame jejich historkám a spovědim. ?
ji.ti chvíli intriky, prostu ttjíeí jsjich
vyprávěni, překračovaly rá&sc n«rr*co a
vchásely seci nám - živá a chtivé obití a vplétaly nás do svlho nebespaénáho víru.
líensdili pohnáni, náhlá zjevení, ne pravdě
podobná setkáni vstupovala do našeho soukro
mého života, utráceli jsa* půdu pod nohama,
ohroženi peripetie«i, které jsme asm! rospoutali. Z dálkv k nám doléhalo vytí vlků,
debatovali jsae o romantických zápletkách,
sami napůl vtaženi do jejich víru, satímeo
se oknem Sušila besedně. noc, plné nevyslove
ných aspirací, vroucných neobsáhnut*iných
spovidí, nekonečná, nevyčerpatelná, tisíc
krát propletená sama v sobě.

dávné sny ae dnes nevracejí bez
d°vo4o* &mp»áá nás, že Žádný sen, 1 kdy hy
byl sebevíce aoeurdni a neuskutečnitelný,
není ns světě nadermo. Ve en« ni a obsažen
jakýsi hlad reality, jektal nárok, který
realitu x&v&suje, který ne».<©aorovsAelnš
přer&etá v pohledávku, požadavek, v dlužní
položku, které vyžaduje, aby byla pokryte*
Už dávno jene ee vzdali našich enfi o tvrzi
a nejednou po letech ae našel nékdo,kdo je
zeanytil, vzal vážně, kdosi naivní a a věr
nou duší, kdo je vzal doslovné, ze platnou
minci, vsal je do ruky, jako vše prostou
e neproblematickou. Viděl jsem ho, mluvil
jass o ala. Jiftl oii nepravděpodobně modré,
stvořená ne k .onu, aby se dívaly, ale rby
se sezadně modraly ve snění. Vyprávll mi,
Že když přišel do těch míst, o nichž mluvím,
do toho anonymního, panenského kraje, do té
země nikoho - hned ucítil váni poezie a ná
hody, ve vzduchu spatřil hotové cerysy a
přelud mýtu, zavěšený asd krajinou. V at
mosféře našel ořetvořoné tvary naší kon
cepce, plány, fasády a tabulky. Uslyšel po
bídku, vnitřní hlas, jako í*oe, když obdržel
rozkazy » instrukce.
ty

jíAvžtlvil no coch cuóí koncepce, alču
dící Atnwai érou* Vyhlásil republiku aa*,
suverénní UrltGriua poesie. ha tolika a to
liku jitrech seaá, a® plachta krajiny, rossiné nesl lesy, nastolil neomezené panství
ksntssift. Vy tySil hranice, položil náklady
tvrse, okolí proměnil v jedinou ohromnou
róžovou zahradu* Hostinská pokoje, cely oro
konteaplaei v sánotě, refektáře, doraitori®,
knihovny.•• pavilony oeaancené uprostřed
perku, besídky a belvedery •••
když se někdo, pronásledovaný vlky něho
loupežníky, doviefie až k brsndu tvrse - je
sachránán. ská ho triumfální přivítání*
^vlákají s ného zapřádaný oděv, sváteční,
blažený m Ctsstny vetuhuje do eleueinekého
vání, do rláovi sladkosti ovsduáí. daleko
s» nla slétala aéeta, sáležitoati, dny a je
jich horečko. Vstoupli á%> nová slavnostní,
sáfivé sákonitoati, setřásl so sebe, jako
skořápku, vlastní tálo, shodil masku riaasy,
přirostlou ke tváři, a larvy se proměnil v
aotyla a osvobodil se.
soorooky není srenitektea, je spíže
režisérem, iíe l.ic u r u m krajin a kosmických
scenérií. «eno umění spořívá v tor., že

podchycuj* intence přírody, !« umí 5í*t
v jejích skrytých aspiracích• *ebo£ příroda
ja plné >ot«neÍálni architektury, projektováni a budování. Co jiného dělali stavitelé
velkých staletí? Naslouchali širokému pato
su roslehlých prostranství, dynamická per
spektivnosti dálek, mlčenlivé pcntoalafe sy
metrických alaji. dlouho před Yarsailler se
na roslehlých oblohách letních večerů sklá
dala oblaka do široca stavěných paláci,
vsduénýcft, aa^aioaaniekýca residencí, skouftal» ohromná a universální inscenace, ses
kupení a uspořádání. To valké divadlo neobsáhauteiné »t»oaféry má nevyčerpatelnou séaobu nápadů, plánů, vraulných projektů helucinuje ohromnou, inspirovanou architek
turu, transcendentálni, oblačnou urbanistiku.
Lidská díla »a.ji tu vlastnost, 1® kcyž
jsou dokouřena, uaavírají s« do sebe, odtr
huji se od přírody, stfifeiliau.í aa na vlast
ních principech. Dílo Modrookého nevystoupilo
s velkých kosmických svssků, setrvá v nich,
spala polidštěné, jako kentaur, sačleněn*
do velkých přírodních kolooéhů, jeStě neu
končena a stála rostoucí, modrooký sve
vřachny k následování, k buaováni ke spolu-

▼ y tv á ~ a a í - v M y i ▼ « g w é Doďataté „<»sa
v a ic iin i a n ilk y , b ra tr y ve sn an an í s a d n ic M
l í c a , v S ie im i Jana a t a v i t a l é . . .

Polák B R U N O S C H U L C

/1892 1942/b y l ž i d p v s k é h o p ů v o d u . HaatASl m
•9 halíjamS i*o»® br'l# kdo strávil oelf
fťfftj *l*o t / « oýllraiBOtt ot u lii arohltale*
t*iP7 ve
a kdo «a stal o W tl na*
cle tu* S il o sed la a pausa ▼ řilfcýaii tfhalUoh klidu
11 své msv# krásky, rytiny
a litogra fia *
■ukutoaul o r t f r a r r i oyla- ^clepgr
c m a o n a w o / 1 >j 4 ,
yyšlo r# 1 W

feriny, Sasky

, g afffli ^saa aourtsi sbírka

rm rtM k

matnrlir'

*l*p«ydřa

*•-

autoři ur» m v^dmstl, Äac&y \ j m / é £ připr^.
tOyaiiá tř©tí Sfeílfcy TtT&t, Bbylo $an
Sty*
H ’pyi'ikvs
^publika rod,
VXaet#
Jfřia také 1«!o #$®J# a kar r i v '^ n w . U ta H ro í
sntssla sa
Tílky v tmhaby^ateáT ^hatta*
Brum obalt* přakládil tafer &af!c«Jy
raeoe « a#fct*r* l? it ^ »t ÍT ? 3«ht 4 íla eu*»»
ruji určitou p ífcutmrt a tafkea* ^saploscf
prasMik *k>ha Bpdik* vintval -ebal fca»yi * « * fJe
nastat* "£feio?3ný * o«4ub &van» ^chalt® , y©
kterých Stsa** *^chalta patří k t&a yaXkfo
apia»»íit©X^f ktaří tev»&>u safclíi&t &9&t ä»
alpy. J<*!» kuitojr Jsou Biart jaTOa^oft matafbr
b tiik ý A f f i t im , M 5 * É n ^ n v o á i t j i *
t ic h y* v t t i # i i aapMaé • va lk ýa J t lt t ip y s t v ln

* . « R "•••brum

eholts bifl dknvsflý aiovSk,

který příval m «y*t y saparflám hallftcfefa
sfatetita* aby y ohuÉýet* pa^írt^oh • par**
■•*)•??. - y v -il rT ' -ery£ a ba' f.tsty.í n
y n lv n íb a

last- •

Jydnísi * k lílf t k J«fe » l i l u by na tel b ý t

i uřyvott z dopisu •přit&Xi , v aftai -fchaits:
rvlše; • ’*vln , ^

m

V dAtatvl Aoetfvta©

k Jistým ©feras&s, |©Ž pm n§a m | í to sto do
j í c í výs»;r?* íiraJÍ ulotn těoh nitek v no»*
trsku, kolom nichž se
nsysl svita*

ä

p io

nág k ry sta liz u je

t&ato ohróB&a v© raní p a tří

o b n « d ítě te , ktoré otce n©e© pnoetorani
ohromné noci a ono roarolow**

s

tartnotou*

Ptoc .?© fc aok* tišena, uzavírá ho v© svém
Báru*!, rnažl so 5© o d d á lit od H v lu , kte
rý mluví a m luví, a le pro ditá Jsou otcovy
paž© prJAodnS, m o Jimi proniká až k oisii
a ono přes o t ® u konci Soni neustál© ©ly§í
JiJl n tro iliv é přemlouvání. 4 M é utýrané,
odevadmná úvěrní osudu ©dm v í dá na sňwuraavé
otrtsáí? noci, s trojickým odhodlá a is , z e n i

ohlceno velikým živlom, pf-ad kterým není
úniku* *

/ Republiku snů přeložila Iveta M. Poznámku
sestav i l a Pet r M./
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Při nájezdu z polní cesty na státní
Blesk Jako obvykle notihnul. Zlostné odfrknutí 3ritka prorážel stavěl výhružný*
zvoláním "H» ttók, hybaj*" B&orft Rhodii
vzpurná hřívou, Jeho starý ulejvádcý fígl
ran tentokrát nevyšel# Ostáni natřásaného
sena na asfaltu ustoupilo Jednolitému klo
potu podkov, který nadobxn přerušil vedeiv
nl lad Sní crrr$ců po sálavém dni, kdy alunoe
nepustilo až do pozdního odpoledne £ivážka
£k> polí# Švestky p© stranách silnice nabí
raly modrou barvu, ©tavšl se pohédlnáji uve
lebí.! v kupo® o výřezem jejich korun sledo
val na blankytu ojedinělé beráEfcy, koná Již
dojdou sami# Vzpomenul si, že Václavu. Již
hezkých Pér dní neviděl# *Ovídi se, že zba
dal dělat na nádraží vykládku vagónů# %ehté
si musel přiznat, že Václavův návrat ho při
vádí do zmatku. t%set let# kdekdo by řekl,

že Sas tak dlouhý z ajizrí i horši ránv. Ho»
rodu, sucho, nákaza, to Jsou T š d , které
přijdou a odejdou* *$da se obrátí a 51 Je na
dějí* ^raky rychle přeletí, pohraná 51 neš
těstí přijde, něco veme za své, nikdy Je to
ho až p ř íliš mnoho anebo dokonce všechno,
ale odejde, odejde pryž* » každým Jarm zaŽíná vše znova, zákon daný, rozrušítelný,
zoo je panenská, sálálátka nevinná* s lidmi,
ach jo, je to daleko horší* herad, opravdu
nerad si to připouští, ale je tomu tak, že
Václav Vanók byl pro něho vlastně v posled
ních 1- t< ch neboštlkemu © věcech prvých se
dá vzpomínat, zabolely, mrzí, ale byly a
chvála «ohu Jsou pryž* »zi lidmi to Je Jin^, eeteakraraentrky nevyzpytatelná v o, bo
le st neukončen' «••
”*té re

městě

veraetá

putyka

a enom chlaš-

ěe, ** u tro u s ila u veěeře ktavšlka* d robil pat
ku chleba do k-třeř “tkáte be nechlastal VI
íe to eště horky.** Vctal a mrzutě o d s tr č il
hrnek.
2a humny si bezmyšlenkovitě utrhnul stéblo

trS-rv a s t r č i l ho mezi r ty . &rok mu 1'iMoa-

d li nahoru k le s u , na íp r tu g a l, Jak »« to
rsu koutu říká podle borůvek, které tm bý
v a jí*
hbehtělo se sru ten krát ani u v ě ř it , a le
bylo to t a k . Z lo d ě ji, a JeStě k tomu p a li S l.
iVa mandele mu r o z h á z e li, přesto p o zn a l, že
v la s tn ě jeden zmizel a Vaňkovi, ach ano, to
mu nejenže o d v e z li, a le některé z a p á li li *
Tuhou noo spali oba v p o li* *“á l nachystá*
ný pořádný k la c e k a vzduchovku. ‘í ř e t f noc
se c h y s ta l, c e lý rozlám aný, j í t po p ů ln o ci
domů konečná do p elech u , když za h lé d l od
c e sty dva s tín y * % zfeuiilo ee mu srdce*
Skvě1 se ro zd íle n ím , p o čk e jte vy p a r c h a n ti1
s i c h y s ta l vzduchovku s pepřem pro Jed
noho a výpratíe ^ro oba* S t r n u l, h la s y ho
z a r a z ily , to se mu snad Jorom zd á , nov o j
sta ro sta * Druhý h la s b y l ola£, nebyl z dědiny* ň r o lli pár metrů kolem nčbo a kdyby
u k e c a l i , tak by ho p ro zra d ilo bezmocná o c ř lpáni zubů* * l r u l v y tř e š tě n * do tny za nimi*
Nahlédl malý plamínek* V ý stře l*
l id s k ý řev*

“škodná už jen tak nepřijde," ušklíbl se
Václav, když zrána sledovali stopy krv®
zpátky k cestfi* Byi si c® potom klid, nikdo
ee ani nánnakera nenajímal, ale ozvena bô
vrátila za dva roky, Vantk byl odsouzen na
kolaborací* Jbtavšlevi přeběhlo páteří mra
zení - kdybych mál tenkrát ví ca hnžvu a mé
ně strachu, tak •••
trora opál* Hladová sekyra se dravě zavS zakusovala do svítivá žlutého dřeva. <*ádné iídery se stupňovaly od dutě hlubokých
r .n až k břitkému zazvonění, přeružuvanému
ostrým praskáním kmene* *-ee zasténal a v8tvo pad-Jíoího ímku naposledy mávly na n >
louěanou smutným druhům vzhůru, stavěl si
setřel rot s 5el&, sedl si na paře* a ztěžka
oddychoval. Z krátkého odpoSinku ho vyrušilo
z rraskání větve. ^Jake za mlada, seŠ chlapík
uznale pokývl Vaněk* řekne dil pařen a usedl
na roražený >onsn* “Vašku, jak se áaříV* při
stihl se, šo má hlas přiškrcený a odkašlal ai
MJe tě slyšet od zastávky, hned ai došlo, že

Jel to ty* m u l mu®?**
"Jak nechceš, nerozumím**"
" :r-at, jato Salašíaa, nadělaj, vždet vín,
že jedinej seš na evsjea," vyjel podrážděně,
poposedl, hraátl do kabátu a mocně el loknul
z

vylovené flašky. "QhcešV" zprudka Ji při

strčil ižtav^lovl před obli dej, ve strhaná
tváři nu hoří kalné křičící ooi. átuvěl vzdychl,
váhavě uchopil láhev, neunesl ten pohled a
sklopil hlavu. *3edláfc Vaněk i dvakrát balík
měřic, StyH koně. *bvnej chlap ale vždycky
pán* Jaký t» krutý Sas, který takto láme li
lií
** oo tvoja práca?"špitnul, aby vůbec něco
řekl.
"i ráeai ” posměšně vykřiknul, vsal láhev upít
z Jeho ruky, "MebeJ, via, že mně nrasožeš oževit*" Vrávoravě vstal, opřel se stavělovi o
raném ľ w*břeti, to Je ževet,” sevřel ho Ja
ko Kleštěmi, -to si neomíš, kamaráde, před
stavit. M
-Václave*" itaTěl ožil, “vrat se, složíš?
Já to tak nssnedel*" Vaněk se ani neotočil.

"i féfli kde bodeä ahtět, nez.momen, přédii”
Zdálo se, že si pře sebe dále nloo povídá a
pokyvuj# hlavou •••
Jědin i byla plná klepů* Nebylo těžké há
dat, o 6®a Je řeš mezi chlapy v hospodě, o
čem klevetí sousedé přes Ido ty a špitají žen
ská před obchodím. Varičovou zdravily 60ti a to
Jen ti nejtaenší oapartá* kteří Ještě taoc z ře
dí nenabrali* Jhodila Jako v těžkém s n u Jrub f nanžel Jezdil z práce až za noci a zrána
zase odjížděl* fbhádali se tolikrát, nyní Již
skorém spolu nemluvili, Dfeka Jí chodily ze
Školy ubreSená, zprvu se ptaly, tšd se ztrá
cely po koutech a byly hádavá a neposlušné*
cbžpak už toho nebylo dost? iroboha Je to vů
bec možné? Je to Ještě horši než tenkrát*
frvnl dva roky musela Jezdit za prací až do
okresního města, do fabriky a nejstaršího,
Frantíka, tma vozit db Jeslí* ihhafc ho uřva
ného lesem na autobus, když Ještě i kohouti
ra*li Vilem půlnoc* * žádná bába z dědiny JÍ
ho nechtěla hlídat a ona dobře ví proč aanté

vykruoování, manžel, neraoo a kderi. oosi* by.
li o e l í -Dodělaní. OtsiA dSdina do Jedného* % ^lor
dlouhá léta, za která sl tak pomalu, ala ořeoe jsa zwkla nemyslit stéle na ního, byla
Jen Jemnými závoji, kladenými jedním po dra
hým na Jej1 otevřenou rána* *%vydržeia a »anedlouho oo návratu ho eama vyhledala* tftíkal ulidkami města před ni Jako raalý kluk.
iíonedně ho se synem překvapili u stolu v
hospodS. hsruéll synu piti a Jinak mläel.
3traSliv§ mldel. áufco hrob ...
Přišla zima# Vánoce. Vaňka hledají uřardy. h<5 po dřinu nepracuje,
tulu Je ee po kruJI, zarostlý a hladový. ^k«y obchází kolem,
přes svá pole a u st&válô ei byl obdae pro
Jídlo a nechal si vsítit pár korun, tpí Spi
nou a kořalkou, nerudný a zbědovaný*
Vaňková ani nevychází z chalupy, i náku
py si dělá ve městě, chlap odjel na montáže.
V podveder u ni najednou zvoní po Sace kdosi
u dveří. £arayfcal&v kluk v minictraneké®, aa
hlav1 papírovou koruna, celý se třase* ”^ar.,

trm>
••• a ukazuje mátátícam t ruc© a přiš
pendlenou paplzoirou hrdsdou* Chvátá s níia za
hunna. £a ploten, sa hromadou polen a& sedát
ku pole leží její Václav etoSený do kluMfika,
nap&l přikrytý aníhovýra nťbášam*
if^ed ním kledl eliohar a Baltazar*

L os

A n g e l e s

am
Z
u oceán. Připlul jsem od Východu.
o
n
Jřlavba ponořena v nepaněti, jen tolik* prá
vě sestupuji nevaříce

po lodních sohůdoính

velké bílé lodi. V přístavu mne pohlcuje mo
ře lidí zo vfaoh koutů světa * bílí, snědí,
farní, Žlutí* tón® 1 další cestující, ^-^trobarevné turisty, vít! ihned půvabná průvod
kyně# *vo dírám# so neohrabaně sa ní babyló nateču aaěsí jasyků a po chvíli se vydává
me pedlivě udržbvanjfe ohodniětefln vzhůru na
pahorek, zřejmou doni pantu města* &aěexft:&
8 flrenní plackou na klopě uniformovaného
kostým se neustál® culí, hopsá, aatMsá a
otádl sa svými připltoranilýni káŠátky* VSioh
ni ee mi díra dál tíra více protiví* ▼ědnto
ávitořcnafea, chichot'nato a poskakováním mne
vyrušují z

n a l é h a v é h o

přemítání,

sda Jas* co ocitl v tomto hojnu dobrovolné
anebo ničení*

«a vrcholu Je zbu Ován umělecký paříc* *©zi bezradná udržovaným trávníkem Jsou říkaná
xovaíst^ny, pto mne napalte h a & r f% m m x á 9 artefakty. áiristé, mezi nimi převážná ▼ tšina
Japonci, Jnou nepoehopiteln? vsruS"id.
hají se ea-perv) derníni fotopří stxo Ji, výska
jí, křiSl, Jeden druhůbo předháněj! a hned od-*
hán£ ji, na Tteřiítctt si navzájem pesu Ji. V kli
du ©nedál sta Ji pause* se založeními pažemi na
še průvodkyně, spokojená svýi hereckom výkonem
a pak JT, naopak krajně znechucen dováděni
těchto naneštěstí velkých děti. Cfcraolm e© a
ohol J© opustit, ale spatřím přitom město pod
námi* iieíoe domů 8 pavušinou tříd, ulic a se
lených pásů na pozadí nedozírného oceánu a
blankytné oblohy. í&hled mi krásou vyrosil
dech. Městem přetéká řeka © řadou mostů a na
proti wám na lovte břehu stoji monumentální
sotila* ieeha anděla? čícvía, syni hádám. Cí
tím se svobodný*

nad cesta přes oceán stála

z& tento pohled *•• vzápětí se však o to na
léhavěji vrátila úzkost - budu se moci vrátit
Csmů?i 2avřel Jsem odt* Představuji si nŠŠ

zchátralý doinch v zapadlé uliSo*, J to *>•
hradu •*• až

e«

ml spustily slzy.

iUrlsté so koloví rané shlukli, & Jí ««
mi, až o© prohýbají /velké a zlé děti*/ a
okazují mi na prsa* *řes klk ml na nich vi
sí staHdký fotoaparát* z překvapením jsem
ho uchopil ob&au rukama, byl mi v ton oka
mžik znamenám, žo Jsem zde dobrovolně. Ja
ponci ke rasi přistupují & namalují, že 1»
okamžitě koupí anebo vymaní za své přístro
je. Kolem h la w se ni míhají ruce plná blyš
tivého chrómu, hned se ěustíoínl baificovk®!.
Poprvé se raněji a z plných plic, vôbec hic
ty děti nevidí* 5*n*dávára aparát přes hlavu,
odevzdávám ho do několika rukou na jo inou a
prchám pryó.
J a m před dveřmi bytu svá sestřenky. **bjímárae se, líbáme, rozpustile se navzájem
jededen druhého dobíráme* *oae5n§ slyšlín
Seská slova* aj,® radost, obrovská radost vždyl jsme spolu ědrali do jednoho no Sul
ku* - přešla v krutá rozčarování; V pokoji
volám na její dceru, oelá máma, Serisy* Oůr-

p©t í ®tejn«, íle S
pflBTukarv. Ustupu
je jejl oteo" "Haty*** tíodte nna u srdce*
to není naše dětská žratláni, %raů* * nemohl
json to sloto při loudění t?sžs?it, snad
fcyoh je tím nabil*

Vidin z Týěo naši opuWnmi nahradil to
krytou kobercem zrjoklého podzimního listí,
yrihá sestřenko * Jsou na n&n slzy*

A ltv a t e r

Hřebeny hor plují v dlouhých závojích
mlhy. Vítr neúnavná m e t á r á listí do houštin
a výmolů. i*9B po ©tou stranách ú m m naříká
hlubokým sborem. %8eaf přerušují výkřiky pa*
dajících suchýoh vÄtví. ^loudím r tom to ne
hostinném kraji* V houstnoucím Šoru sa děsím
s losa zastupujícího starce* 0 cesty sl sun
dává z ramen plechový džber s popruhy* “ítim
vůni hnoje* dozvážná ho nabírá z hromady ve
žmolc, navléká nn žida a e tichým heknutím
se vydává vzhůru do svahu* Volaýrai pažami si
pomáhá opíráním o kmeny smrků* vzdychá*

upi

a málem by se ml ztratil* kdybych som tsn ne

slyšel dusivý kaSel.
%Jím se ho oslovit, teprve na mýtině,
na která Je matně vyříznutý obrys polláka
s několika Sennými hromádkami, pookřeji*
í© prvním slově odpovědi poznávám, že Je to

z a v m e otttý

Wfcs#«t *idote. Zarputilec zatraoei$, n t m ů n é mi vysvětlil čerta k vl & u p ale
na dal51, přiznávám, že ví•tečné, otázky ne
odpovídá, zastupuje rozvážní dolů, u cesty
mi ukáže ▼ dáli blikající světýlka a pak již
naprosto nevšímavě pokračuje v kolo to51 dřiny*
Tlaku se překotní svěřuji únikoví*
Z írá

přes okno do tny a znuděně probodl*

tober se, v tak©vám ned&se bys ani psa

nevyhnal ••• ansbo sl v3ř, že Jsi potkal Jt *»
děda**.

jaro

enato
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Svými temněni hodinami všude
napravuje a urovnává lidská srdce a Jazyky
a rizveselu je svítáni bezpešní, zachumlaní t přikrývkách*
šeptání äo ucha a delikátní kousáni mokrých rtů
hlazení obočí a prsty sunoucí se vzhůru po
lýtku,
Jazyk |ia Sí ji a lechtání ztvrdlých
hrotů ňader >rkaJícími řasami, přejíždění
prstů t o tenké kůži na prsou,
nalrmtávání tepen proplétajících se v prohlubních
slabin,
prohnutí zad do oblouku, převracení aa bok
naklánění vpřed, dopadání na čtyři.
pokousaný Jazyk a chvějící se lýtka,
spojené ruce a propletená nohy,
vysunutá brada a po tlačený sten,
shrbenévlopatky a tepání v břiše.
zuby za tité do Jazyka, prsty u nohou ohnuté.
zavřená víôk a a zrychlený deoh.
riasy úplná spletené.
rádio, které hrálo do rána.
naprázdno se točící deska,
přivřené dveře pohybující se v závěsech,
cigareta, které dohořela do konce,
pecky z melounu vyplivané na podlahu
smíšený sliz vysychající na těle.
rozsvícené světlo v druhém pokoji,
přikrývky rozházené no podlaze a ptáci
švitořící na východě.

ústa plná hroznů a těla urolnšxrf Ja k listí,
uklidněná srdce, líná mazleni, rrohlá Třměna
pohlodů, po níž se O 81 znovu zavírají,
p r m í paprskv slunce zasazují úder stíitín.

ARTEMIS

uptorais,
-rte ai s t
viděl Jsa tÓ nahou no tak fcfS, nooh sl tu svou
prokletou otrošt
Já mu sin nakxotit svá psy*

SPÍ CÍ CESTUJÍ CÍ

Aktovtka, podvazek obepnutý

nad kolenem
kousek krátkýoh tlustých stehen
kývají se a naklánějí když vlak brzdí
oči
zavřené, ústa otevřená* mladičké ženy
ubité odpočinkem udření dělníei
náhlé trhnutí tělem, přidal a zvolnil
za oknem se míhají signály "rolna"
Nepros apeciál
staví jen jednou
tam kde se ■ tranzu probouzejí v sobě

/ ze sbírky Back Country /

CIVILIZaCE
‘1b jsou ti lldt, kteří dělají tompltkovaisé

Včel.
budou váe zahrnovat tlsírovkami
a nutit do práce
avět spěj© io pekla
s vesničk-val a silnicemi.
Hejna divokých kačen už nejsou
jako dřív.
Xtibra je čím flál míň*
ířineš ml mo J® pera a jantar*

M alý brouček

na strojopisu Terče
"Kjoto zrozené jarem” si dělá toaletu
v rytmu Báchora preludia "Bae *bWL temper!orte
K lavier"

Přestávám psát, abych si ho prohlédl lupou*
Jak skvěle Je zkonstruovaný* |ak je šikovný*
řákdo norozumí KÍ&LQVSlYl 2*VxE.T*
Když jsou potoky plné

Verše plynou
Když voda opadne
skládáme do hranie kameny*

TRANSAKCE

Ocitl Jsem so ▼ro h a t á betonové miSli:
svitlo ze skloněných doutníků# vháněný
vzduch#
patra spojená pohyblivými schody#
Vylinovaly JI věci získané a vyrobené
ve dvacátém století# Vystavené na pultech
a policích.
I*idá toho věku# vtěsnaní do oděvů
vyrobených na strojích# hromadně
Vyměňovali véeohen svůj drahooený fias
za věd#

/

sbírky Regarding Wave /
e
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TO SE MU L ÍB Í

Vysoko nad kopuli
Kapitolu ▼skutku*
Vanáäí se Telký pták
íii posadí bílého oblaku,
5 prohnutími křidly
Lohoe plyne spolu
6 vlhkím ▼§tram od jihu
rozmazaním slunoera policista ▼ tmavé unifbnně
pozoruje auta turistů a to jo oentrun
a to contrun raool je nióím*
"tc tu není.
staré kopule z bílého kamene,
^odivní spokojeni lidé*
nebe

Zoraó
lanlvč se prolinujíc!
9vSt sl dělá, oo se mu lib í*

ptá o i:vzory

PROČ ŘIDIČI NÁKLAĎÁKŮ S DŘÍVÍM VSTÁVAJÉ
DŘÍV NEŽ ADEPTI ZENU
Vysoko na sedadla, šero před svítáním,
Vyoíděné disky kol se 1crknou
• Blýskavý výfuk diesla
Se zahřívá, pokašlává
Na svahu % l a r *t>ad
Vedoucí k průseku nad *oo manovým po tokes.
V^icet mil odtud*
a

jiného života naní*

M ATKA ZEM Ě: JEJÍ VELRYBY

äova houká ve stínu
ještěrka se vzepJala na bříšcích prstů a dýchá
mladý vrabůák vystrkuj* velkou hlavu,
natahuje krk, rozhlíží se Tráva se ježí v slunci. Zazelenej se.
stan s© sladkou, -^bychom tě mohli jíst*
Vrtem naše maso.
Brazílie hovoří o "suverénním využívání
Přírodních Bohatství .
jo oo druhů neznámých rostlin.
H d é l i j í c í v džunglích
jsou prodáváni a mušení a jakýsi robot v obleku kupčící s iluzí zvanou

"Brazílie'*
rnů

právo mluvit v

j e j i c h

jménu?

Velryby blýskají hřbety, potápějí s®,
převalují se, znovu se vynořují,
zavěšení nad pomalu se tmící hlubinou,
plynou jako dýchající planety
v rozjiskřených prstenoích
živého světla V téže době v Japonsku slovní akrobacie i
jaké velryby je možno zabíjet?
Ten někdy velký národ budhisti*
otravuj® dnes moře
kapavkou metalové
rtuti.
Jelen ifevidův, mllti / 41aphurue B&vidi&ms/

Žil v nokHnú oh Žluté **aky
před &0Q loty a stratil bydliště křtili rýži Pralesy pod i4>-Jang«n byly vymýcenys do r. 1 ^ °
n. !• všechen písak
a bahno mizely basa stopy ■Iroké **isy se vylíhly na sdbiH *
míří na Jih nad hladinami řek Miang-ho
a Jan#*oo
/říkáme tomu území "fcína'7
vzdušnou čarou, ktetou létají už miliony
let.
•ch Sínas kde Jsou tygři, divoká prasata
opice -v
jako loňský sníh
mizeli v mízo i krátký záblesk a na kost
vysušoný t$rén
se stana patkovišt&n pro SOOOO nákladáků.
OOřáK Slovák J-8 ne jcennější ze všeho?
Práve proto ho milujeme spolu a jeho bratry,
jimiž jsou
všechny živé bytosti ...
Severní «neriku, želví Ostrov, zabrali útočníci,
kteří šíří válku po celém svítě.
H é i by se mravenci, hlemýždi, Vydry, vlci a losi
spojili * ;
j
by se přestali nechávat zabíjet
národem robo tú
S o l & a r l t u . Lldé.
stojící lidé “ stromy*
Létající Lidé - Ptáci i
Plovoucí iddé-z-^ořet
Lidé o čtyřech, lidé o drou nohách*
Jakým právem vládyohtiví roli tici a učenci

3 těžkou hlavou
vládci
obou světů
kapitalisti-Imperialisti
třetí svět
komunisti
samci Šustící papíren
ne-rolníci
tryskáči
byrokrati
cromlouvují ve jraánu zeleného listí'* V*» j éru
pidy?

/ ach,

axgarvt ^eadová... 2 dá se vás někdy o
senoa?/

íbboti se přou o to, Jak rozparcelovat naši
statku ácrai,
aby mohli přežít ještě trochu déle,
Jsou jak supi mávající křídly
Sekající, skřehotající
poblíž dokonávající laně.
"a tam na poli mrtvý rytíř leží,
ioletme mu oči vyklovat
než mu je, než mu jo
provrtá chrobák. "
% v a houká ve stínu
ještěrka se vzepjala na bříšcích prstů a dýchá,
Velryby blýskají hřbety, potápějí se,
převalují se na bok a 2 novu se vynořují,
podobné dýchajícím planetám
v 1 0 zjiskřených prstencích
živého světla.

/ Stockholm: letní rovnodennost 40072/

VEŠEL JSEM DO BARU NEZÁVISLÝCH

V e š e l $ e m do &aru ^závislých
ve Parratingitom ve státě %vó Mexiko Vypil jsara dvojitou tľhirky
a pivo*
QLouuC vlasy J»«n nacpal pod čolci.
.'áufraioi Jrcri nechal v aut5
íhra Kovboji svinaělli
u biliáru.
nelnerka. se nás ze t JLa
o '3cud Jete?
Cbuntryová skupina zadala hrát
"V uskokie se nekouří marihuana"
Při druhá skladbě
Jakýsi pár zadal tančit
Objímali s® Jak ve školních tanečních
v padesátých letech*
Přišlo -ni na mysl, Jak Jsem pracoval v lesích
a v barech v ^adrasu, v Qrsiajom.
15a krátkovlasá radost a hrubost •* meriko • t m Je hloupost.
Málem Jssra se do tebe znovu zamiloval*
Vyšli Jsme na okraj silnice
pod staré tvrdé hvězdy Ve stínu skály
Jsem se vrátil k sobě,
k opravdové práci, k tomu,
"co Je třeba udělatM.

DĚTEM

Leží před námi
příkrá stoupání, sraby
s ta tis tik .
rSeehno strmé
vypíná 88, směřuje vzhůru,
vzhůru, jen ray
jdeme dolů.
ftfk u jí, ž© za sto
nebo za draoet l e t
bychom se mohli pokojně
setkat na pastvinách
v dolinách
j e s t l i se nám podaří p ř e ž it.
b yste se mohli dostat na ty vzedmutá vln y,
slůvko k vám, k ván.
a vašim dS tam;
noro žehá z e jte se
poznávejte květiny
neberte moc věoí

LINIE FRONTY

Rakovina s© r o z lé z á vzhůru - |e ©í ti t
páchnouc! závan . usazuj® se dole.
S&dy přejaimuje panoha tá ,
Vrôecí motorová p ily v úvoze,
ueset deštivých dnů - náklaäáky
o d vážející pokácené stromy se zo tavily*
stroma la n a jí ro dechu.
V ned li přiváží ětyřkolový džíp z Moalty
C&láplty za b ýva jící co obhlížením žerné*

k >«

jíž poroučejí t
roztáhni rohy,

Nahoře hukot tryskáěe, to jev pořádku*
každým úderem srdce
pumpujícím hnilobu do náročných* ztučnělých
tepen *nerlky
se hranice p ř ib liž u je o

O dfrkující buldozer, meloucí housenkovými pásy
sesouvající se z hromady
ještě živých kmetů sedřených z kůry
řlaoený člověkem
z města.
2a buldozerem le s až po « k tid u ,
pustina odjakživa n á le ž íc í řajatům
Tadyí za tu l i n i i
<e ne:
e dát z a t l a č i t .

CESTA

NA

ZÁPAD

POD

ZEMÍ

%zé típaný cedr
uzený losos
po ohrnirné dny / Oregonu
husté jedlové lasy*
■rtedv#d stoupá k vrchol&n
v kraji ilumas
kulaté břicho míhající se mez! vr%®si iiedv*dice jde podél břehu*
kd« se ostružiny
vlnou po spáleništích*
*t>dél oblouku octrpvft
zamlžená sopky
až po severní Japonsko* edvědl
a harpuny ajnň
Oiliak.
ibn 00 léčí halucinogenními houbami,
plo chý buben
7, epoohy dávno před Oíhdu
Ženy s bubny letící nad líbete#
stále za lesem na západ,
ustaví5n" aa cest# za trávou,
kde jsou medvSdl a houby,
celou dobu se živit jahodami*
Nakonec koupel ve ?!nskui
jak v sekvojové lázni nad řekou Ä-lanath
každý ť’ln v mokaslnách a
Špičaté čepce s bílými skvrnami
- klad© sít#, nástrahy, koupe se,
zpívá ruku v ruce s ostatními, chvilka
houpání se na lavlčoe, zmilovaná pohledy

Karhu - B fa m - Sraun - ury
/blesk duha velký oblak strom
ptedí dialogy/
ärropa# "Západ* •
medrSdi odsáli
kromě Brunhildy?
nebo starších divofiejšíeh bohy® snonr*
vzkříšených, která pádí
ulicemi í*rancie a ;panálska
se samopaly ▼ rukách ve Španělsku
teedvědl a slzeni,
fcervenč ;oe a ohybôjlolrxi prsty
Labyrinty -ochomůricy ěervsné
a blesky
Namalované v jeskyních
rod zeni*

x

x

x

"Přemýšlivému Slováku rwni třeba vyprávět
0 bu, lbových přikázáních. "

Hsiung-jan
Sedá liška, samice, devět liber a tři unce.
39 a S/B celá vSetn’ ono rtu*
Stahujeme kôžl ✓íCadL
připomněl, i® bychom měli nejdřív 55uzpívat
ng jo/
zimní kožich, záhyby, vlně pižma
se 2 aSíná mísit s mrtvolném zápachem*
Obsah žaludku* dobře rozžvýkaná veverka
plus noha jeátlrky,

ve vnitřnostech veverky
útržek aluminiové foli®*
Hájemství.
1 tajemství hluboko v něm ukryté.

/ Ze sbírky Tur tl e I sland /

Gary Snyder /nar . 1930/ • .feden s pozortahod-

rickýeh básníku* Je Jasno-

ván Dssi předníad představiteli beatnické poe
zie po Qrě^cny éoroovi « Lewroneu Ferlinjiettim* Studoval antropologii na Indiána ’
^niVtír
al ty a budhi^aa v Japonku* Jo laureátem čet
ných literárních osu* Jeho bdanS jsou značně
romanitéi od průzračně lyrických plos oyetiofcč k *syfcobiotickýs" a piano politickým* Ale
vSechny sdílej! jednu společnou visi* vědomí,
*e na této Sená jsme ion poutnici a hosté, ale
chována ae tu jako privandrovalci a dobyvate
lé* Sayderův pokus o skloubeni ekologického
■ySiení s budhieraxa je velni sugestivní, zvláš
tě e přihlédnutím k faktu, Se básník se svou
rodinou a přáteli tuto vizi prakticky žije na
foatl kalifornských hor* Vydal na dvacet svazkd poezie, &j* % t h s sad Texte /1960/, Idprap
tndCold iicuaitaina oess /19&5/t The 3aefc Coun
try /196S/, Eegarding
.ve A 971/, Turtle
island A 974/, sa který dostal Pulitzerovu
senu, a taká svazek eosjd Uart :Souše «©ld s
řechnical wotae sad ueriea to Fellow Sharaa

tevolutionariee A 9 6 9 /*

e n a t o
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enato

K o u z lo

n e c h t ě n é h o

Autor násl edujících textů byl by snad před
uvítán v Hostu do domu, v úvabncu
koutku Kousla nechtěného. Odtud i t v y p j Son náaev* Svodní řádkování i gramatika
originálu jo uschována.

léty

Pozdravy moje …
iflíflriTy moj^f 3 n ťt" M a lO i
p©zdrnry moje *vndnxte křidla srS
a le$te, lolto a lextn Mlieko.
f%pn$te sily by6 a ršeohny arruty ame^to.
amefcte avruty chorobná, ŕsncit

J&

moite do propastí, boaedaó i
&do ndrará myslet může
t o ohopí

uezdrury Slovflka

o chopí, fte pozdr

t

jeho

jaou posilou, Janu pravdou,
jsou skálou, jsou eákonam,
ale Janu i milou krásnou přírodou*

Já zaspal Jsem, moje hlavni léta spal jsera*

/Tb\ istermi bolest soj®/
*1® nepovolím a volám, pojdt© stu*
rod mne nevzbudili,
Já neohtSl spát*
-• po létech Já probudil se,
§1 zázrak u mne stal se?

Nyní? %ní potřebuji sílu velikou,
aspoň vidira lépe,
ptáôka r příxodS,
vidím sovu okatou,
ale též veselého chlapa s lopatou*

Uličko směr Praha
-oh, iy moje nllA, ir.h ',
uličko a»ěr iTaha#
o ee na tebe č & r h a, tolik le t uběhlot
a že by ee ni o naebčhlo?
A sběhlo*
lidé dívejte ee

8

jista*

iy» milá, *iyo čistá,
ohodl no ni komunista,
iidá mojí, lidé rSeto,
nad uličkou etäl’j b-t“te*
* i l l moji, m ilí i ř . i í ,
▼Se nekleté silně raraxl*
Uličku m u uohorino,
iued Ji šprotu dáme*
sprchu pod kloubouček,
8

Jara seleni fěrtňáet:*

%dostf lld é f radost mějte,
na uličku ponor dejte*

Sleduji vývoj z le v a , taktéž i z prava,

kolen sehe pozoruji vše, také i střed.
íJHAb

jak lid 21J«»

Vidin jak husu Jí a p i j * *
Janek Mtdora s ta l a řek,
hoši, nic naplat, popojdou# rpřsd*

I Bečva má j iný hlas,
1 M f a radost sděli
s danou rorýoh krás,

iSälcy jsou £ « 1 *»ohr l a ,
pědky, od zdola aä na horu,
Q» vidál Jscn, kýlo k udiraní,
oré

oraky, pdknr Tílky,

al© ohaty, klami okatý, rolká okatý,
podniková ©hity, rekroadni tátory
pro d iti pionýry*
/Jo to ▼ údolí Vranča n o to ,
když Jdaao do údolí na kozu
rod Jaaomílry 1 na Javorníky*/

Únoro vý pozdrav
a hic, ztálo ze raku jednoho#
byl to zlzrak? Ci co to bylo.

to dávný oea - cen t rol cích
synů iVých pracujícího lidu ívdho#

jyl

í€rod dělný raku toho poustal,
od doby to, velký krásný žírat nastal.
O sta ly zněny veliká, Simte% dal teľ,
nastaly ▼ sadě, nastaly na poli

1

▼

Jnes hrstka raků uběhlo
razun přoee n á l, aby v něm pra svitlo.
V sadech, na lukéoh, ve městech,
v hradech, vÄudo i na horách.
mrade môj oUiý, hul věrný, hul ion stálý,
bu& v dný a věcně rovní*
ftezuporseň, le raku jednoho zázrak to byli
dl co to bylo *

•

Co jsem se natoulal
mo

jama se na toulal,

Qo jsem se p hledal
utulnjši kout,
kde ôaete myšlenky moje
mohly jJto velryba
na šírán n o M plout*
■unutao mni bylo,
nenašel jsem ho *
ífo to onk&a až žencům
do - m h u - a slyšet budu hlas lidu.

Po
l n í lány v době žní
kdo žízeň v sílu promění?
V noe ti noi u okácclCk
Jo slyšet hlasy lidu*
Uo dělat raáa,
jakou posila dóm?
Jeera služobník lidu*
*lvo, posilu vro VAb Již nsnésw
P ověsil, neposlali,
61 snad « v pivovaru zaspali?
^tižaoat občand.
Nezaspali, ale žizní
hynout néa neehall*
2 rukou zuašdšloe
ž ít ohoe národ oclý*
Kdo $o vixua&nfl &<to orgonicuje?

>D HEli'S pnisl ob as ta *■
Výsledky sklizně,
Již do U t e r hezky malujete*
* r£D
Žízni vysíleni,
a

my M a p y

m

T »U

od “lAtidA 7 pré.SeBt,

0(3 pxáeo pro n ŕrod fy5erpoaí|
kdo je pse nás m t a d osvěžení?
Chcete rie jasných dI ot ?

Chcete víc hlasů od
od ©bilnýeh stoh?
Jako It I j«ne ▼ práoi
a pra posila - copak tr**i voda stafti?

lír ktorý hróí, mlatlSky vríl,
ebill? iólohlohi pra ndradi

Neladům dodat ohleba*
ífcicfi ** Jistit jo třefea*

a© posila pra aAo?
Hlasy lidu ▼ ohci Vřešťanech

zaznamenal
25/7 1959

B atin A.

Dík vzorné obsluze
pohla Jen holom
a teď ohce povzbudit, to s íla l t
vseafcny ty, kteří v obriu** Jsou vzorem*
ád pozoruji VÄs p il psáel Vaši*
•tr ii vidím za dobrou obsluhu n-'Vdfik,

tou so tšžko snáší*
iád vidím vzornou Vaši trpšlivnet
i když u H‘ ©ho vzniká darebnoet*
í%rad vidím opilých
a nerad slyším jejich skřek**
^tatodnš bí vedete,
rždvt mohoctinstvi
je služba našemu lidu*
-l'v? n -l.lt- ro,
lidé najeste se,
lidé pohovte c l,
U ^ , r.Vť:V-,1tr vaoml
a odcházejte v klidu*

Poz d ra v k lékařům
?y 11.lití äohová ,
opatrujte a chraňte
zdraví Vaška ^dmlxála*
§Lav5ka který % lidu vyšel
pro lid 3Té zdraví ob&toval*
Vrattc náia to tak,

aby úemwv# hursor opit lidu rozdal
a nikdy na Život prožitý si

/i když v pravd i tá kosa přijdi nestěžoval*

I historický kámen hraničák
j i ž zatlačil Jsem při posedu#
3Luní$ko, za hory zapadAÄ?
Bcids po rozhledu.
zapadal a otoč ae0

ale zítra přijdi zas#

když tu tak šedin a poslouchán zpěv ptact
va, dívám se po okolí, pozoruji přírodu a přá
ní no Je jest, že ty tak %nenadání and81 z nebe
sestoupil a muč zvěstovali Äiď klidný a vie
se v dobré o brátí#

dnes v autobuse jaen mši smůlu* **Íž na nádra
ží autobusovém jserc dostal žaludošní křeš a
cítil jsem silnou bšhavkm, říkal Jsem si ie
v-c vydržím až do Vřeš lan, avšak nebylo mož
né# tšží jsem s bolestmi dojel do Stolím
a tam ihned běžel do hostinec na záohod*
lán jehož jsem v aoiaš 35©stince požádal o tu
to Službu ihned anš vyhověl / Jiti ni záohod
soukromý/ a při mém odchodu ôSkul aa mne na
síni a podávaje mi tabletky přímo řekl, Ihned
vente á tabletky a bude-11 Vás to zlobit voate další 3 t, K mému překvapení, byl to lékař
o min. v tolínč. ^

na mou otázku, Vy jste

lékař? Ano jsess, odpověděl* éá pěkně poděko
val a letím k autobusu, -a* ještě -a-áutobus byl pryž# tok nezbylo než jiti pěš
ky až do Vřeš lan, nebo v autobuse Jsera mekal
svá zavazadla a Jinou potřebu* Franta Mika

už na mas Sekal u garáži a z daleka volá, ífe

Betl ne už Jsem 3L chtěl jeti u.protl. %

ří

kal Jsun 11 t»Sfca,1 na mne, hiľ'd n-* vrAtlra,
ale trvale t» ttoSktt.dél® a Franta naěokal
. ujel, >ot rií fc® ran, fSak Jaara atejn" r i>řirodS -ar-á- pěkná Ja«n ec p x o b h n u l?
B y l to běh, n e p ře ji to nikorni*

S pozdravem z ačal jsem

s pozdravom z&Sal jsem ,
z rozdr vosa k o n č in .
Víaf řeknete sl,

iy Betsine, % básníkora Jai»
<no básala i

řroto že eí tím chleba
a posilu pro luřl svou
1 když Msnikem najsan.

P o z n á m ka o a u t o r o v i :
? dvacátých late oh tohoto včJcu ornaatil
?atia A# rodovou t—íHil n U M ^ d t
'■ ^- . r l Í 3 t Ú , TOík'l ae CVČ- tOUZC V ,Jí t
do sv'ta no škubanou* Jako ševcovský tovo»
ry. -.»• n.ťi a* :.i|o\ ■-2
i,
aS Jo plného konce svár© "pveovaícr c řeaeala konkuroval alespoň reklamí&í ulofr*
ny, Jako t "ďbtiaovy válenky nejsou žádné
pedSttcy”, nebol ®Eu2ktô braná oirr. • v^Lenkv Jen od fcvtiis - ne&dol^ Je nie - sni
konkurence balovic*.

Avšak v padesátých letech na Setinovo iu~
kod^lné podnikáni uvalil Jakýsi novodobý
koloktiviota Jafcousi zullvou doň*
Je podivem, Se t&auiSnl "ravecm. é rauärlanštvi se a našeho autora ssafialo saeouvat v
řadu verbalieovanýeh testů - poenamenarveh
dobou • aefíitýeh v obuti chtěná Si nochtšn? iremekd a pw> na&ahc Stenáte ohtánS Si

wjohtSnč kouzelné t
UTánil čítárno*©! živnostník, ktat^ý mSl sply
nout s automat!a uam nevodených guaáren am*
t raito texty autononii sebe sssa, nebo Jiai
lapal míru na avé eoufaiatvif kdo ví»**
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Tři dopisy

Slowackého

m a t c e

…
Sp ln il jsem tvou v ů li, milá maminko, kte
rá

se ostatně až p ř i l i l shodovala s

ním

z

' rerti, a odjel jsem za hranice,

mým

vlast
te&.ji/

vyjel jsem v noci - bylo ml wnutno - při
padalo Til, že utíkám, ještě t ©5 s© óasto přu
se svým svódomini. Maminko moje m ilá, o p la til
Jsem krásnou z m í a možná, že s e u ž nikdy nebu 'u moci vná ti t • • • "

2J

íp známky:
. iíka si přála, aby -4 ow?oki opustil V a r š »vu, kde rru v době povstání /listopad 1&30
- záři 1631 / a zvláště - jako autoru něko
lik a povstaloíácřoh básní - po jeho poráž
ce hrozilo nebezpeší,
2j Výšitky svědomí, ž@ opustil vlast ve chvíli,
kdy j í bylo nejhůře,, trápily
v o celý ži
vot.
Uvedené citace jsou z 1 # dopisu aioviCkého maboíl* j. m e l -V, čtvrtek, 1 7« března 1 ^3 1
1/'

6.
dopis
Ženeva, čtvrtek, 18. prosince 1834
i>. 18. p ro s., Sen., 1834

í^je nojnilcjžl Maminko*
Jak dlouhá je zase troje mlčení, drahá
aniríto, zvláStě když jd jsem tak zvídavý na
to, je s t li js i už s T e i f i l y ^ , nebo dosud trávíě sama dlouhé zimní večery? Q> se mě týká,
jeátě nikdy jsem neprožíval takovou smutnou
a*mu. Msvíra proč, ale padla na mne Ještě hlub*
31 melancholie a lhostejnost než kdy jindy*
Celé dny trávím doma u krbu, celé dlouhé ve
čery Jsem tyto dva měsíce p s a l.- teprve před
n%olika dny jsem Skončil svou práci •••
a t©d o ítír J kouři . . .

•••

Zdá o®, že s íly myšleni, po celý ten čas napj té, se tětí roztahuji JJko struny jako stru
ny nijakého nástroje - a za několik ditík se
vrátím zase do upínáho ticha obyčejného ži
vo ta. Tb je smutnél . . . Už mě večer nepřijdou

navštěvovat žádné vidiny, žádná Idaální krá
sa, se na né n m s m ě J® - a tolik ideálních po
stav prošlo mým pokojem běhen těch dvou mě
síců* Některé zmizely oknem, jiné shořely v
3/
žáru mého krbu , a konečně ještě jiné zůsta
ly vylisované na papíře jako macešky nebo ji
né neplné kvítky*
alečna
on ti na, která ví, že ti píšu,
mi přetrhla psaní, a protož# myslela, že se
ti chlubím svou dobrotou, připsala na okraj
4/
svůj nesouhlas
« a to má svůj důvod v tom,
že je v® mně dosud mnoho dětinství* $asto bý
vám ve společnosti těch paní zamyšlený a na
říkám. nad sebou jako dítě a říkám nahla® i
pauvre Lullii často chválím sám sebe a říkám s
bon hulil* alm jsem si vymyslel tuto zdrobntělnu podobu mého jména a dámy si na ni zvykly,
a často ml říkají Ulili*••
v® skutečnosti
se nikdo dítěti nepodobá méně než já*.* a pro
to kontrast jména s ou zachmuřenou tváří stí
rá, Jak říká *6 tób.‘inoirski, přílišnást nadsázky*
Slečna iäglantina myslela, že celý můj dopi®

tobě bud© n -dněný výkřiky* bon nebo pouvre
Lulli - a proto to první popřela, ale to dru
hé by popřít nemohla, protože Já opravdu Jsem
ubohá «ni dobrá přítoinort, ani zl tť. naděje*
Kdybych se nebál příliš románticácfho ©rovnání,
řekl byoh, že Jsem se svými myšlenkami Jalco
pes, který se chce ohyti t za o bon a dlouho se
točí na Jednom místě a nakonec vysílením pad
ne a usne před krbem*
V tomto roce Jsem tvé Jmeniny, * aniriko,
prožil sám**. í&ro Jsem z rovin vyčetl dost
špatná zprávy
- a potom mi bylo i * různých
Jiných příčin tak ssmutro, že Jsem hned po obě
dě utekl do -vého pokoje. *~m Jsem, rodia tvé
ho zvyku, zhasil svíci* •• malý oheň v krbu ml
slabě svítil - sám a mlčky jsara přemýšlel o
různýoh časech - o různých večerech - a když
hodiny nad mou hlavou hlasiti' odbily sedmou kdysi tuk velkou hodinu^ — z očí se mi prou
dem vylily slzy - ano dli Jean po poko Ji - a
rodili se - a plakal* •• Ibho večera v© mně ne
byla ani Jiskřička naděje*•• %

Jsi dělala ty,

milá Maminko, v f holin vešer v den tvých Pie
nin? - íen veder ral přetrhl nit mých myšlenek
- a pocítil jsem, že jsem pľišel

\o věku, kdy

slav škodí - protože nazítří jsem byl ještě
zasmušilejší.•s % je domácí spolešmst má taky různé srnutácy - a procesy

- takže v na

šem doraš .máme všichni zachmuřená šel a* Je to
přímo k zbláznění, kamkoliv vstoupím, všichni
jsou ustaraní, pláčí. Buä si jista, drahá • aminko, že pod Žádným nebem nejsou lidé šťast
nější než pod našimi oblaky..• ale to nás má
utěšit? j® nezbytně třeba nějakého poetického
svita - je třeba, abychom si nasadili Jiné brýle, než ty Sošky našich oSí.

V době od mého posledního dopisu, běhám
minulého měsíce
jsara napsal nový divadelní
/
kus - jakoby tragedii, pod názvem. Balladlna.

Ze všech věcí, které dosud moje hlava zrodila,
je tito tragedie nejlepší - zvláště proto, že
mi otevřela novou cestu, novou básni cicou kra
jinu, jíž se dosud nedotkla lidská wha, krá
jím obšírnější než je ta naše ubohá zaraš, pro-

toS® ideální, Jednou uvidíš, milá >£©iíeíco,
oo je to za podivnou krajinu - a dobu* '^lá
tragedie se podobá staré baladě, je složena
tok, jako by ji skládal lid, je zcela v roz
poru s hlcto riekou pravdou a i někdy s podob
ností pravdě* 4.0 snažil jsan se, aby lidé
byli skuteční, a .v srdci aby měli naše srdce*•
í%oohu ti tu dát, milá Maminko, přesnou před
stavu o druhu dramati8nosti mojí tragedie*
tóá-li něj450U pokrevní příbuznost s některém
známým dílem, pak snad se Shakespearovým krá
lem Learsrn. ch, kdyby tuk jednou stanula ve
dl® krále laaraí Shakespeare a £ante jsou taá
mými oblíbenci - už dva roky. &ía více se do
nich zašitém, tím ví o® krásy v nich nacházím,
ž&arainko aoje, jak bych byl Slastný, kdybych
mohl b těmi dvěma zemřelými usednout pod ně
jakou lípu - nebo dub, před mojí vlastni cha
lupou - v mé rodné zemi — a snít - a psát
sny - a povídat si s tebou, milá “amirko - a
se zápalem ti vvkládat moje básnické plány,
tak Jak tomu bylo kdysi* íady Jstei tak sám,

že nikdo nepoelouehá mé sny,
fc dobře Tys tíhl
tten stav Shakespeare v Ichardu II. %tíř od
souzený do vyhnastvi naříká nad svým osudem a
říká: *MůJ jazyk ml tel bude zcela k nepotřebě,
práv2' jako rozladěná lyra nebo harfa, neb o
jako um- lý nástroj, otevřený a podaný tomu,
kdo nezná žádná pravidla harmonie. Ja zyfe Jsi
uvěznil v mých ústech,.* Jsem už příliš stár,
a bych měl kojnou Jako dítě - Jsem už příliš
stár, biroh měl pěstouna - svým výtokem jsi
mne odsoudil k nemluvná a němé smrti," Ta
slova 3tu vždy s hlubokým smutkem, 1 když při
znávám, že jsem na tom o ně od lépe než ten
h ccsoeardv r^tíř, protože nepotřebuji koj
nou, aby mne naučila frunoouzky - a r.iohu se
s lítal domluvit - ale stejně Je to smutná,
o)to zimy Je naše městečko dost nudná pro
ty, kteří se chtějí bavit, 01vadlo Je tak Spat
ná, Že mi staěálo, abych na něm byl Jednou, a
úplne Jsem se ho nasytil, & protože bydlím
za městem, nechce se mi vláčet se za chlad
ných a větrných večerů takovou dálku a hledat

nudu. Oivadlo z minulá ho roku, tro ohu lepší
než to dnešní, udělalo bankrot - pro bože me
todistická tókaza tu tak ovládá nejbohatší
rodiny, že považují divadlo za hřích a ďáblo
vo pokušení, a všemi způsoby se snaží vyhnat
herce, a protože nikdy do divadla nechodí,
ubírají mu tím na zisku* Několik rodina na
takové malé městečko, to znamená velice mno
ho* Jaká bláznovství Jsou na tomto světě,
řbdle mého ti lidé urážejí Boha tím, že neu
žívají nevinných radostí Života, které jim
On nsotrávil žádným pelynkem, kromě trápení
neo Slučitelných od lidské přirozenosti* -t
mne Bůh udělá bohatým bankéřem v našem hlav
ním městě a uvidí, Jak si budu užívat...
V tomto roce máme vo srovnání s Jinými
léty tuhou zimu. Před třemi dny napadl sníh «
radoval Jsem se Jako dítě, když Jsem viděl tu
bílou zemi a zasněžená jedly před mými okny,
a zároveň Jsem cítil Jakýsi snu tok. «ůzné vzpomí
vzpomínky se mi tlačily do hlavy, a především
vzpomínka na poslední vánoční svá tácy, když

Jsem hleděl na sníh, zdálo se mi, že přijíždím
s IDlni ôkarci před Jušuňskou terasu. •• potom
jsem vyžel do zahrady a dělal sněhově toule
a házel jsem je to severním vatru jato po
imaginární no stavě ni milosti. Chtěl jsem ji
těmi touláni zasypat...
léměř každý den, když hledím do ohně v
krbu, vyvstaneš mi před oěima, M*«ninto, jak
ležíš ve šer na malá pohove© pod oknem v pro
středním pokoji, naproti roztopených kamen.
TeS, když se blíží nové Vánoce, chtěl bych,
aby mi tu někdo mohl zazpívat tu koledu, kte

rou jsem slyšel, když jeoa byl poslední rok
v Křemenci. Vše, ao zaniklo v minulosti má
má teS pro mne andělskou tvář a andělský hlas.
bvá idamova poema ve mně probudila taká
mnoho o zvuků minulosti. Je velmi krásné « po
dobná Jato román W. &aotta, psaný ve verších.
Šlechtioký dům Je vykreslen znamenítěj hrdin
ka básně, i když pase husy, má v sobě jatouci
svěžest starodávných popisů - něoo svou pro
stotou podivně do jemného.•• ^;n®ho popisů míst

- nebe - rybníků - lesů - Je napsáro mistroviskou rukou. Celá příroda žije a cítí. 3® to
poema spíše žartovná než smutná - ale 5as to
právě z těch na pohled nejveselejšlch míst
padá na Slováka smutek. Je zcela Jiného druhu
než všechnu. dosavadní *damova díla. Hajlepái
ze všeho j® popis lovce, troubícího na lesní
roh, nádherný popis - trochu ml připomněl Pa*
na Jakuba, když troubil v lese, a druhý popis
žida, hrajícího na cimbál, je také překrásný.*.
Chtěl bych, abyste si tu. poanu mohli flo nej
dříve předíst... ')& se týká autora, píší mi
z

í.

, že si dobře žije s mladou ženou - a

ta jaho žena je prá krásná a hraje pěkně na
klavír. Honí divu, vždyt je to dcera ^zymarovské. Každý veder ae v Jeho bytě schází mnoho
našich bratří - a baví ho - a on bufá z 5ibu
ku a poslouchá a usmívá ee. Jaký protiklad
k mým osamělým vešerdm. -I je se mhou, co Bůh

chce, na té smutné pouti životem*
Drahé Maminko* jenom ty mé neopouštěj ve
svých myšlenkách, protož© tak jsem osamělý

méně m ž mnoho jiných lidí, pro tože vin, že
vlastním něco,

od

mi mohou lidé závidět - tvou

lásku* Když někdy před spaním přemýšlím o s r é
situaci, nejednou mi vstávají vlasy na hlavě*
Knomě mých domácích, které mi velice přejí,
nená-. přítele v tom Sirém světe* $ijak bylo*
nějak bud©*.. Přeji ti, drahá Maminko, dobrý
nok. a kdo ví? a snad?.** to podivné slovo

snad

má čarovný zvuk Molovy loutny* Každý

1 ton nejslabší větřík vyhrává na našich my&lankách to slovo

sna d

a stále Jenom snad*,

ió slovo muselo listovat Už před stvořením
světa* Varuj mě, milá Maminiko, Jestli upadám
do misantropie, ale zdá se mi, že ne - Je to
pouze smutek vlastní mému založení a době, v
níž dal Bůh myslet té mojí mašince. ůpahá mo
je Maminko, co asi řekneš na takový prázdný
dopis - naplněný sorným tlacháním? Opravdu, i

kdybych se celý vbil kladivem do Jednoho toho
dopisu, nebyl by zajímavější než ten kus pa
píru* Přemýšlím - sním - a někdy dekám a dou
fám. lírahá Maminko, i ty doufej a usilovně

pros Boha - usilovně - aby nás dovedl k tichému břehu*
Tvůj oddaný Juliua

Poznámky*
1/ Teofil íanuezewski - strýc -šosraokého, bratr
jeho matky a manžel nevlastní sestry ££•
Hersylie.
V jde o Balladinu
3/ jde o první redakci Mazepy, kterou *. zni8il.
V Slečna is&lantina připsala na okraj dopisu
franoousiky tuto vštus "Jestli pan Julius
říká, že je dobrý, nevěřte mu, protože je
v najvyšší míře dábelský* 1
y jde o článek o neradoetné politické situa
ci v Polsku, otisknutý téhož dne v iáurope
Central.
8/ Narážka no okamžik propuknutí listopadového
povstání! signálem k zahájení povstání byl
požár mlýna v čolci, založený v 7 hodin ve-

7/ Ser.
7/ Paní Pattey vodia proces s majitelem domu,
ve kterém byl umístěn pension.
(V - Pan Tadeáš
9/ - z Paříže

15.
dopis
Paříž, středa, 30. listopadu 1 8 4 2

Moje nedražší* Viera b yl den tvýoh jme
nin, který jsem strávil svatě a velkém povzbu
zení ducha - poprvé v životě bez prázdné me
lancholie, ale v prostá bolestí a upřímném smut
ku. - íbznal jsem totiž, že nejsme na zemi pro
to, abychom hledali plané potěšení a budoucí
pomníky, jako harci, z nichž každý si hraje
svůj vlastní kus - smutný nebo veselý - ale
jsme tu pxo chválu boží,, abyohos pracovali
prosté a clatě a abychom rozvíjeli našeho du
cha a

splnili to, uo je mu uloženo. * nemysli

si, že takový jaký točí jssci, jsem ti víoe vzdá
len - naopak, jsem ti bliž a tvoje srdce mám
stál© v mém srdci, a proto ti píšu tak, abys
i ty, moje drahá, měla M staříku toho pokoj®,
který je ve mně. Mnoho věci už se na z«ni změ
nilo, a ještě ví o se tmění - a taková srdce,

jako je to tvoje, plné bolesti a ci tu, m jsou na světě zbytečně a na nadarmo náa rodila*
- bsud nám bylo smutno a hořko, protože Jsme
mysleli, že musíme trpět naším odloučením, a
snášet stesk jen pro ten kousek zené.*. ale
teď vidím, drahá, Se trpíme nejen pro zemi
ale i pro nabe - a neunikli bychom tomu utrpe
ní,

bychom šli kteroukoliv cestou, dokud

by se náš duch v něm neočistil a nenaučil no
vým a t o třebným ctnostem - a dalšímu vědění.
Není třebí, abych ti říkal, jaká jsou ty
nové ctnosti a vědomosti - vroucně srdcem za
volej ty, kteří zemřeli, a jsou tvému srdci
najbližší a oni ti řeknou a objasní všechnoj,
a budou to lepší a stu tě Jsi učitelé než Já,
ch
Jenž by měl s pokorou a v slzách ležet u tvých
rohou. - a proto mi odpust, nejmilejší, že ti
tak píšu - ale věz, že píšu po zpovědí a po
přijeti svítostí^, a musel Jsem hledat velké
ho prostáčka, aby mi dal rozhřešení, protože
rozumní mě vyhánějí ze sv. (ternu, a obviňují
a/
mě z toho, že ten dům bořím
- předtím i ted*.

a bojí se o sob© a nevědí ani nechtějí vědět
pochopit, že je to skutečné obnovení v čistotě
a nokoře. Kdyby torsu tak nebylo, neopatroval
by Buh tak zře$nš ty, kteří pracují* - Vši ohni,
kteří nejsou schopni vzkřísit samy seba a od
dat se nové a veliké práci, jsou proti nim vel
mi rozhněváni - a falešné nás obvinují a vše
lijak nám škodí. •• Gb jde k tobé možná 'noho
nepravdivých zvěstí - a jestli ml proto neuva
říš, budeš se trápit myšlenkou, že jsou byl
zbaven rozumu a nešel Jsem z oesty, m

níž jsatn

byl vítán. Uznávají ted totiž můj bývalý rozum
a bývalou pravdu,#, stěžuji si na prostého čloV
včka, kterým jsam nyní
- ale já vím, ž© mě
Bůh neopustí, protože ani já jsem neopustil
žádnou práci, týkající se světa, pouze jsem
poznal cestu, která k n f v e d e - a b o j u j i teá
nejenom hlavou, ale sebou cclýfc, a nejvíce nit
rem naplněným nejčlstiím citem, a takto si po
čínaje, prac«ji nejen za sebe, ale i za toho,
ä/
který leží v hrobě na žliai , a nevvkonal ješ
tě všechno - a vím, že ho to těší.

Zapřísahám ts, drahá, nesuď mě h nad po
přefitení těch slov a netrap se - dokud nepřij
de anděl a neobjasní ti ten dopis, který ti
bude jinak připadat J Jflo napodobování a prázdré oxaltaoe - a já teď nenávidím řalefi a nic
prázdného bych nepsal - naopak, raději bych
ten lopis psal tikovým způsobem jako dřív, pro
tože ty bys možná raději plakala nad mýiai dří
vějšími nářky, než abys teď měla klid a vidě
la mne takového prostého* - ale v mám dřívěj
ším tónu^byla bída srdce - a tady Je získáva
ná bohatství a první hrstš nabraná z nového
pokladu.
Velmi jsi mna zarmoutila,když jsi mi na můj
minulý dopis odepsala a obavami a jistou nedů
věrou - a myslel . jsi, S© jsem se dal k jasno
vidcům a uvěřil v jejich sny. íikdy jsem nebyl
tak nízko, aby mě každý druhý mohl obloudit...
ale uvěřil jsem vnitřnímu záchvěvu božího ducha
a nechal jsem se přesvědčit prostými a božími
slovy - jinak bych nebyl hoden svého místa na
zemi a byl bych vůfii 3ofcu tím, film je sluha,

který vzal od svého pána peníze a dary a í»toia
ho o-pouští, kupuj® si vesničku a svého bývaléta dobrodince u2 naohee ani vidět, aby nebyl
pokořen* - % j ® duše byla odedávna plni bo
žích pokladů, ale nebylo v ní lásky, a proto
sama jr dla vlastní vnitřnosti, když ncrcohla
biét pokrm odnikud Jinud*

tak tomu bude Još-

t1[ s -rohými, kteří Jsou bohatí dúcham, ale
nechápou, kvůli Jakému volkému cíli se Jim do
stalo jejich talentu..* ale bez ustání z něho
čerpají, hlodají však pouze oo nojvyäši zisk.
Oioh těchto lidí se podobá snu - ala boží du
chové Jsou skutečnajší a tvořivější než vidi
telná a hmatatelná těla#
Ještě Jednou tě zapřísahám, drahá, přijmi
ten dopis s co největší upřímnou prostotou a
poděkuj Bohu, že nás znovu začíná odívat Ja
ko lilie to lni - do své čisté krásy - a záro
veň tá n dává nesmrtelnost a přibližuje nás k
sobě, í%oht se slova mojí lásky v tobě přetvo
ří v dzšchu a jsou s tebou, dokud se nenaplní
boží sliby - neho$ Je Jistá, že přetrváme vše-

oheň útisk* Tb, co bude® c ítit po přečtení tohoto
tohoto dopisu, i Já budu c ítit * a preto dou
fe j a raduj se, abys mi neskalila mou radost.
Jul

íDznámky:
1/ COpio bez data. Paní Béeu na začátku dopsa
la? *Jlb4«;, Jmeniny. 17/ ay. lirtop.
obsah
první věty v5ak dokazuj®, i® byl psán na
zítří po Jmeninách, tj. 30. listopadu.
4/ ~a . byl u zpovt?oi žárovou s oolou skupinou
toviancikil, když se na ni předtím připra
vili na shromáždění u Mickij^iicze.
o / Katolické duchovenstvo obvinovalo sektu «bwi inckého, Se její činnost Je v rozporu se
2ásadami katolická víry, Tbv. zas naopak
vytýkal kat. Olrtcvi Zkostnatělost a ulpívá
ní na starých formách.
V - uznávají velikost dosavadní tvorby, k té
zou teď
sám považoval za nesprávnou.
5/ "Otee* - dopsala paní Béeu.
6/ ’3>n v nauoe ‘Sov. představoval určitý typ
duchovního života Jednotlivo©. Jednotlivci
s příbuzným to naci se spojují a vytvářejí
kolonu /kolumna/ duchů.

30.
dopis
Wroclav, pátek , 9. června 1848
i
oje nejdražší

atko. Ib různém cestováni

jpem UŽ nuíslo v<* Wroolavi a všsnožnýnl osetami ti píšu b prosbou, abys se snažila přijet
2a mrou# ibal Jsem tl na adresu bankéřovu ^1
Sylšim - psal Jsem »vloe poste restante - psal
jsem. iaafilovl do Jbienš - psal Jsem třlkré t
a v každém z těch dopisů Je Jen to Jediné přijeď a požehnej rai - dřív než mne Ján Bůh
vrhne znovu na svoje cesty. a nemůžeš-li při
jet - napiš - sáěl mi, co se s tetou děje,
protož® už měsíc ailxám olokéváním a stesk®!*
řředstav ri Jaký byl P® tolika mých dopisech
můj údiv před půl hodinou, kdy Jsem dostal do
pis od milovaného «*a ttlera“', z něhož Jsara
fcm.

se (tovšdšl, že Jsi ve Iwovš a že se po mně

ptáš. Je to pro mne nevysvětlitelné záhada,
Chtěl jsem v těch dopisech, abys mi odepisova
la poete restante na moje vlastní Jméno, a teď

tě prosím, k v«.i větší jistotě, abys adreso
vala svůj dopis přímo mně i Herm Stahlscfcnidt
ln Breslaa, Bihnhof-atrasse l'b *>.
Kdyby ses wdala na eestu, napiš rai, kdy,
abych tě mohl Sekat na železní Sním debarkadaru - a kdybys ses tam s© mnou minula, je& do
hotelu ‘eisser ^dler a řekni, aby někdo *ašel ke mně se vZkazon do ulica Usaa Bchveidnitzer ib 5 d, druhé patro /sw/aiter sto ok/,
zvonek vpravo. Brnsíra tě, dej mi ala předem
vědět v dopise, abyoh nezmeškal hodinu tváho
příjezdu. Aafel drahá a milovaná - všechny mo
je dopisy jsou jako tento. í^eobsahují nic ji
nší*) než to, qo obsahuje tento, protože bych
ti v podstatě nemohl psát o niěira jiném.
- Filové jsou uršitš v ííbieni a já nemám tvou
adresu, ani nevím, jestli mážu psát do tfbienv.
Zkrátka, divně si osud zahrál s našimi tužba
mi i srdci, protože ul měsíc jme mohli být
stolu, a zatím t©3 já, kterému hroší, že se
jj

budu muset vrátit

, nesmím prodloužit ani

tento dopis, abych neztratil ani jeden dan

v dorozumění se s tebou. Bud tedy zdrávu, ne,14
dražší,

:

j odvaha k té cest* lovolí-li tl

to tvoje zdraví.
i% tě ochraňuje Bůh - a

ml tě dá.

Tvůj Julius £&otr»
®rociav, d. S>« června 1848

%snú Lev:

1/ jde o bankéře Mausnera
Paní Béou nemohla navázat spojení se synem
a proto napsala stattlerovi, který hned po
slal zprávu "-i. Obsah dopisu paní Béou títattlerovl Je n& sledu Jí eis
"Vo chvíli, kdy Jsem měla uvidět svého
syna a jediným objetím si vynahradit o stíra
ná ct let neklidu a jemu tolik běd emigrace,
ho neštěstí vrhá znovu daleko a Já se zno
vu ptám: uvidím ho Ještě někdy na té Zueil?

Ty, Pime, jsi jeho přítelem, jsi dobrý, čest
ný, jsi mi drahý, protože sis zmiloval mé
ho syna* mědíš na něho, a z rysů, které jsi
sám nakreslil, ze vzpomínek ni chvíle s ním
strávené jistě odhadneš city Matky k tukové
mu dítěti, naoelyéíš mou prosbu a pošleš mi
kopii shotovekou tužkou. Jak ss za těch 1®
let musel změnit? a současně mí sděl, co o
ví , jestli o ijel z .‘roQl .vi . kde je
nyní, -odpust rozbolavělé Matce, jestli tě

ta prosba bude obtěžovat, y, příteli mého
Julica, můj příteli. Matka Jíilia Stovadkáte
talomea Bóou. ď. 1. Servna lb4U ve Lvov$,
v domě Zamoyakéí», vedle pošty.

:V a*. pyl vykássán policejními or^ny z «ro os
lávi.

P o z n á m k a

Uvedené tři dopisy jsou n e p a t r ným zlomkam obsáhlého souboru listů, jež psal
J u l i a s s S I s i s ; k i /1009-1349/*
vedle Stickiowicz© a íCraeinakéh© nejv;-znajanSj££
z b láníků polského romántissaij své as tes a emi
grace, v níž strávil téměř polovinu svého krétv ho života /od svých 2H let až do smrti/, řo
celou tu dobu byly dopisy jediném způsobem kont
aktu 3 n i /vůechny ^kraackaho plány setkat se
a ost&ou nakdS v cizině ztroskotaly, teprve v
roce 1648, ažkolifc měsíci před jeho smrti se
mu podařilo strávit s ní pár i;,dnů ve Iroclavi,
kdy! *e s aanoha jii\ ui emgrantyg kteří stejně
jako on odešli do cifciny po porážce listopado
vého povstání 1B3Q, vrátil na krátký Sas do iolska, chtěje se zúčastnit nového boja za jeho os
vobození*
Pevr^ základ vztahu ď&owackého k matce
přetrval z dětství, které prožil zahrnut její
láskyplnou péSÍ a starostlivostí, nfikdy až pře
hnanou - matka se obávala o zdraví svého jedi
ného dítěte, ohrožené v rodině rozšířenou tuberk alozou /Volkův otec na ni zaai el, když by
ly chlapci čtyři roky/, velkou pozornost věno
vala také duchovnímu rozvoji nadaného syna, jeho
vzděláni, •
:otbáj p vním b'snick„ m pokusům*
ttnoholetl odloučení tento vztah prohloubilo a
upevnilo. JJo jisté míry k tomu pil spěla idea
lizace matčiny osoby, způsobená nemožností
osobního kontaktu, posilovaná vzpomínkami nu
Slastné chvíle dětství a mlácí a beznadějností
vyhlídek na shled- ní v budoucnu.„ eké osamě
lost, kterou Cfcowaeki hořce pocitoval po celou
dobu života v emig raci - neměl vlastní rodinu,
Ženy, které miloval, jeho city neopětovaly,
neměl důvlrné přátele, veho vztahy a krápány v
emigraci byly poznamenány oboustrannou nevra
živostí - působila, že ae tím více upínal k

aatca* k bytosti, .-až k© bezvýhradně milovala
;‘jí': juh® oeu.: lá ;él
ordci,
:- -v£ jí a«

sv&řovul ©a mt/ai stesky, fiadějami, plány M *
větními i tvůrčími .
Pocit osamělosti a vykořenění vlak nabyl
jen iMSlam ^owackého, trpsli "ím všichni poi
stí emigranti, nevyjím.j# Miekiewicze, k téry
trávil večery /jak o tas píše Slo»acfcí a tro
chou závisti v jedna® z dopisů/ ve společnosti
milující aenželky, obklopen mcŕsa «vyird přáteli,
kteří na ta® ©vč^is byli stojné* ©poustáli vlast
s přeavSóSoaíis., la oe vrátí jako jo jí osvobodi
telé, kterážto nad ije ale rok od roku slábla*
Jejich počáteční a lnění úrovní západoavropaké
eivilizňc: záhy pohaslo, její materializovaná
podstata je zaSala odpuzovat, její mosájem o
osud polského národa jim připravil další roz
čarování, ítóboi od ní očekávali pomoc* hakonee
Etrztilí naději na návrat vôbec. Silil jejich
stesk a zoufalství nad tím, že všechny strasti
esigruca, vSoc^nu bolest z odloučení a tím, co
jim bylo drahá, nad ztrátou dusova, snášejí vlas*
*03 zbytečně, kdy2 nemohou podniknout nic, co
by jojich Život v emigraci o b a l i l o a vlasti
prospělo.
Když se ^ r es 1.41 objevil v Pařili
J&ndrza j ľawianski /eaniozvanj prorok, podstatou
jih až uč sní byla víre v neostály rozvoj a.;|®rtelnáhoducha, který v m & l m vtěleních vyplňuje
na zorni jemu určené p o a láni/, získal m z i emig
ranty tolik atoupanca právě proto, ža je zba
vil onoho trýznivého pocitu marnosti jejich utřpení, jež bylo podlé jeho učení součástí :iofcího plánu a přispívalo ks konečném vítězství
duc .a* 'mírnil jejích osamělost, když & nimi vy
tvořil nové společenství /holo cprawy
j/,
i jejich stesk tisu ä« jim náhradou za ztrace
nou vlast nabídl via&t duchovní. "dome, rbratii,
ř» vlas.til Sobot ten duch, ty city křest-ansité &
íolské, jež nás v tuto chvíli oživují a spoj ojí
to y@ podstata naší vlasti* kde na aeiai je ta

vlast jeStě malí, je vžak rozlehlá a široká
v ducha, neb^t s námi jsou v 'Každém okamžiku
spojeny miliony .Poláků, našich otců & bratrů,
Kteří Mj í na onom sviti a slouží Kristu pôd
stojnou korouhví jako m y*,
llowackt m .setkal o Ttm i onakém v červen
ci h. 1&4C* Ir©žíval v té době navíc tvůrčí
krizi, vyčerpal všechny možnosti romantického
jazyka a atylu a nevěděl jak dál a život baz
psaní byl pra něho půste ® živořeními jeho ži
vot narval plného smyslu, právě jen když
psal, psaní tm pomáhalo překonávat aa..otuf
stesk, beznaděj, zahánělo nudu a prázdnotu,
jež ho přepadala jak uprostřed víru spoločen
ského života Pařilo, tak na poklidný ca březích
"anevského jezera* žení máme, jak jejich set
kání proběhlo a co iowianaki .áfcowuckému řekl
- v oop-iso vatea ži^owacki píše* Se ho přesvěd
čila 'Slova prostá a boží”, v do, ioo <*• ísr©sinekéam sděluje, že Mv jediné® zablesknutí*
poznal pravdu* A tuto pravdu, které mu b^la
zjevena, "tajemství počátku a konec - Alfu o
Ctegu světa - a tedy i vlasti” /jak aács nap
sal v předmluvě kc druhému rapsodu "Krále du
cha*/ m ©nažil vyslovit vo všech avych dí
lech s tohoto období* lato pravd© je kritickým
rozume© napaati žitsiná, lze ji vycítit pouze
poznáním vlastního ducha, nebot v člověku jsou
obsaženy věaehny předešlé formy, které ne soba
bral duch během -váho v voje, pravda o svitě
je uložena na dně lidské duše a tam je třeba
ji hlodat - a o to m neústilo okouSel*
S fragmentůrnosti a chaotičnosti teho, co
v té době napaal /téměř nic nedokončil a navydal, vvo zůstalo v rukopisech, ve stohu neuspořádat cli papírů/, z množství verzí jednotlivých fragmentů, které ai často protiřečí,
j| zřejmé, Se ho pronásledovaly pochybnosti,
at vů M é či podvidessé*

A třebaže tvrdil, .* x m M
gn®d

paiitt &

au soálo, š# Ji i r®§@1 * ^stále JI

jmovu a znova hlodal# Jeho dílo J® svě
dectví® o sápasa ducha, ktaxy touží stát
ee andělem a těla, které umírá#
Ižžk© w £ & ů m

odhadnout, Jaké díle

by bí m l byl s&noehal, kdyby so nu byl vy
p ln il Jeho sou o dCHsLu s© K&hrádkou, kdo
by žil m svou matkou, možná s haskcu a
hodnou Soňou a dětmi a p&gtovali by rôS®

- sen běženoa hnaného ä místa na místo
,/lanáb nt M í i , ‘trnová*
t, Palestina,
ím,
Jeho

Iscoacio a k o lik Jich Ještě bylo/,
J e d iv a donovom byla poszio*
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