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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-
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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./

enato

jaro
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