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Josef Kroutvor
Dráty Karla Malicha

Někde na začátku je zážitek z dětství. Je to dokon
ce tak hluboký zážitek,takové zaujetí konkrétním místem,

že se dá mluvit o rozhodujícím počátku vnímání, cí tě ní,
v jistém smyslu i tvorby. Kluk z Holic pozoruje za měs

tem kopec,na jehož vrcholku stojí stroma k němu vede

nahoru cesta. V pozdější abstraktní řeči umělce to zna
mená: oblouk,bod na vrcholu a čára jako spojnice. Celé
Malichovo dílo se dá rozložit na tyto základní prvky...
Ale cesta vede chlapce vzhůru. Kterého kluka by ne

lákal vrcholek kopce,jehož zdolání je zkouškou odvahy,
dobrodružstvím a poznáním. Nahoře na kopci se už oteví
rá jiný kraj,i dítě už vnímá hloubku a prostor. Pro Malicha je to

přímo objev svět a, smyslový prožitek jsouc

na a bytí,tušení neznámého. Chlapec pozoruje krajinu a

ta krajina se ukládá do jeho vědomí. Je to záležitost
vnímání,ale také touhy zúčastnit se,jednat. Prožitek
krajiny je tak silný,hluboký,ro zhodu jící,ale Kalich se
přesto nestane ’’krajinářem". Událost světa je ještě sil

nější než vjem krajiny.

Chlapec na kopci prožívá radost s úzkostí. Holický
kopec Kalichová dětství obtékají vzdušné proudy,teplé

a studené vlny modelují prostar. Prudké nárazy,lehká
vání,ale i zrádné víry jsou příčinou vnitřního neklidu.
Celé tělo je ponořeno do neznámé transparentní matérie.
Není ani třeba vytahovat kapesník,sta čí nastavit tvář,

aby byl určen tah větru. Opatrně,lehce,s pokorou,která
hraničí s jistotou,vkladá chlapec do větrného proudu

svůj papírový kluzák. Tak nějak to snad tylo...
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K neméně důležité události v Kalichově životě patří
setkání s Jiřím Kolářem. K setkání obou umělců došlo

při cestě na Varšavskou jeseň v roce 1959. Kalich na

šel v Kolářovi prvního člověka, který pochopil jeho
umělecké snahy,povzbudil ho morálně a zároveň ho upo
zornil na paralelní tendence poválečného světového u-

mění. Celá šedesátá léta se budou umělci setkávat u ku

latého mramorového stolku v kavárně Slávie. Jiří Kolář

byl nikdy ne zvolenou,ale uznávanou hlavou malého krouž
ku výtvarníků,básníků a příležitostných hostů. Zde se

odehrávaly diskuse,řešily se estetické spory,hodně se

mluvilo... Karel Kalich patřil vždy mezi ty nej tišší.
Jen málokdy chyběliale neříkal skoro nic.

Malichovo dílo postupuje cestou klasické triády.
Ka počátku jsou romantické akvarely,abstraktní lyric

ké kvaše,matýlí krajiny. Hmota je pro svět léna, procítě

na barevně',snyslově , prožita. Dalo by se dokonce říci,
že tyto krajiny z počátku šedesátých let mají svou
vůni travjchuí vody,stromů a oblaků. Styl uvolněného

rukopisu odpovídá spíše pařížské lyrické abstrakci či

informelu než americké akční malbě. Kalichoví je jistě
bližší WolsjFautrier či Hartung než Pollock,Tobey či
Klein. Jistá zdrženlivost citu je namí st ě, exprese je

noblesně z tlumena e I pro Kalicha je umění "vysokou

hrou”, jako pro Šímu.
Po tézi přichází samozřejmě antitéze. V druhém ob

dobí se Kalich obrací od citu k rozumu,od poezie k re
alitě, od transparentní malby k banálnímu materiálu
jako je vlnitá lepenka či překližka. Konochromní nános

černé barvy zakrývá nemilosrdně chvění barevných skvrn,
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lehké dotyky štětce , stékání barevných struktur...
Podíl náhody je omezen,stále silněji se prosazuje ro

zumový koncept. Tak vznikají kolem roku 1964 trojroz
měrné objekty,ne tak vzdálené snahám konkrétního umění.
Ale tato podobnost s konkrétní estetikou je mnohem méně
závažnější než souvislost s lyrickou abstrakcí, Kalich o-

vi jde už o něco jiného a jeho malé skicáky plné náčr
tů a poznámek to dosvědčují. Ke konkrétnímu tvaru do^
hnala Kalicha jen touha po dokonalost i,nikdy to nebyl
zájem o formuli,estetický vzorec. Ani na okanžik neza

pomíná Malic h na přírodu,základní zdroj své zkušenosti.

Až se znovu tato příroda vynoří v jeho díle,nebude to

už krajina dětství,ale antropomorfizo váný terén,kraji

na převrstvená novým poznáním. Plocha citlivosti se

otevírá do prostorů činů,
Kalichová příroda je ovšem něco docela jiného než

"pastva” pro krajináře. Kalich vidí přírodu zevnitř
jako filozof. I on vyznává klasickou Kmpedoklovu čtve
řici živlů - oheň,vodu,zem a vzduch - ke které se váží

živly neboli vášně lidské duše. Princip analogie je
principem věčného plápolání,vlnění,přelévání,věčného

pohybu a proměn. Z přírodní dynamiky odvozuje Kalich
paradoxně i svůj smysl pro konstrukci,jinými slovy ar

chitekturu, Samozřejmě,že tyto stavby nemohou být jiné
než vodní,ohňové ,zemní či větrné, Kalicha zajímá geo

logie , uložení vrstev,vulkanická činnost podzemních
ohňů,proudění vod a vanutí větrů,meteorologie,změny

povětří,pohyb hmot,erose a podobně. Tvorba navazuje

na linii přírody. Plastiky pak nepředstavují těžkopád
ná monstra,ale média,vložené konstrukce , jakési rošty
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či síta,průchozí a otevřené struktury. Malichova socha
chce být obtékána či ovívána živly,chce být zapojena

do koloběhu přírody. Výtvarný projekt je součástí pří

rodního dění.

Co nevyjadřuje samo výtvarné dílo,na jdeme zachyceno
ve skicáku. Těch nákresu je mnoho,je to celá hora po
kreslených bloků,často je

kresba doprovázena písemnou

poznámkou, Kalichový skicáky se podobají deníkům,tak

jsou ne okázalé, mají výrazně pracovní charakter, jsou vždy

po ruce, zaznamenáva jí, slouží reflexí. Výtvarný, dokument
je nakonec stejně cenný jako konečná realizace,která

často leží v oblasti utopie. Už Malevič prohlásil :
štětec je roztřepen,pero je ostřejší.

Novému životnímu pocitu snad nejlépe odpovídá kov.
A u kovu už také Malich zůstane. Perfektně vyleštěné

chromované plochy,na milimetr přesně vykroužené drátě
né spirály,jasné definice vykrojených tvarů,charakteri

zují nové plastické seskupení hmot v prostoru. Tradiční

plastika to není,objekt také ne,spíše projekt,vitální
expanze forem. Dynamický pohyb spirály prostupuje ce
lou kompozicí a zapojuje jednotlivé plastické elementy

do kosmického dění. V těchto projektech můžeme stejně
dobře tušit modely planetárních soustav jako nová urba

nistická řešení měst budoucnosti. Malichova univerzál
ní projekce odpoutává plastiku od tradiční základny a

přenáší ji do volného,ne známého prostoru. Z plastiky
se stává jakýsi drak vlečený prostorem.

V třetím období dochází k syntéze a proměně abstrak
tní formy. S ubýváním hmoty získává na významu relace
před substancí. Novou plastiku upletenou z drátů ne-
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tvoří ani tak objemy jako poměry,míry věcí a vztahy..
Oběžné dráhy,sféry vlivu,teritoria vymezují a člení

mnohorozměrný prostor namísto tří tradiciích souřadnic.
Od kompozice přechází Kalich k výtvarnému ztvárnění

situace.
První drátěná plastika v novém duchu pochází z roku

1S76. Kupodivu se nejedná o čistou ge omet rii, jak by se
dalo čekat. Dosavadní konstruktivismus je překonán ze
vnitř, geometrická konstrukce je podrobena psychickému

tlaku. Už v předcházejícím období byla přímka vodičem
energie,uhýbala,ohýbala se do oblouku,ale vždy v řádu

geometrie. Drát není linie,ale psychická silokřivka,

živý proud neuronů v konfliktním prostoru. Uprostřed
drátěné "konstrukce” sedí muž s cigaretou. Takový na

turalismus bychom od Melicha nečekali,ale je t o tak.

Až do tohoto okamžiku byla figura pro Kalicha apoka
lyptickým zjevením. Ale člověk se přece jen vrací do

abstrakce zadními vrátky. Tradiční výtvarná kompozice
je naaranžované schéma,ale situace je existence,daný
fakt. Drátěná struktura modeluje situaci podle psychi
ckých rytmů,tlaku prostředí,zákonů akce a reakce. Se

dící muž má na sobě navlečený prostor jako drátěnou
košili. Ten muž ovšem není nikdo jiný než sám Karel
Kalich,

Umělec vychází z osobního zážitku. Ani tentokrát

není geometrie konečným účelem,ale prostředkem zázna
mu, seismografem prostorových událostí. Je to konec
konců stále stejný princip konfrontace,s jakým jsme

se setkali už na začátku na holickém kopci. Lmoho se

od té doby změnilo,proběhl život. Člověk,který už má
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leccos za sebou,sedí,rozvažuje,pokuřuje... Prostor není

jen romantický pohled do dálky,prostor je průsečík naše

ho bytí. Jdem z prostoru do prostoru,budujeme si své
soukromé labyrinty vášní,citů,úzkostí a představ. Tu

drátěnou košili nosíme přímo na svém těle,z té se nevysvlečeme jen tak. Jen málokdy se vysvlečeme z prostoru

do osvobozující něhoty. Jen málokdy se vysvlečeme ž
prostoru do nekonečna.
0 konstruktivismu už nemůže být ani řeč. Kam ale

ted Kalicha zaředit,s kým ho srovnat? Snad Giacomettiho sochy,a hlavně kresby s množstvím čar,které nazna

čují psychické vlnění prostoru, by nám mohly posloužit
k dalšímu porozumění. Mimochodem: trojí setkání s Gia-

comettim - v Benátkách u Peggy Guggenheimové, v amste
rodamském Stedeliku a Muzeu moderního umění v New Yorku
— Kalicha doslova ohromilo. Ten nedostatek gest a ta

drtivá tíha prostoru za figurou,upozorňuje Malich...
Český sochař moc dobře věděl, o co běží.

Člověk transcenduje už svou pouhou biologickou exi

stencí, Není třeba oddělovat ducha od přírody,stačí vní
mat , chápat , naladit se,porozumět. Příroda není nic jiného
než plynulé pokračování bytí,vývoj ke kosmické harmonii.

Celé Malichovo dílo je pokus o vyr ovnání, udržení stabi
lity, Tato pokora není sentiment. Kalich harmonizuje
moderní konflikt člověka s přírodou a přírody s civili

zací. Ne

obsah,symbol či program,ale přímo form upo

zorňuje člověka na to,že spoluúčast na dění přírody

je

tím ne jrozumě jším ekologickým postojem. Dohoda s

živly je možná a nutná. Objekt,který energeticky ruší,
nemůže být ani krásný. Pochopme to: devastace přírody
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úzce souvisí s devastací morální.

Příroda začína uz u človeka,v člověku, opatne psy
chické vlnění má nepříznivý vliv na lidské vztahy, na

celé prostředí. Narušená psychika zpětně narušuje i

přírodu,narušený člověk zasahuje do přírody ne smyslný
mi činy. Je to prostě začarovaný kruh. Malichovy drá

těné struktury se pokoušejí uvolnit psychickou energii,
předejít křečím,plynule převést psychické proudění do

přírody. Je to utopie,ale také návrat do dětství. I

v těchto zavěšených plastikách,chuchvalcích dr.átů, se

opakuje tvarosloví z Holic.
Poslední Mali chova výstava se konala v Lounech

v roce 1972. Od té doby uplynula řada let a náš pros
tor se začal podobat kleci. Umělcův ateliér se naplnil,

ba přeplnil,celý se zamotal do drátů. O nové podobě Ma
lichova díla ví jen několik nej bližších přátel. Jako
už tolikrát,' situace je absurdní. Čím těsnější klec,

tím

větší touha po prostoru. V hermetických poměrech

doby se zrodilo starostlivé,lidské dílo: poselství svě

tu z holického kopce. Velké věci nejsou nikdy složité.
Jednoduchost je odjakživa nejpřirozenějším projevem

ducha.

( 1982 )
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Karel Miler

Já a ten jehož potkávám

( 1976 — 1980 )

Kdyby Já a Ten jehož potkávám byli dva,
bylo by možné je postavit na sokl©
Na jeden společný nebo každého samostatně©

Z prvního pohledu je však zřejmé/ že sokl
nepřichází do úvahy©
Autor také dílo zavěsil na šňůry do prostoru.
Já a ten jehož potkávám je po všech stránkách

prostorovou věcí.

Jak to věcí/

když nemůže spočinout na pevné půdě ?
Já a ten jehož potkávám je po všech stránkách

prostorovou událostí.

Buďme přesní: vidíme/že se před námi něoo děje ?

Tof co je před námi, není událost/ před námi je
výpověď o nío

Dráty jako by byly zkrouceny touhou podat tuto výpověď*
V bytostné touze podat výpověď leží jádro Malichovy práce

Avšak: co si počne sochař s

časovým momentem události ?

( Nejsme v historii ani v mytologii l )

Nepočal by si vůbec nic,
kdyby událost jako celek časový moment měla.
Já a ten jehož potkávám je událost ,

která časový rozměr nemá.
To,co se událo,neudálo se před očima,nýbrž za nimi.
Byla to událost,která autorem proběhla v jediném okamžiku

Událost uvědomění.

Rozpomínání pak dodává sochaři plastické hodnoty
a materiály.
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Josef Hlaváček
Malichův

prostor

Co je to vlastně aura ?
Zvláštní předivo prosto
ru a času: jedinečný jev
dálky, tak blízko může
být.
Walter Benjamin

Ha prvý pohled to vypadá, že klíčem k Malichovu dílu

zvláště posledních let je světlo,

barevně světlo. Oprav

du je to světlo, které nás přivádí do centra jeho pastelů,
kreseb a temper, jeho složitých drátěných konstrukcí. Je

to někdy erupce ohromujícího jasu přicházejícího z okolní

ho temna; jindy záření emanující z několika center; ještě

jindy jakoby konstantní žhnutí tajemného bodu. Toto exta
tické světlo vždy nese dynamizující, jakoby časový moment

v podobě šířících se kruhů na vodě (u Malicha spíše ovoidů).
Vizionářský projev, nevědomě zřejmě rozvíjející ten typ

strukturování prostoru, který snad naznačuje Munchův Vý
křik.
A tak se ukazuje,

že světlo, jakkoli důležité a vý

znamné, je prostředkující: dává nám poznat, vyjevuje pro
stor Malichcvých děl. líebot dává—li se nám dílo některých

autorů nejlépe poznat ve své nejzákladnější vrstvě, ve vrst
vě zacházení s materiálem (např. u Simotové), patří Líalicho-

vo dílo k těm, která, stále ještě téměř v téže rovině, ho
voří nejvýrazněji ve vrstvě utváření prostoru. Tato vrst

va je vrstvě zacházení sice blízká (je jedním jeho výsled
kem), ale stojí už o něco dál, napovídá už primární námět.
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Abychom Malichův prostor odlišili, musíme ho nejdříve
zařadit. I když se Kalich ze své konstruktivistické minu

losti dávno vymanil (a i když dnes ve světle toho, co kon

struktivistické - pokud jí byla - epizodě předchází a co
přichází po ní, se jako konstruktivista už vůbec nejeví),

zdá se mi, že prostor jeho děl nejvíce patří k prostoru
prací jeho konstruktivistických přátel, např, Boštíte. a
Sýkory, Alespoň v tom smyslu, že se řadí k oněm prostorům

”na počátku artikulace”, jež jsou charakteristické pro

značnou část nynější fáze výtvarného dění. (Vycházím tu
z triády

1. zpočátku neartikulovaného, nestrukturovaného

prostoru /který později přechází ve fázi počínající arti

kulace - např. pomocí adice, iterace atp./ pravěkého a
svým způsobem všeho geometrizujícího umění,

vaného prostoru ^městských?civilizací,

2. artikulo

3. rozpadajícího

se a postupně stále méně artikulovaného prostoru současné

malby, při čemž s pokusy o opětnou artikulaci nezřídka za

číná přechod mimo malbu, mimo plastiku. Tato triáda ne.značuje spirálové opakování a je výsledkem širších, "velko

plošných", a jak rád přiznávám, podezřelých úvah o celku
dějin umění). Právě Boštíkovy prostory jsou takové, jsou
to prostory, které se zrovna začínají zbavovat entropie.

Jejich podobou je pole v okamžiku svého utváření. U Sýko

ry už to není ani pole ve fyzikálním smyslu slova: tam
je to abstraktní, tedy vlastně bezrozměrná, prostorově
neurčená tabula symbolů. A u Kalicha nacházíme energetické
shluky, kurnuly, které postrádají jednotící hledisko pole

nebo tabuly symbolů. Respektive: jejich jednotící hledis
ko leží jinde, než jsme (přes všechno naše vědomí přecho-

dnosti lineární perspektivy) zvyklí. Kalich zahušťuje
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svůj prostor tam, kde se akční (energetické) obvody cen
ter, o nichž dílo jedná, protínají: je to polycentrický

prostor, jsou to doslova uběžníky několika lineárních
perspektiv vyabstrahovane z jejich nekonečna (z jejich
nekonečného počtu).

Jsou-li Boštíkovy prostory výtvarným ekvivalentem
všech mýtů o vzniku našeho světa (stále a neodbytně se

tu zrcadlí ona protektorátmi ’’epizoda”, v jejímž průběhu
- s překvapivou paralelou k některým tendencím americké

ho umění první půle čtyřicátých let - byl Boštík přitaho
ván mýtem, orientovaným uměním dávných civilizací); a
jsou-li všechna Sýkorova díla po r.1963 výtvarnou notací

modelů bytí od roviny fyzikální až po společenskou, mohou
být kalichový prostory interpretovány jako extatické pro

blesky osvětlující momenty prozření, momenty vhledu do
situace na kro— i mikrokosmu, jako vize, jako prostory vi

zionářské.
Nutkavý primární motiv ovoidu, který je výsledkem Ma-

liehových prostorových konstrukcí, výsledkem všech barev
ných světelných projekcí, není jen pozoruhodným odkazem
k počátku všech věcí a jedním možným příkladem pro psycho-

analytický výklad

umění. Jistě souvisí i s legendou, se

sekundárním motivem, který sám autor ke svému dílu uvádí

(Spatřil jsem své početí, řekne k jednomu dílu; u jiného
až trýznivě sděluje jisté primární zážitky souvisící s je

ho rodiči, s cestou na kopec blízko rodného města, k němuž

se na témž obraze přibližuje několikrát, vždy z jiného
místa; jindy se snaží ve složité kompozici, už plastické

a vytvořené pomocí drátů, vyjádřit pronikající se energe
tická pole jednotlivých postav atp. ...). Zpočátku jsem
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měl často dojem, že legenda se s výtvarnou podobou jedno
tlivých děl spojuje dosti libovolně, přesněji řečeno, že
by mohla existovat i legenda jiná a stejně oprávněná -

vzhledem k prostorovým útvarům, které vidím. Dnes je mi

zřejmé, že vzhledem k obecné podstatě Malichova prostoru
je jeho zvláštní legenda jak lhostejná, tak i adekvátní:

protože už onen evidentně vizionářský prostor opravňuje
jak ono řešení obecné, tak i to Malichovo zvláštní:
Jde tu o prostor, který je. výtvarnou, jinými prostřed
ky nesdělitelnou podobou mystického vidění. Mystického vi

dění, na jehož počátku snad stojí Plotinos a jeho "jedno”,
k němuž lze dojít jen askezí a nadpřirozenou extází, je

jímž prostřednictvím se duše vrací ze své smyslné hříšno
sti v nadpřirozenou svatost. Příznačně Plotinos tvrdí, že

duše je světlem ze světla, na nejzazší hranici jejího bytí

je stín, nesouvislá a beztvámá hmota, ze které se působe

ním tvůrčích idejí vytváří svět viditelných věc í. Jako by
chom popisovali některou z kalichových plastik nebo maleb,

kde se z okolního temna vynořuje ostře zahlédnutý nakro
čí mikrosvet náhle vzplanuvších energetických shluků.Jako
by každý subjekt, každý kumul nesl svou auru (u theosofů

aura znamená vyzařování lidského těla, které je obklopuje
jako vzdušný obal a tvarem a barvou vyjadřuje okamžité

duševní stavy).
Mystika, theosofie, aura. Magie světla a barvy. Tako

vý je konec našich úvah o prostoru kalichových děl. Jsme

tedy i

zde svědky návratu současného umění k jeho počát

kům? Vrací se tu umění - podobně jako v některých rituál

ních tendencích events a happeningů, v některých až magic
kých aktech earth-works - zase k mimo umě leckým vazbám, vy-
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manění^ z nichž věnovalo tolik sil a jejichž hroby na po vá
lo svůj dosavadní vývoj ? Poznali jsme už, že umění sice
jako by opakuje dávná gesta, jsou to však gesta zbavená

původního obsahu, a tedy gesta bez adresáta a beze smyslu,
(Zde někteří, Adorno třeba, přestávají a v absenci smyslu

smysl právě nacházejí.) Zdá se nám však, že v některých

těch gestech lze zahlédnout i smysl a význam nov : snahu

přesáhnout tento bludný kruh, siahu splynout opět s bytím
(když s panovačným vydělením z něho máme tak špatnou zku

šenost). Jedním z takových překročení kruhu je i Kalichův
výtvarný mysticismus. Je to myslím poprvé, kdy 'se plasti
ka a malba snaží o tak přímé zření podstat. Na cestě z kru

hu však Kalicha provázejí ještě dvě velká M, jejichž vý
tvarné počínaní bylo motivováno stejně (i když přinášelo

jiné výsledky): Mondrian a Malevič.

/1984/
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Jiří Šetlík
Vesmír Karla Malicha

Poznání sebe jako možnost ne j otevřenějšího pohledu

na skutečnosti,nezatěžovaného ohledy a předpojatostmi,

lze počítat mezi prvořadé popudy tvorby Karla Kalicha
(nar, 1924 v Holicích v Čechách), Provází jeho cesty

krajinou a promýšlení formálního řádu věcí,který si člo
věk odvozuje ze zákonitostí přírody. Prostupuje jeho po

tkávání lidí,jež se pokouší pozorovat v mnohosti významů
jako

třetí os oba, posuzující sebe v souvislosti s druhý

mi. Znovu a

znovu zaujat bezhraničností prostoru kolem

sebe a nad sebou hledá jeho zrcadlení ve vlastním nitru.

Tak vymezuje si postoj jedince k prostoru i času^jímž se
světlem i tmou dobírá k podstatnému.
Podmínkou k tomu,aby výsledky noetického procesu pře

měnil v umělecké sebevyjádření je Kalichoví uvědomění

si skutečnosti svého života. Konstantní rovinou tohoto
vědomí stalo se zázemí trvale obnovovaných vzpomínek
na léta mládí,rodný domov, obec, konkrétní os oby, udál os ti

i podoby prostředí. Nepřestal žít dojmy smyslň a citů,

jimiž instinktivně tíhne k místu,jež ho určilo a k ně
muž se vrací. Variabilní rovinu jeho vědomí reality tvo

ří poznatky,získávalé sebevzděláním a rozšiřováním obzo
ru rozumu z vjemu umění a literatury, souběžně seznámení

s vědou a filosofií,z okruhů evropských i mimoevropských,
starších i nejnovějších. Z těchto dvou rovin odvíjí se
umělcova cesta k pravdě o světě a životě. Pravda je pro

něj kýženou jistotou,jako je jí místo jeho dětství a

mládí. Je přesvědčen,že jí lze najít jen mimo konvence
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navyklého chování,mima pragmatismus myšlení a šalby po

vrchních výkladů jevů. Vídá se s ní nejspíše jen za
ranního rozbřesku,kdy je ještě čist od všech nánosů

běžného života^ výjimečně v samotě dne nebo noci,kdy
se mu podaří setkat se se sebou samým*

Dar neobvyklé sensibility,která určila Malichovu

uměleckou dráhu,umoaiil mu spatřit v málo nápadné kuli
se rodného městečka skutečnost v tak ostrém světle,že
dalo směr jeho výtvarnému myšlení. Instinktem naučil

se pronikat pod povrch běžného dění rodného domu s
kouskem zahrady. Doba,střídající situace od idyly prv

ní republiky přes válečné události po naděje osvoboze
ní^ nahrávala sledování dramat rodin i jednotlivců. Ho
věly tohoto obyčejného života navykl si Malich číst
výtvarným zrakem: všechny,v různých podobách os ob,věcí

a dějů zapsaly se do jeho mysli a nemohl,než se k nim

vracet jako umělec. Vzájemně se prolínají. Jak moudřel,
jevily se mu stále plastičtější a ovládly pole jeho

projevu.
Ha scénu vystupovaly životní příběhy domácích i

sousedů, jak je pozoroval otevřenými vraty v řemeslnic

kých dílnách,jek se ozývaly pohyby a hlasy ve stodolách,

na zápraží chalup i zimně schoulených chodbách. Viděl
je ve světlech a stínech od narozeaí po odcházení,v opa
kujících se setkáních. To světlo bylo magické a jeho po

čátkem byl paprsek,klouzaj ící po stěně svě tnice,který
proměňoval hmotu tmy v úchvatný prostor. Vedlo ho na

cestu polem ke kopci,na němž končil obzor tamní rovina
té krajiny. Když si sedl pod strom, zahlížel na chvějící

listí koruny,v němž se světlo proměňovalo v barvy. Po
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zdě ji nm tyto zážitky oživil impresi onismus, podo feně jako

skladbu větví,pohybujících se ve větru připomenuly obra
zy Kan Onakého a Mondriana. Když pohlížel ještě výš do
nekonečného ne be a porovnával pevnost tvarú přírody

kolem sebe s plujícími stády obláčku i kupícími se hrad

bami mraků,stále měnlivými poznával stálou proměnlivost
forem. I to mu bylo školou vidění. Pokračovala v bloudě

ní po krajině .návštěvě okolních vesnic s jejich hřbitův

ky,kde obdivoval výsledky kamanické a kovářské práce
svých předků-.
Samotářské chvíle zaměňovaly hry volných chvil s ka
marády (hlavně kopaná na kterémkoli plácku),cesty vlakem

na reálku v Pardubicích.. První vážné vědomosti začaly
zcelovat Malichův svět představ i zážitků. V objevech
matematiky zapouštělo kořeny vědomí o zákonitostech je

vů,které mělo posléze vyústit k jeho instinktivnímu po
jetí konstruktivismu. Vzrušující otázky však kladla Malichovi jiná matematika,nad níž se neměl přestat zamý
šlet: když pozoroval plutí hvězd v nekonečném vesmíru,

uvažoval o jednotě i rozdílech malého světa lidí a vel
kého světa kosmu. Porovnával vnější tvář jsoucna (včet

ně jeho zákonitostí) s niternými světy,které si každý
jedinec nosí v sobě. Všechno jevilo se mu jako rozlič

nost prostorů,do nichž chtěl vstoupit a které chtěl
pochopit. Do těchto prostorů začal časem vepisovat sebe

prostřednictvím svého umění.
Spojení s místem,které představoval domov se všemi

zážitky a dalšími zdroji Malichova samorostlého nyšlení

bylo mu napříště základní oporou úvah o životě i všeho
jeho konání. Usnadnilo mu vstup do prostředí Prahy,
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jehož cizost teprve časem překonal. Začal studovat na
Pedagogické fakultě* Málo ho lákala perspektiva kanto-

řiny a čím víc se zabýval uměním,tím přitažlivější se
Malichovým romantickým sklonům jevila dráha svobodného
umělce* Základy ke kresbě a malbě získal především u
Martina Salcmana, který žáky učil výtvarně myslet* Pro
hloubil je během dalšího studia na Akademii,kde se zvláší

věnoval grafice* Zprvu se zabýval především kra jinářstvím.
Zpodobit obraz přírody,kterou tak důvěrně znal,se mu je

vilo nej případnější nejen z potřeby udržovaného styku
s okruhem domova. V krajině nacházel útočiště před ano

nymitou města a lidíykteří ho nyní obklopovali. Jejich

pachtění po moci a slávě ne'ošuměl, Bolela ho zklamání,
jichž se dočkal* Zcela opačná byla Mal i chova touha po

harmonii s lidmi i přírodou, z níž se vypoví dával v poe

tické atmosféře svých obrazů a grafik. Stanuly mimo prud

ké výkyvy,kterými procZnázelo umění kolen něj,mimo halas
ně hlásané programy. Byly barevně střízlivé ,měly poetic
kou atmosféru,jak ji z modelu přírody odvozoval*

Objektivní postoj interpreta viděné skutečnosti mu
přestal vyhovovat,neboí poznal,že jej příliš váže k po

vrchnosti smyslových vjemů* K tomu,aby ztvárňoval osobní
představy^,kter é ho znepokoj ovaly, získal odvahu na závěr
5O.let. Jeho názorům odpovídala požadovaná svoboda pro

jevu,© níž usilovali umělcovy generační druhové. S přá

teli si podrobněji opakoval lekce moderního umění,které
ho již dávno předtím zaujaly. V nich nacházel způsob

výtvarného myšlení,který mu byl blízký.
Držel se inspirací z přírody,avšak nahrazoval ilusívní
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obraz viděného abstrahovaním základních stavebních, fo

rem - 1 i nic, vlnovky, kruhu či oválu — s nimztí, na ploše
pracoval. Komposici podřídil sledování rytmu z jedné,a
kontrastům z druhé strany jako principům,vyhovujícím
řádu skutečnosti a sjednocujícím obraznou mluvu. Usi

loval o krajní jednoduchost a prostotu výrazových pro

středků. Snaha o vyvolání prostorového dojmu vyústila
k porušení podkladové plochy tím,že čáry nahradil linie
mi vystupujících a vypouklých drátů. Sledovaly směr kres

by i barevných ploch,ale v protikladu k nim otevíraly
obraz reliéfně do prostoru. Podoba přírodních jevů se
proměňovala ve vidinu krajiny.

Dlouho na sebe nedaly čekat plastické kompozice se

stere ©metrickými útvary,na něž se Malich zaměřil. Exakt— •
ně provedeny ze dře va^ poly chromovaného kovu, ocel i, hli
níku nebo plastů působily jako projekty geometricky
uspořádaných prostorů. Jejich čistou plastičnost podtr

hovala kontrastní barevnost nátěrů bílou a černou. Dalo
by se o nich říci>že byly výtvarnými básněmi na geomet
rické téma,ale ještě spíše rekonstrukcemi řádu skuteč

nosti. Na tohoto společného jmenovatele převádí svá
poznání přírody,která je pro něj výchozím jevem. Z po
jetí foremijež ve svých komposicích staví do prostoro

vých vazeb, je patrný příznačný rys Hal i chovy umělecké
metody: důležitější je sledovat osobní program než obec

ně stanovené tendence konstruktivismu a minimal-artu.
Souvztažnost výrazových prostředků,s nimiž v 60.

letech pracovali Malich a Demertini,nabízí srovnání
jejich tvorby z onoho času. Spojuje je důvěra v moc
umění,v nšnž logika tvaru,postaveného na

geometrické
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osnově účinkuje krásou své plastické konstrukce. Mal leh
nezapírající své grafické myslní myslí na to,jak by

vyjádřil svůj pocit z celku prostoru. Podstatná je pro
něj kresba,která sleduje obrysy forem. Jimi se ve zdvi
žené spirále zařezává relief z plochy db svého okolí

nebo jimiž pravoúhlost zaplňuje prostor seříznutými
V\_Xlci,zkosenými kužely a různými podobami mnohostěnů.

Tvary,rozestaveny na ploše simulují konkrétní situaci
vztahů věcí,tušený řád prostorových vazeb. Demrtini
uvažuje v duchu svého řemesla. Plasticita abstrahované

podoby znaku skutečnosti ho zajímá víc než sám prostor.
Postupuje podle zákonů rozumu,když sochu jako nápodobu
smyslově vnímané reality transponuje do soch ge ometric-

kých f ořem, koulí, poAoulí,čtverců,obdélníků a trojúhélníků,u nichž zdůrazňuje ve variačních kombinacích zvláš
tě jejich objemovost. Malich kreáLí do prostoru své po

city z tvaru,Demartini se pokouší postihnout vlastní
postavení a chování forem.

Jakkoliv hledá Karel Malich odpovědi na otázky o
povaze skutečnosti ve studiu filosofických systémů a
současně nových vědeckých poznatků (zvláště z oblasti

astronomie,fy siky a dalších exaktních vě d),'soustřeďuje
se především k tomu,aby pochopil poměr objektivních

zákonitostí ke svému vnitřnímu světu. Přesvědčen o sí

le intuice,jíž je člověk nadán,promýšlel možnoati,jimiž
by do svého projevu promítl proces poznávání světa,jak

probíhá a zrcadlí se v jeho duši. Na tento zys Máj íehova přístupu k zobrazení reality poukázal J.Padrta:
.každá čára,nakreslená na bílou plochu,znamená inter

venci lidské pohybové síly do cizího objektivního ener
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getického řádu" (v předmluvě k Kalichově katalogu,Přaha,

1966), Z podobného úhlu posuzuje umělcovy plastiky J.Se-

kera když tvrdí,že "prostor jeho děl je alespoň imagi
nárně prostorem lidské situace; není jevištěm;ále kra
jinou" (úvod k Kalichově ka talogu, Louny, 1972). Úspěchy,
jichž Kalich dosáhl doma i v zahraničí s konstruktivis

ticky laděnými plastikami;jej neuspokojily. Povzbudily
autora k prohlubování výzkumu svého nitra,v němž nachá- .

zel obrazy,které se mu jevily daleko podstatnější k vý
tvarnému zhodnocení.

Na přelomu 70.let dochází k významné proměně jeho
vyjadřování. Vládnoucí postavení získávají v Kalichově

projevu vidiny,spojující aktuální zážitky s vrstvami

představ,uložených v autorově paměti. Dost možná,že mu
k tvůrčímu soustředění pomohlo usazení v novém doně s

atelierem,který si postavil ve výtvarnícke kolonii

v Podolí. Rodinné zázemí u Kalichů působí idylicky:

všude je zřejmá péče paní Hany o domácnost,v níž stále

aktivnějším živlem se stává dcera Kateřina,významný partner obou rodičů. Z pro středí, které mu poskytuje dostatek

samoty vychází Kalich do města,s nímž se sžil. Od stolu
doma přisedá si ke stolům obyčejných hospod se skicákem
nebo zápisníkem,zaznamenává své představy a stejně tak

řeč,která kolem něj plyne. Neopouští okruh kupících se
zážitků,sděluje je svým přátelům, jsou mu podnětem práce.

Rozšiřuje je o pravidelné návraty do rodnáao města a

obnovované cesty krajinou. Prostor,z něhož žije Kalichovo

umění, je všeobsáhlý: zrcadlí se v autorově vnitřním

světě počínaje vesmírem, pokračuje dojmy z přírody až
k mikrokosmu lidských příběhů.
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Rozšířením výrazových prostředků o plastické vyja

dřování a vyjasněním postoje ke skutečnost i, jíž chtěl
umělecky zpodobivše Melichova tvorba ustálila, Neopus

til své kreslířské východisko ani v realizaci několika
plastických projektů pro architekturu. Vedle malby a
kresby začal kreslit drátem osobité sochařské komposice
Původ mnoha z

nich je zaznamenán v nespočetné řadě je

ho skicáků. Viděný svět v proměnách tvarů a pohybů se
v těchto kresbách střídá s podobami vidin,které ho pře

kvapují. Každé dílo si zdůvodňuje bohatou legendou.
Dílo samo,působící svými výtvarnými hodnotami,-ji nepo

třebuje, ale autorovi je tato legenda prostředkem ke

zdůvodnění motivu i způsobu jeho ztvárnění. Mali chovy
monology;jimiž svou tvorbu vykládá příchozím,souvise

jí s jeho literárními texty. Jsou jedinou nekončící
větou^která líčí dojmy autorova pozorování prostředí

a dějů,reflektuje souběžně rozebírané vnitřní stavy.
V nepřetržitém toku slov střídá se nepozorovaně řeč

pisatelova s hlasy,které slyší kolen sebe nebo které

se zapsaly do jeho vzpomínek. Je to mluva prazvláštní
ho pábení, ob jímající šíři inspirace,z níž se rodí své

bytné podoby umělcovy výtvarné obraznosti.
Jednu její polohu představují plastiky z nikde ne

končící spleti drátů,druhou stále rozmnožované cykly
malířských vizí. Plastiky z barevně pojednaných a slo
žitě pospájaných drátů podobají se obrovským hnízdům,

volně zavěšeným ze stropu. Jsou to do vzduchu vykres

lené labyrinty drátěných čar. V jejich kruzích,elipsách

spirálách a křivkách,které jakoby se vzpouzely dostře
divé síle směřují i do prázdna okolí,je vyprávěn příběh
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Týká se biorytmů,fysikálních sil,proudů energie a hlav

ně cesty světla,jež zastupuje pocit z prostoru. Zviditel

něný řád. objektivního světa obklopuje záznam zcela osob
ního zážitku autorova: jak se potkal

sám se sebou, jak

viděl sklenici ve své ruce,jak vstupoval z tmy do svět
la, jak jej pohltilo. Vesmírné kolotání se propojuje s

drobnými prožitky dnů,které v takových srovnáních nabý
vají na významu. Dynamika časového pohybu se porovnává

s hmotou prostoru.
Původ, těchto plastik je v linii drátu,která se v po
době reliéfně zdvižené kresby odpoutala od plochy pod

kladu. Vymezila si své vlastní fungování v prostorových
vztazích. Jako podřízenou složku přebrala původní plochu,
z níž se vyvázala a učinila ji dělícím prvkem sférických
komposic. Přispívá k určení divákova pohledu,rozděluje

imaginární objemy tvoří najednou fiktivní mez oblasti
tmy a světla. Svou hmotou kontrastuje plocha se vzdušností a prodyšností drátěných čar.

Svým pojetím odpovídají Kalichový plastické vize tu
šenému obrazu světa a člověka,jak je uskutečňuje ve svých
malířských cyklech. Jestliže používá autor v plastikách

konkrétních poukazů k realitě (hlava,figura,ruka,předmět),v obrazové podobě převádí konkréta do abstraktního

znakosloví (kopec,strom,pohyb,světlo,sebe apod.). Tah
štětce

a kresba pastelkou jsou řízeny podobným ryt man

rotujícího pohybu jako linie drátů v prostorových kompo

sicích. Poměr hustoty tónů v barevné škále i jejich
vztah k prázdné ploše vymezuje

představu prostoru,do

plněnou silou a tenkostí linií vyznívajících až po drob

né tečky dotýkaného papíru. Námětem jeho kreseb i obrazů
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jsou rekonstrukce vnitřních prožitků,vidin setkávajících
se zážitků minulosti a současnosti. Proti shrnujícím

námětům plastik, jejichž konstrukce je s ohledem na prac
nost časově náročná, vy poví dává se v malbách v podobě de

níku z kaleidoskopu poznání,k nimiž dospěl pozorováním
svého niterného života v souvztažnosti s ději svého oko
lí, přírody, země, ve smíru. Dynamický přednes a la prima.
dodává jeho malířskému projevu drama ti čnosti, která od

povídá vypjatosti obsahu jeho tvůrčí zpovědi. Právem k
tomu poznamenal Josef Hlaváček', že "Kalichový prostory

interpretovány jako extatické problesky osvětlují momen
ty pro zření, momenty vhledu do situace makro- i mikroko&r
mu,jako vize,jako prostory vizionářské" podtrhl autor

stati Malichův prostor,(rukopis, 1984).

Dík své povaze neprožíval osamělý poutník Kalich tak

palčivě jako jeho přátelé nesnáze,jež postihly v 70.le

tech nekonvenční umění. Staronové proměny podmínek tvor

by a chování lidí chápe jako jeden z projevů trvalé
krize člověka,který v přetechnizovaném věku volí prag
matické a krátkodeché pojetí svého tytí za cenu vzájem
ného ničení sebe,svých bližních i svého přírodního pro

středí. Malichovo zahloubání do sebe je hledáním výcho

diska z této krize^ podobně jako výtvarné zpodoben-í

vizí je mu prostředkem k hledání pravdivého obrazu svě
ta, očišťujícího se od klamů a pokřivenost í. Organické

spojení jedince s ve smírem, které prostupuje Mali chovy
výtvarné představy není než touhou po harmonii bytí.
Přinesl si ji z domova a neopustila ho. To ona ho vybízí
aby viděl neviděné a poznal nepoznané a tak svým uměním

přispěl k obnově člověka.
/ 1984 /
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Jiří Valoch.

Karel Malich

Pro toho,kdo zná z díla Karla Malicha především je

ho nejznámější konstruktivistické kresby,reliéfy a plas

tiky z šedesátých let,nalže být jeho tvorba z minulých

roků překvapivá,neboí představuje radikální rozchod
s oproštěností základních geometrických tvarů a s jejich

vzájemnými vztahy i s důrazem na vlastní ^ladebné kvaX

lity,který byl dřívějším realizacím vlastní, Je třeba
si ovšem připomeň out, že Malichův konstruktivismus ne
byl nikdy vysloveně racionální nebo systémový,v^česk ém

prostředí představoval lyrické křídlo konstruktivních
tendencí“,vnitřně spřízněné s utopickými aspekty ruského

a sovětského suprematismu a konstruktivismu na jedné
straně,na druhé straně pak předjímal nekteré aspekty

minimal artu,pref erujícího před ryze racionální sklad
bou metafyzické působení izolovaných prostorových útva

rů,barvy apod. Nelze opomenout zvláší významné křesly
z roku I960 — maximálně oproštěné,"minimalistické",ale

zároveň odkazující v podobě jakýchsi výtvarných meta-

znaků k ne jpodstatně jším zážitkům z vnímané přírody k tvaru mraku,obrysu kopce apod, Tehdy se také v uměl
cových kresbách objevilo obloukoví té zakřivení krajiny,
sklenutí horizontu,které je prvním předobrazem součas
ných ovoidních útvarů, stabilize val se repertoár elemen

tů (bod,přímka,křivka) ,odvozených z vnímané reality. '
Zájem o prostor vrcholil poprvé již v plastikách a re

liéfech z let 1964-1965,pro které je charakteristické
zkoumání vazby mezi zavřeným a otevřeným,odkrývání to
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ho,co je uvnitř a zdůrazněná polarita konvexních a kon
kávni ch ploch*

V jednom rozhovoru před více než půldruhým desetile
tím Karel Malich řekl,že jeho cílem je tvořit v souladu

s živly - tato odpověď se bezprostředně vázala k tehdej

ším konstrukcím,které nabývaly podoby jakýchsi metaarchitektur ,pr olínaj ící ch se s prouděním vzduchu,s proměnami
světla nebo s tekoucí vodou. Ale je to post oj,který je
pro umělce platný mnohem obecněji. Zejména dva živly

jsou pro něho podstatné - země,'která se stále vrací od

doby jeho dětských zážitků z krajiny rodných Holic (a
země je pro Kalicha vždycky krajina,horizont,kopec,niko
liv matérie "an sich") a vzduch,modifikovaný a verifiko
vaný světlem. Vzduch má zvláštní důležitost - je nevidi

telný a přitom vnímateľný, umožňuje světlu pronikat a
sám je světlem proměňován, spíš pocit ováný než vnÍTnaný,
V roce 1970 vznikl cyklus Kalichových kreseb na téma

vzduch. Poprvé po deseti letech se autor vzdal pevného,

ohraničeného obrysu a pokusil se "zobrazit nezobrazitel

né", vzduch, který se chvě je, pohybuje ,který obtéká tělesa,

dotýká se něčeho a muže být vnímán tehdy,je-li něčím
dalším (třeba znečištěním) zviditelněn. Toto zkoumání

mělo pro další Malichův vývoj základní význam -

uměl

cova pozornost se obrátila k "zviditelnění neviditelné

ho”. Jeho senzibilita je stále bližší senzibilitě vel
kých romantických básníků (ne náhodou sám pří pomíná
poslední báseň HBlderlinovu,v níž básník oslovuje stro
my,vzduch atd.),jeho stálé těsné sepětí s přírodou se

nyní obrací k těm fenoménům,které jsou mtmo dosah vizu

ální (empirické) zkušenosti. Deterministická logika

27

zklamala,ne ní schopna předložit komplexní obraz světa,
v němž by byly zahrnuty i ty oblasti,které jsou mimo

dosah těchto zkušeností* Jakkoliv je to paradoxní,sho
duje se zde umělcova intuice s nejradikálnějšími úvami

soudobých fyziků,kteří opustili stacionární model mikro—
i makrosvěta a pokoušejí se formulovat své poznání svě
ta jako dynamické struktury^ jako kontinua proměn,událo

stí a tendencí. Role pzorovatele se měli v roli účast
níka. Werner Heisenberg říká,že ’’přírodní věda jednodu
še nepopisuje a nevysvětluje přírodu,je součástí souhry

("Wechselspiel") mezi přírodou a námi samotnými". Fritjof Capra ("Modeme Physik und flstliche l^rstik") shle

dává pozoruhodné paralely mezi novými,dynamickými kon
cepcemi fýziky, které přinesly teorie relativity,kvan

tová teorie a teorie,formulovaná na základě modelů ele

mentárních částic,s "organickým modelem světa"1,který

známe z orientálních filozofií. Zenbudhist ický filosof
D.T.Suzuki např. píše',že "je to věcí čisté zkušenosti,
že není prostor bez času,čas bez prostoru" nebo že
"budhisté pojímali objekt jako událost a ne jako sub

stanci" atd.atd.

Malichova intuice, utvářená mimořád

nou senzibilitou na jedné a analytickým zaměřením na
druhé straně,směřuje k vizuálnímu záznamu právě tako

vého dynamicky a organicky chápaného světa. Využívá
osvojený výtvarný aparát,ale v dílech navozuje vztahy,
které nevnímáme, Jeho vlastním "námětem” byl vzduch a

potom světí o, energie a vztahy v čase a prostoru. Jedno
ta individuálního a obecného je dovedena do důsledku

- autor sám je součástí kosmu. Není náhodou, že se

v pracích z posledních desetiletí tak často setkáváme
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s ve J c ovitým útvarem, který se v jeho díle objevuje již
od počátku šedesátých let^např. v metaforické podobě
Vejce v krajině(1961) či Kosmického vejce(1963). Zahr

nutí krajiny do archetypového ovoidního tvaru předsta
vují od roku I960 elipticky deformované útvary a abst

raktní krajiny,zaklenuté náznakem obalu toho,co je

"uvnitř". Je to dávný archetyp, odkazující k enigmatu

zrodu -stejně vesmíru jako člověka. Také u Malicha
je ovoidní uspořádání na počátku světelné či energetic
ké substance i na počátku jeho vlastního bytí. Je to
obecně sdělná vizuální forma,kterou si intuitivně zvo

lil a která mu umožňuje vizualizovat vztahy v-prostoru
a v čase, je jich vzájemné vazby a návaznosti. V kresbách

i v drátěných plastikách vizualizuje Malich své vize
člověka a prostoru'5který ho obklopuje^ energií,které
ho utvářejí. Jsou to jakési bdělé vize,které mu dovo

lují proniknout za hranice smyslové skutečnosti. Mnohé

z nich se vážou ke každodenním j banálním situacím,třeba

k rozhovorům několika lidí,v nichž umělec modeluje kon
stituující povahu energií,jejich prolínání,doteky či

inertnost. V zdůrazněném, "zaostřeném" vnímání regist
ruje některou část vlastního těla,ne jčastěji ruku či

hlavu,a to,co ji obklopuje. Sám říká,že "ho ničilo,že

nemá oči kolem celé hlavy a tak vnímal očima celého

těla";

to,co je za hranicemi běžné zkušenoeti,se stá

vá objektem jeho vize a je posléze transponováno do ko
nečné výtvarné podoby. Zajímají ho proněny a kontinui
ta v čase (tak vznikají třeba kresby s tématem rozho
vorů s "těmi,co už nejsou"), ale také vlastní pronik
nutí za časovou bariéru - zpět. Kresby na téma "Viděl
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jsem,jak jsem byl počat" směřují k návratu v čase,který

se jinak snad dá navodit jen v intoxikaci ISD. Ale pro
nikání k vlastnímu prenatálnímu stavu je pro Kalicha

zároveň pronikáním k prenatálnímu stavu kosmu,neboí

není "pozorovatelem",ale účastníkem^stejně jako soudo
bí fyzikové. Světlo a energie jsou dva spojité fenomé
ny, které nabývají v posledních, letech pro Mali chovu

tvorbu stále větší důležitosti. Formují vlastní kosmo
logické představy autora a jsou nám skrze umělcovu vi
zuální vizi zprostředkovávány,' ale také dovolují vizu-

alizovat vztahy mezi postavami,pocit "rozdvojení" či
"dialogu" samotného tvůrce a konečně formují krajinu,

k níž se Kalich stále vrací» Keboí krajina je pro něho
základem - je oním vejcem,z něhož pochází;je místem,
kde se objevují lidské postavy a sama je součtem ze

mě, světla ajenergle.
Tvorba Karla Kalicha je protikladem většinou ana
lyticky zaměřených současných výtvarných tendencí na rozdíl od jejích dílčích zkoumání směřuje ke komplemímu obrazu světa. Můžeme ji chápat jako utopic

kou vizi, intuitivně shledávající velkou jednotu člo
věka a kosmu,minulého,přítomného a budoucího,smyslo
vého a smysly [postižitelného; ale můžeme ji chápat i

jako novou zkušenost,překračující hranice determ-fnístí-

ckého obrazu člověka a vesmíru a nalézajícího umělec

kou paralelu soudobých koncepcí fyzika! nich a kosmo
logických.
/ 1984 /
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Ivo Janoušek
Dílo Karla Malicha v zrcadle poznání

Počátek mé touhy promluvit k dílu Karla Kalicha pra
mení asi již od prvního setkání s ním; ne z pozice vykla
dače,ale spíše z

potřeby vyrovnat se s jeho pochopením*

Neboí toto bylo jako sjíždění prudkého^srahu: snad rozpa

ky,snad až opatrnost nebo skutečná potřeba trasování mě

vedly ke střídání emotivních a

naopak racionálních úvah,

k přibližování se podstatě paralelním vnímáním* Natolik

silně totiž vypovídá Malichův svinutý časuprost or, jehož
rozvinování jsem několikrát prožil při přítelových vzpo

mínkách na dětství,na rodný kraj,na slunce,vítr a mrak,

na trávu,kdy čas nenápadně utíkal v šero a noc,barevnost

drátěných prostorových kreseb ztrácela svůj kolorit,tokem

rozprav proudilo světlo osvícení*

Vzpomínka druhá váže se na Moskvu a návštěvu Kabako
va* Tam jsem již hovořil - při prohlížení alba kreseb

čtvrtého rozměru - o paralelách s Kalichovým viděním pro

storu, v němž je svinut i čas. Pokud si pamatuji,diskuse
tohoto příslovečně plynoucího Odpoledne a večera byläl

opravdu široká: černé díry v kosmu,zhroucení hmoty a
gravitace, Big, Bang, relativa os t časuprost oru, Alenka v ří
ši divu,vzpomínky procitnutí po klinické smrti... Na ok
raj padla i zmínka o projektivních ge ometriích, ve zbytku
(bylo jej více než dost) terna, jemuž se vyhnouti nelze:

život v reálných souřadnicích*
A okolnost třetí: společná návštěva Karlova atelieru

se společným přítelem Dobroslavem Zborníkem* Tehdy jsem
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se setkal s věčnem : v centru prostoru visela ohromující
plastika ’’Setkání s věčnem”., K tomu se přidala kolekce

posledních kreseb k letošní výstavě. Pojednou se jejich
svět bezprostředně propojil s tvorbou mladé generace ,vy

vstalo nutkání dosáhnout odpovědi proč, Tak se rozběhl

proces úvah k umění a dnešku; jestliže jejich název im
plikuje publikaci J. Chalupe ckého "Umění dnes",není to ná

hodné: chci tím ex post vyjádřit díky za slova,jež mě
před dvaceti lety vedla k chápání moderního umění,na stra
ně druhé chci poukázat na obecné proměny, jež od té doly
nastaly,

V člověku byly vždy dvě složky bytí,jež se i navenek
rozdílně projevují. Jestliže jeho "logos" zahrnuje úkony

nad daty typu sbírat,rozlišovat,rozumět,posuzovat ,pak
"mythes" představuje volné intuitivní uc hopen í, as oci ač-

ní přirovnávání. Mnohé došlo proměny,! relace a váha zmí

něných stránek. Jestliže v antice nysteria vedla do ira
cionálních hlubin duše (logos byl jen ve zpěvu: syntaxi

veršů),vývoj dalšího poznání šel cestou racia,na základě

upřednostnění logického před intuitivním (paralela i
s cestou pragmatismu,etablováním filosofie T©máše Akvinského před pojetím Františka z Assisi). Výsledek této

cesty je znám: dnešní fragmentárnu os t vědomí, tápání při

nemožnosti evidence,stálé tušení souvislostí, stesk po ce
listvosti. Proto nejenom dnes,ale i v hist arji mŕihám me
opakované snahy o náváhjt k mýtům, C.Lévi-Strauss (La pensér

sauvage,1962) píše "mythy dávají stejný smysl jako běžné

vědecké teorie", jihde "magie a věda jsou dvě souběžné,
stejně platné metody získávání znalostí,dvě úrovně, na

nichž je pravda přístupna zkoumání". Scholastičnost evrop-

32

ského myšlení, dosavadní doktrína vědy v

pojetí věta-

-důkaz Lévi-Str^sově pojetí, že "mythy nejsou primitivní absurdity,ale přesná znalost jiného myšlení jako vý

raz neuvědomělého zachycení determinismu” ovšem větší
význam nepřikládaly. Tušeným souvislostem, projevům

světa,že kauzalita není jen striktní determinace, že
/ko/relace není jen statistická,dala až seriosní výklad

až opět věda, kva li ta tivně nový stupen výzkumu vyšší nervové činnosti u člověka.
Počátek nových pohledů na LOGZKÍ TEČENÁ, .vědomí
a myšlení,přinesla druhá polovina 70.1et,doba vzniku

interdisciplinárních přehodnocování. Tehdy vychází práce
Jerry Levyho a C.Trevarthena ("Metacontrol of Hemisphere

Function in Human Split-Brain”, 1976), M.S.Gazaniga a
J.E.Le Douxe (’’The integrated Mind”,1979) a Sally P.

Springer - Georg Deutch ("left Brain,Right Brain’,’ 1981).

ZTe jenom padá dosavadní to pick á teorie o jednoznačně vy
mezených lokalitách pro analysu a vnímání počitků na
šedé kůře mozkové (tj. zra ku, sluchu atp.),naopak člověk,
jeho orgány,je na mozku mnohonásobně zkopírován (ovšem

s dominantními partiemi),ale mění se radikálně pohled
na funkci celé vyšší nervové soustavy. Tak mícha (ne j starší část,pozůstatek z prapůvodního vývojového stadia

plazů) zahrnuje pudy,zadní mozek(rhombencephalon), jeho
limbický systém,vytváří emoce. Kognitivní a mimosmyslové
vnímání zprostředkovává přední mozek(prosencephalon)

s vymezeným rozdělením funkcí obou hemisfér: levá prová
dí logické rozbory (zahrnuje tudíž i syntesu a analysu
syntaxe řeči), je oblastí technicko—vědeckého myšlení,

pravá hemisféra je pocitová,je zdrojem uměleckého cítě-
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ní, inspirace . Rozdílnost hemisfér vysvětluje typy: lidé
s převažující,vysoce vyvinutou pravou hemisférou jsou

umělci,vyvinutou levou hemisférou se vyznačují vědci
(každý člověk má ovšem obě hemisféry, tak že má v sobě i

dvě osobnosti; jejich distanci až sváru je možno přičí
tat vnitřní neklid,rozporuplnost. Bohužel nám totiž do

bře nefunguje přirozená spojnice hemisfér - corpus cal

losum - k dosažení bezrozporové integrity; proto člověk

sahá k alkoholu,drogám,medituje či hledá vykoupení v ná

boženství. Funkci interfejsu ale také může plnit umění!)
J.Lévy dokonce vytvořil metodiku pro otestování dominantnosti hemisfér: na základě skládání dvojic ze souborů
obrazů předmětů,při přisouzení bud dle vnější podobnosti

nebo funkčního určení je možno usoudit,zda převažuje

pravá či levá hemisféra. Tím ovšem se vytváří i nový
pohled na vnímání umění, (až korespondence subjektivní

ho a společenského vědomí),na estetiku a teorii umění
(což se již také začíná projevovat v příslušné literatu

ře - viz na příklad práci James Ackermana: "Interpretation,Response”,1984),na dříve zahalenou duši a inspira

ci umělce. Je také zřejmé,že abychom vyčerpali všechny
otázky popisu osobnost i,museli bychom výklad struktury
neurofysiologie - psychika - nyšlení - rozum - vědomí

dále vést z posice metasystému: širšího společenského

rámce.
Předchozí výklad není samoúčelný. Snad v relaci

s ním je zřejmé,co míním,když vyslovím názor,že tvorbu

Karla Kalicha pokládám - více ne ž u kohokoliv druhého za čistou esenci pocitů

a transcendeňtálních přenosů,

za visuální ztvárnění umělcova’’světa pravé hemisféry".
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Proto se také domnívám,že z těchto důvodů je tak obtížné

o Kalichově dílu psát: redukce "syntaxe” a "sémantiky” brání dílo uchopit do pojmových řetězců. 0 to ovšem více
dílo působí na náš vnitřní emocionální stav,pokud na ně

nazíráme obvyklým způsobem, do stáváme se před barieru

zmatená. Jistě: i Kalichový plastiky mají svoji ýektoni
ku, dokonce - často doložený umělcovým výkladem - svůj

"příběh". Tyto složky jsou však medier,nosičem něčeho

podstatnějšího. Při této příležitosti bych chtěl učinit
i poznámku o dosavadních interpretacích autorova díla,
mnohé jsem sý^šel,ba i četl. Domnívám se,že výše zmíněná
specifika brání mnohým dílo plně pochopit. Tak ku příkla

du: myslím si,že je mylný názor stavící starší tvorbu

etapy RKoridorů" k tendencím konstruktivistickým; je
to vyjádření pocitů,mnohdy až úzkostný stav ze skutečných
koridorů,chodeb a schodiší. Citlivý a chápající je text

J.Chal upec kého, ale i zde se mnohdy jedná o interpretaci

interpretace (rozumej: asociací jež dílo vyvolalo u pi
satele).
Přes svá dřívější slova o vlastním podstatném obsa

hu a sekundární vnější struktuře umělcovy tvorby se chci

sám několika poukazy zaměřit na formu Kalichových děl.
Jak jsem totiž se znal,u mnohých totiž vzbuzuje poněkud

rozpaky,které ve zpětné vazbě - (nemusí být verbální)
u autora vyvolávají trauma: jak vysvětlit své vidění.
U

plastik je totiž zvláštní perspektiva jakoby svinu

tých siločar,jsou zde roviny,na něž se promítají časové

okamžiky autorova zření sebe sama,v centru náhledu je
fragment umělcova těla viděný jakoby rozdvojenou psychi

kou. U kreseb je tomu obdobně: čas světelného proudění
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je projekcí života,někdy až útočná barevnost evokuje

duševní postupy mime ’’zákony” reálného času prost oru.
Možná,že to nebude pouhé metaforické přirovnání,když

uvedu některé poznatky současné fyziky,v jejichž zorném

úhlu mně Malichovy práce připadají zcela přirozené.
Byla to hlavně fyzikální astronomie,která nám da- _

la nahlédnout do celé řady tajemství přírodyo Serné dí

ry: zkolabované superhvězdy se zhroucenou hmotou a ener
gií,totiž dle zatímních představ právě xvykazují svinuté
pole,v němž

čas muže plynout i pozpátku (ostatně John

Wheeler razí hypothesu o vzájemném zpětném pohybu u ele

mentárních částic,který například způsobuje dichotomii
elektronu a positronu), Vůbec dnešní fyzika v případě

černých děr a stavu bezčasových zákonů vesmíru před big
bangem připouští,že "je možné vše,c© není vyloučeno"

(takže Alenčina říše za zrcadlem nemusí být pohádka).

Věda jde dokonce dále, V záznamu setkání D,Bohma se
Sheldrakem se při diskusi implikátního řádu a introjekce
dochází k pojmu "kosmické paměti",podobné výkladům teo-

sofů (Akišické záznamy či v mahajánovém budhismu idea
alajavidžana,pohledu vědomí v čase). Replikace děl je

tak zpětně projekcí podvědomí a imaginace,což opět v po
jetí například ZENu při struktuře

77 ZEN xr

podvědomí
(měkké struktury)

í
j
\
/
\ EGO /

vědomí
(tvrdé struktury)

představuje jednu větev (mimovědnou) cesty Malichovy

tvorby o Snad také neuškodí malé odskočení a poté replika,
Malichovo uplatňování netradiční projektivní perspektivy
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není v českém výtvarném umění ojedinělé. Domnívám se,

že zvláštní hloubku výrazu, visu ální ovzláštnění i vlast
ní filosofii tvorby Stanislava Kolíbala vytváří přesun

evropské (vpodstatě renesanční) perspektivy k perspek

tivě zenového umění: prostor není jen přede mnou a úběžníkově probíhá (s protnutím v nekonečnu),ale je i za

mnou,mnou prostupuje,jsem jeho součástí. Karel Malich,
jistě zcela intuitivně,modeluje svinutý časoprostor,
neboí zde je možno zobrazit implikátní řád® A opět mě

napadá paralela s podobnou aktivitou ve zcela jiném umě
leckém oboru,asi pro mnohé překvapujícím: baletu. Abstrak

tní pohybový výraz Marce Cunninghams, nejlépe charakterisuje jeho výrok: "chci udělat prostor,v němž se vše může

stát!”

V Kalichově vidění,zpředmětnělém v plastikách,se
sice obecně také "všechno může stát”,na druhé straně dě

jové mementy spirálově svinutého časuprostoru odkazují

na osobní autorovy prožitky. Je tak i vyjádřeno umělcovo
vědomí,zvláště pak cítění prostoru a času (viz i J.Krout-

vor: ”Čas a rozpad vědomí", Výtvarná práce 1970/14),

v průsečících čar vymezující nomos a taxis života. Josef
Kreutvor (viz "Spirála jako projekt", Výtvarná práce

1970/3) poukazuje na to,jak Malichova kresba z grafické
ho záznamu kruhu v rovině přechází do prostorového relié

fu: spirály,jejíž dynamismus,prosvětlení a časuprostoro-

vá struktura dosahuje až kosmické hloubky. K tomu pozna
menejme, že zmíněné myšlenky vyjádřené ve filosofických
kategoriích,poetisujících pojmech až metaforách, se dnes

ve vědě zrcadlí v teoriích mnohem pregnantnějších. Rínsteinova teorie relativity nejenom ukazuje nedílnou spja-
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tost a jednotu prostoru a času,ale přesunem pohledu od

částic k poli vytváří i novou formativní geometrii*
Odtud i - při jednotě pole,odpoutáním, od karteziánskych

souřadnic k topologii - dochází David Bohm k poli myšle

ní,k projekci a introjekci událostí a jejich vztahů v časuprostoru. Temporární spojení dějů,smyslů a vědomí vede
tak k ideím nadřazených vesmírných zákonů,tedy opět ke

spirále: až k návratu (ne g) platónských a (ne o)pythago-

rejských představ.

Malichova tvorba má však ještě další významný,k vý
znamu se vztahující rys: zvýšenou spiritualisaci,kores

ponduj ící s novým duchovním uvědoměním dnešní doby (viz

i Smullyan: ”God is Tao”). Pocáovaný předěl, o čekávaná ob

roda (podoluost k době Schopenhauer ově),úzkost z vědomí
souvislostí,jej vedou na výpravy za hranice tohoto světa,
vedou jej po cestách,jimiž - každý svým způsobem - již

kráčeli například Redon či Munch (ukazatel těchto cest
začínají sledovat v poslední tvorbě i umělci nejmladší
generace; jmenujme J.Ronu, J.Davida, M.Mainera i 0.Plach
ta). Tak se Malichova tvorba v totalitě nerozděleného
celku stává skutečným tokem psychiky. Keni to však ces

ta ani snadná,ani bez nebezpečí. Již z mythologie víme,
že k přechodu na druhý břeh řeky,oddělující svět živých
a mrtvých bylo třeba podstoupit boj s LÉTHB,pro Svatou
církev nebyl vždy nejtěžším hříchem zabít,ale obcovat

s podsvětím. Ale jak jsme již řekli v úvodu: dnešní svět
a umění vyčerpalo veškeré cesty vnějších formálních změn;
k očekávanému přerodu člověka budě třeba tentokrát usku

tečnit revoluci ne vnější,ale vnitřní; k tomu bude zapo
třebí sestoupit do hlubin duše. Velikonoční poselství
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je vykoupením; následný Kristův sestup do podsvětí a na
nebevstoupení je krásnou metaforou naplnění lidství.

Albert Einstein napsal,že při tvůrčím vytržení,
při cestách na cestách poznání,měl vidiny až halucinace,

prolnutí vědomí a podvědomí. Je zapotřebí mít odvahu
toto podstupovat, věřit směru svého své ta, by í se rozchá

zí s obecně uznávanými stanovisky. Karel Malich tuto od

vahu si denně vybojovává; jen tak prostřednictvím své
citlivosti a duše umělce dochází pravdy a celistvosti,
odkrývá tajemství. Zakončeme citátem J.Weizenbauma (spo

lutvůrce oboru umělé inteligence: AI) : ’’Člověk aby se
stal celistvým, musí být věčným průzkumníkem své vnější

i vnitřní reality. Jeho život je naplněn risiky,avšak

risiky,které má odvahu na sebe vzít,protože jako průz
kumník se učí důvěře ve své vlastní schopnosti vytrvat,

zvítězit”.

(srpen - září 1986)
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Jana Ševčíková - Jiří Ševčík

Dvě možnosti tvorby K. Malicha

Karel Malich se jen obtížně zařazuje do klasické tra-

dice evropského umění. Problematická je stále více i sou
vislost s moderním-? proudy/ která se dříve dosti často uvá

děla (konstruktivismus, ne ©konstruktivismus, nová abstrakce)

Analogie by se daly vést/ a to s výhradami, ještě nejspíše
s nepredmetným duchovním světem některých malířů počátku

20.stol.7 jako byl např. V.Kandinský. Přinejmenším budou
dnešní výklady Kalichový tvorby stejně jako tehdy ve vel

kém pokušení použít paralel s novými objevy vědy a na dru
hé straně s mimosmyšlovým poznáním a se vzrůstajícím záj
mem o východní filosofie^ ale také o primitivní praktiky

a zkušenosti/ které stojí mimo racionální poznání. Obojí
patří i v současné době k charakteristickým jevům doby.
Jedno je však zřejmé, Karel Kalich je zaujat jedině

autoritou svého vidění/ které se posunuje stále silněji

do oblasti duchovního vědomí. Vynořuje se bez pomoci a pro
středkování smyslového vnímání a nemá na něm podíl mi ro

zumové úsilí. Není vlastně poznáním, ale zkušeností/ kte
rá překročila individuálnost zážitků a myšlenek. Malichovo dílo je spíše svědectvím toho, co je mimo tyto stavy
a před nimi. Nevypráví příběhy, nepracuje s trad i mimi

symboly ani s imaginací nebo inspirací. Jeho vidění se
touto cestou vůbec nedá vyvolat. Bez extáze dává svým umě-

ním tělo tomu, co je trvalým staven mimo realitu viditel

né přírody. Zpřítomnuje věčný svět oživující energie.

Tato jiná, ale neméně skutečná realita přírody má,
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obeoně vzatom výstavbu^ kterou téměř identicky popsali
všichni, kdo měli podobnou citlivost: Je rozvrstvena do

více hierarchizovaných úrovní od čistě tělesných a přírod

ních až ke kosnickýmy je proniknuta energiemi/ které jsou
svými vibracemi hlavní formující silou/ je zaplněna ener

getickými těly^' aurami a nepředmětnými formami, Mimosmys-

lové fenomény zobrazení nemají žádnou podobnost se známý

mi předměty ani symboly. Jsou neznámým světem vznášejících

se tvarů a barev bez základu, Se všemi úrovněmi zkušenosti
se většinou spojují i barevné významy/ které člověk vnímá

při vstupu do nich. Provází je často zvláštní synestézie^

tj. přesahy z jednoho vnímajícího centra do druhého. Doklá
dají soulad/ koncentraci a vnitžií jednotu.
Keni pochyby že na první pohled shledáme zvláštní

strukturální podobnost mezi Kalichovým dílem a těmito stá
le dosvědčovanými zkušenostmi’, přesahujícími naše smysly.

Malíř má podobnou citlivost a schopnost naslouchat. Vstu

puje do této reality a vnímá ji stejně konkrétně jako svět

vegetativní přírody. Má bohatou zkušenost s energetickými
vibracemi a doslova vše u něj slouží k

čerpání energie^

která pulzuje různými úrovněmi. Jeho obrazy se dokonce po
dobají nepředmětným objektům a jejich "myšlenkovým fomám";

jak je

známe z mediálních vyobrazení. Proud energie se

u něj spojuje s proudem všech smyslových vjemů v naprosto
nevídané synestézii a míšení polarit. Dosvědčují to nejsil
něji jeho básnické texty.

Pro Kalicha existují v podstatě dvě možnosti tvorby. •
Jedna je dána mimořádnou citlivostí pro dramatický jazyk

života v naší smyslové realitě. Vnímá ji však v jejím ne

přetržitém vznikání a zanikání jako energetickou síí, vy
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tvářenou průběhem dění. Mnohovrstevnou síl s dráhami exis

tence a uzly dramat těch, kdo tudy prošli. Tento svět je
navíc pr opalován energiemi z ve šmíru j pulzujícího nad ním.

Dramatičnost Kalichová vidění spočívá v tom, že je schopen
vnímat proniky a otisky sil. Procházejí vrstvami a obaly
energií, které se ustálily ve vejčitých a kruhových pra-

t var ech. Je to dramatický obraz koloběhu života — marnosti
stálé proměny i trvajícího vesmíru.

Druhá možnost se týká energie, jejíž vibraci vnímá znej-

silněji - světla. K jeho podstatným zkušenostem ostatně pa
třilo odedávna pronikání několika druhů světel, která uvi

děl jako prostupující se aury. Rozhodující však byla zku
šenost absolutního vnitrního svět laj zjevení energie za

zavřenýma očima. Není už viděním něčeho druhého mimo něj,
ale čistým vědomí^které je vším. Veškerá rozmanitosť, od

ražená v jeho zrcadle^ je rozmanitostí světla, proudícího
bez zneklidňující aktivity našeho vnímání a nyšlení. Kalich
dosáhl své druhé možnosti a eb e od e vzdáním vnitřnímu pohybu
energie^ po níž neúnavně pátrá. Oddal se tomu, jak se

světlo šíří jeho tělem v jemných vibracích a spatřil na
konec jeho čistou oddělenou záři. Vnímá ji stejně intenzi

vně jako vnímáme své tělo, ale bez úsilí a trýznivého roz4?

lisování vnitřního a vnějšího. Každý z jeho pastelů je

zrcadlením nerozložitelné podstaty, nagickým tal 5anw-nem,
který ji v sobě skrývá.

Kalichový pastely ovšem nejsou pouhou ilustrací ducho
vního stavu ani věrným zobrazením nepře drně tných forem.

Má nejen výjimečnou schopnost vidění, ale je především
umělcem. Svou mimořádnou zkušenost sděluje ne iluzivním

způsobem a regulérními uměleckými prostředky: navozuje
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přesvědčivou situaci ftp

tni nábn sdělení zobecněním,

výběrem, redukcí a transpozicí viděného, aby obraz v zr
cadle své mysli udržel v čistotě a napětí* Vnímáme ho

proto zcela nově jako zřetelný tvar zkušenosti, která

jinak zůstává pro většinu z nás skryta. Kdyby ji ne pře
vedl do kódu obrazového prostoru', nebyli bychom jí zasa
ženi a propadla by do speciální oblasti dokumentace psy

chických stavů. Karel Malich tak reprezentuje ve vzácné
viditelnosti vnitřní svět. Umožňuje nám iluzi, že se dí
váme do sféry přístupné už našim smyslům; abychom jí

porozuměli. A jsme přesvědčení,

že je srozumitelná1; pro

tože je velkou pamětí přírody, kde vše splývá v jedinou

energii obnovující svět a myšlení lidí.

leden 1987
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Karel Srp
Desetiletí Karla Malicha.
( příspěvek k jeho práci od roku 1976 do roku 1986 )

"Myslel jsem,

že se člověk prozařuje ke světlu, ale on

se prozařuje k temnu konce světla..."
/K. Malich, 1980, 24.7./

Často si představuji údiv diváka,který naposledy vi
děl Kalichový reliéfy na výstavě Nová citlivost (1968) a

pak spatřil až prostorové realizace po rooe 1976. Jistě
zažil nezvykle ostré překvapení. Snad pochyboval i o tom,
že jde o práce stejného autora. Od elegantní,vybroušené

geometrické abstrakce manoahromnieh,mirn° porušených re
liéfů a od blyštíoíah se kovových,třírozměrných modelů,
u kterých můžeme být na rozpacích,zda vznikly skrytými ma

tematickými výpočty či exaltovanou senzitivitou,přešel Ka

lich v druhé polovině sedmdesátých let k jednoduše spojo
vaným drátěným konstrukcím,do kterých dokonce zapojil lid
skou postavu - před rokem 1976 prvek zcela potlačený. Oči

vidný rozdíl mezi starší a současnou prací sotva ovlivnily

jiné než lidské a umělecké okolnosti. Nevyplynul z touhy
po formálních či estetických změnách. Vyrůstal z hlubšího
pocitu,vysvětlitelného vnitřním přerodem autora. Za Ještě

jedním pivem,prvou prací vytvořenou v novém duchu,tkví
zkušenost,která není dostupná komukoli.
Během šedesátých let se Kalich pohyboval v obi? sti

univerzálních,nadčasových geometrických forem, řřetínáním,
překrýváním a vzájemným pronikáním obrazců,jako tyly čtver-

c e, obdélníky, kruhy a elipsy,vyjadřoval elementární kosmic

ké souvztažnosti. Do značné míry potlačil psychické dění.
Z když některé jeho práce druhé poloviny šedesátých let

působí jako jedny z nejestetičtějších objektů tehdejší

výtvarné produkce,je stále více patrné,že jejich kontakt

s neokonstruktivismem,jak jej proklamovala dobová výtvar
ná kritika,nebyl příliš úzký. Ukazuje se,že pojem neokonstruktivismus, aplikovaný na Malich ovy reliéfy, jej ich sku

tečný význam spíše zastíral než objasňovalo Šlo o spojení
dané vlivem určitých módních proudů. Áni v šedesátých le

tech nebylo Kalichoví umělecké dílo vlastním cílem,ale pou
ze prostředníkem vyjadřujícím univerzální obsahy. Srovnáme-

li Ještě jedno pivo s ostrými a lesklými povrchy tzv. neokonstruktivistických prací, vyvolává v nás těžkopádný a

statický dojem. 2ronikneme-li za jeho jevovou st ránku,užas
neme nad tím,že autor ztvárnil lapidární událost ,neboí pra

coval s námětem,který mu poskytla vnější empirická zkušenost
Lze říci,že již tímto elementárním posunem podstatně přehod

notil vlastní výsledky,jelikož bývalý zastánce absolútneho
a čistého umění, pro mí ta jící áku senzitivitu do plochých mo-

nochromních desekjse otevřel konkrétnímu místu a času.Obrat
jistě přivedl do rozpaků všechny jeho ctitele,kteří jej mě

li již zakotveného v kategorii pokonstruktivistických směrů
a nyní se těžko vyrovnávali s přítomností postav a dalších
realistických detailů.

Spojení Ještě jednoho piva s reliéfy z konce šedesátých
let bylo ahistorické. Těchto zřetelných kontrastů si však

všimne každý,kdo se začíná prací Karla Malicha zabývat.1

K Ještě jednomu pivu vedly dvě cesty: prvou,která byla bez
prostřední, j e možné odvodit z předcházejících realizací,
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druhou, spadající hluboko do minulost i,do jdeme do id sál ní
sféry autorova dětství a rených životních zkušeností.

Obě vytvořily předpoklady jeho radikálně změněného pohle
du na svět. Mimo tyto viditelné a objasnitelné cesty zde
existovala ještě cesta skryt á,kterou analytický způsob

uvažování o uměleckém díle sotva postihne. Právě ona

představuje pozadí nedohlédnutéInosti uměleckého díla,

jakousi jeho vnitřní,racionálním nebo historickým výkla
dem nepřístupnou stranu.
Všechny závažné prostorové realizace posledních let

jsou figurální. Odkrývají nový přístup k postavě,který
se nenavrací k tradičním formám,třeba k tzv. nové figu-

raci,ale prostřednictvím obnoveni dosud ne zhodnocených

empirických znaků umožňuje komplexní ztvárnění člověka

jako bytosti žijící v univerzu, po jímané v naprosté inter
akci tělesných,duševních a duchových sfér.
Zmíněný ahistorický kontext je možné zobecnit takto:

Ideálně geometrický rámeo reliéfů přímo odkazoval k uni

verzu. Jejich, psychická rovina byla zúžena ve prospěch
čistých vztahů elementárních obrazců a senzitivního

proudu monoc hro mnich barev. V roce 1976 došlo k zásad

nímu obratu; do oblasti duchových sfér pronikly lavino
vité toky empirických pocitů a vjemů,které vyplynuly

z nečekaného rozevření potlačované sféry obrazivosti;
nedala se již spoutat pevnými abstraktními formami.

Její zdroje nebyly fantaskního či snového původu. Obra

zivost roznítila intenzívní sebereflexe,umožňující za
chytit i nejhrubší a nejdrsnější empirii. Často se věno

vala tak banálním okamžikům,že by. jinému umělci sotva
stály za povšimnutí. Radikální zlom krystalizoval několik
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leto Měl nedozírné důsledky. Vedly do oblasti neznámé a

nečekané,pro jejíž výtvarné vyslovení si Malich musel nej
prve vytvořit vlastní pojmy. Spojovali-li někteří umělci
a kritici realizace šedesátých let s konstruktivismem a su—

prematismem,byli po Ještě jednom pivu bezradní, jelikož k

jeho teoretickému vystižení se jim nedostávalo zavedené
klasifikace o Jako by Malich překročil práh toho, co obvykle
spadalo do umění. Ocitl se v prostředí,kde nejsou žádná

známá kritéria použitelná. Začal pracovat s ryzím stavem
syrové reality.

Strom v krajině.
Již Malichova práce šedesátých let měla velmi senzi

tivní kořeny. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let do
chází k pozvolné proměně ,neboí do čistých elementárních

vztahů vnikají aspekty vnějšího světa. Nejprve šlo o té

měř nehmotné jevy (např. mraky či vzduch),které umožňova
ly svobodné lineární provedení a byly realizované formou
volně zavěšených objektů. Mali chovy mraky budované z drátě
ných linií vedených prostorem,vyjadřovaly spíše vnitřní

energie jevu než vnější podobu. K drátu, jednomu z nej va

riabilnějších prvků,použitému k fixaci stále se proměňují
cích mraků,přešel autor z pevných prostorových konstrukcí.
Lze jej vést plochou i prost ořem,lze jím vystihnout reálný

předmět i vyjádřit abstraktní myšlenku. Linearita drátu vy
tváří prostorovou kresbu. Stává se primárním nositelem ener

gie. Umožňuje nejen podat esenciální strukturu stromu,ale
také jej spojit s okolním prostředím,vzduchem či zemí.Drát

má funkci odhmotňující i zhmotňující.
' Od volně zavěšených ob je ktů, svobodně se rozpínajících
v prostoru,se Malich kolem roku 1375 nevrátil k ploše,kte-
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rou použil jako nosnou rovinu realizovaného dění, Nové
reliéfy již nepřipevnoval na stěnu; visely v prostoru a
bylo možné je obejít. Po abstraktních mracích se před

ním objevil další přírodní fenomén,který si vyžádal kon
krétnější podobu: strom v krajině. Strom představoval

prvé přiblížení se jedové realitě,protože z minulých
let pocházely především abstraktní ob je kty, je jichž nos
ným tématem byl proudící vzduch,Znamenal ohnisko energie

stojící mezi nebem a zemí. Na kresbách ze skicáků,kde lze
podrobně sledovat průběh jeho utváření, již bylo patrné,

že spojoval trojí druh energie - vlas tni, vydá vanou a

přijímanou. Současně je na nich přítomen jiný motiv,kte
rý později sehraje významnou roli: přechod do jiného pro
storu, specifik ováný trychtýřovitým,spirálovitě se odvíje

jícím lineárním tvarem, V letech 1375—76 získal podstat
nou funkcijneboí byl vždy hierarchicky nejvýše postaveným

prvkem. Zprostředkoval kontakt mezi nebem a vesnírem.

Strom často vycházel od realistické skic i, postupně trans
formované do téměř nehmoizié formy, Sím dál častěji do jeho
abstraktních linií

pronikaly vnější podněty. Tento zdánli

vě nenápadný proces však posloužil jako konkrétní impuls

po roce 1976, Na závěsných reliéfech strom nadále zůstával
ještě stromem vůbec, přestože odkazoval na určitý konkrétní

strom,u kterého si autor diferenciaci jednotlivých energií

poprvé uvědomil. Zaujaly jej také prostorové vztahy mezi
stromy, V jednom skicáku je kresba,dokonce pojmenovaná

"prostorová trhlina mezi stromy”,na níž dominuje zejména
mezera dvou stromů,které dal výrazně or ^.nický, téměř fa lieký tvar. Strom nejen energii sálá a při jímá,ale na některých

kresbách ztrácí sepětí se zemí a je obklopen pouze shluky

k r a jin ě ,

1975

d r á t, s o l o l i t , barva

75 x 90 x 39

Strom v

l! *

d rá t, s o lo lit, barva

75 x 90 x 39

1975

p ro ch ázející

korunou strom u,

Proud energie
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energií různých intenzito

Ze skicáků z let 1975—76 je patrné,že Malich usiloval
o kontinuitu přírody jako celku,o postižení její skryté
souvislosti propojující jednotlivé rozranité elementy a
ohraničené dominantním "trychtýřovitým motivem". Setrvá-

val-li začátkem sedmdesátých let pouze u jednotlivých pří
rodních živlů (napřp mraků či jiných motivů),byl přiveden

právě v tomto období k syntéze veškerého přírodního dění,
probíhající od studií prostých událost í, jakými bylo padá

ní listí,po návrhy komplikovaných závěsných objektů,kde
se střetávaly organické tvary s krystalickými. Jeho kom

plexní směřování mělo vyvrcholit, jak lze soudit podle ná
črtků, obsažených v blocích z let 1976,rozměrným plošným

reliéfem,shrnujícím doposud samostatně existující krajin
né prvky. Ha reliéfu,koncipovaném jako zvlněně prohnutá,
horizontální deska,mělo být dosaženo maximum obecnosti

při zachování individuality různých přírodních jevů,kdy

by se materializovalo téměř nehmotn é (mraky, vítr) a dematerializovalo hmotné(st rom, kra jiná) • Že tento poměrně roz
sáhlý a předem promyšlený projekt zůstal v torzálním stavu,

i když na něm autor soustavně pracoval,ne tkvělo ani v pří

činách výtvarně technických,neb o? s horizontálně položený
mi reliéfy měl zkušenosti z konce šedesátých let,ani v kon

cepčních. Se značnou naléhavostí před ním totiž vystoupily
v letech 1975—76 nové podáěty,kter é se důrazně

projevovaly.

Jejich prvé náznaky se objevily na krajinách realizovaných
formou volně zavěšených reliéfů. Nej důležitější jsou tyto:

Strom (1975), Strom v krajině (1975) a Proud energie prochá

zející korunou stromu (1975). Již prvý z reliéfů,jejichž
ústředním konstrukčním prvkem byla obdélná deska,obsahoval
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obvodovou elipsu,představující obal vnitrního expanzivní

ho jádra,který uzavíral plastiku kompozičně i významově.

S jmenovanými reliéfy volně souvisel výtvarně nejzjedno
dušenější Mrak (1976),na jehož bílé desce probíhala jen

jedna linie. U Mraku došlo poprvé k podstatné redukci pří
rodních fenoménů. Obdélná nosná deska,ze které proudy ener
gií vycházely,k níž se vztahovaly a již obepínaly,získávala

postupně jiný význam, Splňovala—li dříve hlavně nosnou fun

kci, byl a v reliéfech násle’dujících po Mraku zdůrazněna je
jí funkce optická. Na reliéfech Hranice vidění I a Hranice

vidění II (1976),kde zmizely jakékoli stopy přírodního dě

ní, zůstala pouze obdélná deska a obvodová elipsa. Byly

opuštěny minulé výtvarné principy. S citelnou minimaliza
cí výrazových prostředků lze spojit i určité významové vy

prázdnění. Již Mrak naznačil kompoziční uspořádání,které

se naplno projevilo právě u těchto mezních reliéfů,jejichž

plocha zůstávala na rozdíl od předcházejících barevných kra

jin bílá a prázdná. Plocha Hranice vidění I a II měla sebe—
reflektivní povahu: odkazovala k vnímajícímu divákovi. Obvo

dová elipsa,vymezující vnitrní pole reliéfů,byla trojitá.
Barevné odstínění jednoho z nich,vedoucí od černé přes še

dou po bílou,anticipovalo rozvržení světla v zorném poli.
Tvar elipsy vyplýval i z předpokladů fy zi©logických,neboí

vyjadřoval přirozené ohraničení rozsahu našeho vidění. Elip
sou sevřená prázdná plocha,která u Hranice vidění I a H

splňuje dvojí funkci,tj. současně pohled pohlcuje a odráží,
se stala místem primární reflexe,jakýmsi neutrálním jevovým
polem a budoucím nositelem osobitých vizí. Zvratné perceptuální napětí reliéfů vyplývá z ambivalentního post oje ,který

k nim můžeme zaujmout. Jejich prázdné bílé pole je významo—

II,

d rá t, s o lo lit, barva

98,5 x 76,5

Hranice v id ěn í

1976
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tvomé,není pouhou pasivní stěnou, Bělost evokuje světlo,

vůdčí moment všech následujících realizací.

Světlo,
Barevně odstupňovaný přechod od černé k bílé u elip-

soidního uzavření univerza reliéfu Hranice vidění H na

značoval významovou interpretaci bílé plochy: lze ji po

važovat za vyzařující světelnou energii,jelikož na tento
reliéf přímo navazovalo Světlo v zorném poli (1976),které

ustanovilo koncepční vzor všech následujících realizací,
Ve Světle v zorném poli se poprvé objevilo materializované
”já"y tj, ze tří barevně odlišených fází složený obvod hla

vy, Základní rozvržení reliéfu bylo následující: dosud sa
mostatně existující,elipsovitě vymodelované univerzum,obchvacující Strom v krajině nebo vyznívající do prázdné plo

chy u Hranice vidění,propojil autor s obrysem vlastní hlavy.
Neoddělitelná fixace "já" a světa vedla k naprostému účas

tenství "já" před odehrávajícím se děním. Autor tak nezůs
tává v pozadí jako anonymní vykonavatel,ale dění,které
divák sleduje,vidí prostřednictvím jeho pohledu. Realizace

dostaly zjevné autobiografické zabarvení. Scelujícím momen

tem třech lineárních fází ”já" se stalo světlo; vnitřní fá
ze, představu jící vlastní světlo vyzařující z "já",byla bílá,

střední,stojící na hranici vlastního světla a vnější tny,
šedá, a vnější,znázorňující nezahlédnutelné pole mimo po

hled "já", černá. Tento imanentní světelný systém je napros
to svébytný a autonomní. Nezávisí na proměnách denních dob,
ani na skutečné světelné situaci. Proto autor, který své
bezprostřední vidění shrnul do lapidární,mnohokráte opako

vané věty,že "před ním je světlo a za ním tma",mohl mluvit
o světle bílé noci a tmě bílého dne. Jeho radikální noetic-
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ký obrat zahrnující několik různých významových rovin sou
časně, změnil způsob pohledu na svět. Odkryl styčnou sféru

světla a tmy,která přestala být poplatná přechodu denních

dob. Trojfázové "já” umožnilo podstatně relativizovat kon
venční rozlišení na bílý den a černou noc. Tento "objev",

který pochází z roku 1976,má univerzální charakter. Dotýká
se každého člověka. Vlastní imanentní světlo "já”,však není

jediné v reliéfu Světlo v zorném poli. Setkáváme se v něm

také se světlem,které sice přichází zvenčí,ale které má již
rysy světla vnitřního. Uzavíral je tvar horizontálně polože
né trhliny. Imanentní světlo "já” tudíž zakládá kontakt mez i

každodenním přirozeným světlem a tmou a skrytým světlem
vnitřním,které musí být teprve odkryto a jehož zahlédnutí

vyžaduje přípravu. Světlo se stalo v letech 1975—76 nej při
rozenější materiální látkou většiny prací. Od tohoto zlomu
je možné považovat téměř každý bod,linii či plochu za nosi

tele energie,jej ímž pramenem byl jeho nehmotný proud.
Jak bylo naznačeno,dostal se Kalich v letech 1975-76

před otázku propojení "já" se samostatně existujícím,elip

sou vystiženým univerzem. Syntézu patrnou z kreseb ze ski-

cáku z 5.září 1976 provedl na realizaci Světlo v somém
poli,kde zachytil přechod abstraktních energií přírodních

sil do "já". V "já" se projevil jeho panteistický idealismus,

který nestavěl člověka proti přírodě,ale vyjadřoval jejich
vzájemné splynutí.

"Já".

Kalich "já" postuloval jako uzavřený,imanentní obrazec,
vyplývající z obrysu vlastního pohledu. "Já" je hranicí
vnějšího a vnitřního světla; je invariantním, inter subjektiv

ním, konstantním a univerzálním obalem každé žijící bytosti.
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Lfiiže být vyjmuto z konkrétních, souvislostí a použito
jako abstraktní obrazec• Představuje obvod okolního

perceptuálního pole. I když se týká vnímání vizuálního,
je použitelné i na vnímání sluchové. "Já" stojí mimo
čas,přestože existuje v čase,i mimo prostor,přestože

existuje v prostoru. Malichovi umožnilo nové založení

vlastního světa; očistilo jej od nánosů minulých výsled
ků. V ideální podobě je "já" prázdné",jako by teprve

očekávalo vstup dalších zkušeaostí — tělesných,dušev

ních i duchovních. Z hlediska jeho existence v prost
ředí lze o něm paradoxně říci,že je jakousi perspekti

vou naruby. Jednotlivé linie se nesoustředí jí do cent
rálního prostorového bodu před "já",ale ulpívají na

obvodu prostřední šedé fáze.

"Já" je tak neutrál ním

registrátorem událostí zahlédnutých během pasivní pereepoe. Odbývá se před ním veškeré dění většiny realizo

vaných prací (vyjma Vnitřní světlo II a Krajinu s věč
nem).
"Já" dělí Malichův svět na viditelný a neviditelný.

I vnitřní vize,jak uvidíme,musí být exteriorizovány,

aby mohly být vyjádřeny (např. Vnitřní světlo I), tzn.

že se odehrávají před "já", i když proběhly v nitru.
(V tomto případě bude Malich od začátku osmdesátých
let rozlišovat, zejména u pastelů, me z i vnitřním světlem
a světlem ve raně.)

"Já",poskytující primární pole vi

ditelnosti,má zhmotňující funkci; viditelný znamená

srayslově přítomný. Přechod od vlastního světla "já"
do okolní tmy může být vykládán jako průběh od materi

ální hmotnosti po smyslovou nepřítomnost, tj .nehmotnost 0
Základní rozvržení "já" vyvstalo v roce 1576. Pixo—
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valy jej tři linie paralelně probíhajících drátů,které

symbolizují různě silné energie,, Z některých kreseb by

lo patrné,že "já" obaluje ještě jakási neutrální, smys
lově nedostižitelná vrstva,která představuje ideální

bariéru,do níž je "já" neprodyšně uzavřeno.
Svým nečekaným obratem v roce 1976 se Malich dotýkal

otázek neetických,spíše náležejících filozofii než vý

tvarnému umění. Keznámé oblasti,do kterých vstoupil,
sotva mohly u jiných najít porozumění. Ocitl se na po

kraji přijatelnost i. Především umělcům, sle dujícím rovi
nu estetického účinku i jistého komerčního ohlasu ,

mohla připadat jeho práce komplikovaná a neatraktivní.

Autorova síla tkvěla

v tom,že nezradil své přesvědčení

i za cenu dočasného nepochopení. Podřídil se vlastní vizi,
jejíž vyjádření jej přivedlo k nečekaiým

ziskům.

Ještě jedno pivo.

Byl—li ve Světle v zorném poj-i určující vztah vlast
ního světla "já" a přicházejícího světla,pak Ještě jedno

pivo,které za ním přímo následovalo,mělo podstatně odliš
ný charakter. Světlo v zorném poli zachycovalo abstraktní,
i když konkrétně zahlédnutou událost,kde vstříc "já" vy

cházelo jedině pronikavé světlené záření. Ještě jedno

pivo směřovalo do oblasti žitého světa. Reflektovalo totiž
bohatou,téměř každodenní Malich ovu zkušenost z kaváren,

kde často vznikaly prvé náčrtky větších realizací i skicáky s psanými záznamy. V Ještě jednom pivu,ve kterém byl
z ikonografického hlediska podstatně využit tradiční ná

mět kavárny,rozšířený u impresionistů a poimpresionistů,
šlo o banální záležitost, kdy se k autorovi,sedícímu za
stolem a se skicákem na kolenou, na klání servírka a ptá
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se: "Ještě jedno pivo, prosím?” Za úvodní motiv poslou

žila velmi typická životní situace, jel ikož v rušném

prostředí kaváren nalezl Malich již v šedesátých letech
míst o, kde mohl rozvíjet své osobité úvahy• Ještě jedním

pivem,které bylo námětově tak indiferentní,že by se

mohlo zdát,že sotva poslouží ke vzniku auteitického
uměleckého díla,do jeho dosavadní práce vstoupil šoku

jící zdroj: přímo se odehrávající život. Nikdy by jej

pravděpodobně nerealizoval, kdyby nerozevíralo kosmické
dimenze. Malichův zážitek vyplynul z nečekaného vytrže
ní, Byl vyvolán vstupem vnějšího světa: bleskově si uvě

domil, že ze sebe vidí pouze ruce a spodní část chodidel,
u servírky jen to,co je od pasu dolů,a že míst o,kde je

hlava, se rozplývá v bílém světle. Ještě jedno pivo

tudíž rozvrhl následovně: třífázový pohled "já" zabíral
část autora (ten má na kolenou skicák,v levé ruce drží

zapálenou cigaretu a v pravé tužku),stul s pivem,konzumační lístek a z^tněnou spodní část těla servírkyo

Servírku vymodeloval pouze po pás,protože její hlava
nespadala d© jeho zorného pole, V Ještě jednom pivu
se objevil© množství konkrétních detailů empirického

světa (např, lístek se zaznamenaným počtem vypitých
piv),které jen utvrzují v tom,jak silný zvrat musel

nastat,že se autor tak spontánně oddal smyslové reali
tě, je jíž působení bylo zřetelně omezeno konkrétním ča

sovým úsekem (později označeným za "ted-stav")0

Rok 1976 byl pro Malic ha mezníkem. Díky "já" refle
ktoval empirické dění,aniž by klesl na úroveň fenome
nálního realisty, "Já",kterým dosáhl nového způsobu

spojení s univerzem,mu umožnilo podržet v přítomnosti
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smyslový svět,, Nestal se typem asketického mystika,zří
kajícího se vnější reality ve jménu vyšších extatických

vizí. Je pro něj nesmírně důležitý svět všed_^ní,neutrál
ní,nespecifikovat elný,který poskytuje odrazový můstek

k dalším mědit at ivním vizím* Konkréiní okolí permnentně dodává žhavou,nepřetržitě tekoucí lávu senzitivní ma

térie, kterou "ted-stav" fixuje a převádí do abstraktního

rámce. Podněty vnějšího prostředí uvolňují vzpomínkovou
rovinu vědomí: asociují mnohdy již zapomenutou zkušenost.

Přítomné okamžiky se v nich střetávají s ideální minulos

tí*

Z náhlého si uvědomění vlastní,časově i prostorově
determinované situace "já" jako zřejmého východiska ná
sledujících prací zůstal Malich dlouho fascinován. Jeho

posun byl přínosný v tem,že se neomezoval jen na oblasti
výtvarného umění,ale že zahrnul nový pohled na svět a
život. V červnu 1976 si do skica ku poznamenal několik
chj
reflexí kavárenské zkušenosti,podávajícífzárodek na pod

zim realizovaného Ještě jednoho piva^
"Stůl přiražený ke stěně. Stěna ze dřeva,prkna spo

jená,ale s mezerami,styk dřev s podlahou,se stěnou vyme

zenou stropem. Třesk sklenic,hlas těla. Objednáváme ,pije
me,ale blouzníme po realizaci něčeho jiného* Kouř,pravý

úhel stolu a stěny. Obracím se ke stěně* Prostor mi vra

cí pohled (mechanismus očí)/jedno nečitelné slovo/ co
jsem,chrastí papír,dva se baví na druhé straně stolu*

Ti dva chtějí jíst,ale tady se nejí,jenom pije* Cítím

nohy dole na podlaze.• .přes stůl žvýká dáma,naplňuje tělo

energií. Kolem ní anonymní,důležité věci* Není rozumět*.'.
Vidím bližší hranu stolku,ale dívám se na kolena,kde mám
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skicák a píši* Nohy při pohledu, dolů se rozbíhají*

Proč? Vím zákon perspektivy* Co? Renesance? Perspektiva?

Co s tím? Prostor pod mýma nohama,mezi nimi,kolem nich.
Skloněn píši.Za mnou další stůl,život,smích,anonymní
hluk*Čas a prostor ve směru mých očí* Za mnou nevím

co* Plši* Nevím co za mnou,co ve všech úhlech kam stačí
při pohledu na papír 20x12 rozplývá se*..sem do neurčitá
mima papír,kde píši* Vlevo vrže židle* Dva sedí* Nezajíma
mne to,ale prost or,který vše objímá*..gesta nohou,rukou,

očí^těla. Všechny prostorové křivky a pohybem vzniklá a
zaniklá tělesa,překrývající se,mizející a jako neexistu

jící. Tělo? Tělo. Mám jen dvě oči. Když píši,nemohu oto
čit hlavu. Chtěl bych',ale nemohl bych psát. Proč píši?

Chci cosi pochopit,ale přesně nevím proč... A to všechno
jen v jazyku* Co je to jazyk? Chtěl bych mlčet^ale musím

psátľ,abych nezapomněl* Používám známého lešení - jazyka,

stejně se nic re dozvím. Je něco mimo jazyk. A t o je důle
žité, co se nedá říct. Tak jak to je? Jazyk nic nesděluje.

Nemůže*.* Skloněn,maje na kolenou skicák. . .přese všechno

co píši,vidím zároveň část podlahy,část stěny,nohy stolu,
nohy jakési staré ženy od lýtek na podlahu,dvě nohy sto

lu a část třetí ... (dále následuje fenomenální popis
všeho co Malich vidí ze svého místa)*.. Sklenice piva a

kouř...Kdo všichni jsou,co při pohledu dolů na kolena

obsáhnu v úhlu 180

do leva i do prava...jak může někdo

udělat kompozici* Hrůza. Co to vlastně všechno je? Mou
cha na okraji stolu* Snad tu jsou i jiní živočichové*.*

Abych to mohl psát nemohu zvednout hlavu...Ta která sbírá
sklenice ze stolu prošlá a nalevo vidím její nohy až po

kolena,dál nic a zvuk sklenic* Ta,která sbírá prázdné

sklenice ©d pasu mizí,neoddaluj i oči od papírnu® ® o "
(1976, 23.7.-30.7.)

Právě bylo citováno přímé svědectví průběhu Malic ho—
vy zkušenosti® Stejně jako Ještě jedno pivo,vzniklé o pár
měsíců později,obsahoval i tent© improvizovaný text pře

krývající se a prostupující významové roviny,v kterých
se střetávaly efemérni dojmy s filozofickou reflexí®
Pro obecné pojetí Ještě jednoho piva zápis přinesl něko

lik impulsů: vědomí všezahrnujícího globálního prostoru,
v kterém je "já” i okolní svět, odmítnutí centrální pers
pektivy a autonomně vytvářeného modernistického díla. Ue—

smírně důležitá je rovněž vazba očí a bloku,rozpoutávající
jakoby nekončící sebereflexe a meditace nad přítomným svě

tem a vlastním životem.2

Život proudí kolem skicáku,který

drží autor na kolenou a jehož stránky nesou to,co se obvykle

považuje za umělecké dílo® Omezená plocha bloku se okrajem
co nejtěsněji dotýká vnějšího světa® Může být polita pivem
a zamazána popelem cigarety; je jak součástí reality,tak

nositelem uměleckého záznamu® Poznámka navíc připomíná, že

přímá recepce zaznamenává pouze tok bezbřehého dění,které

postrádá jakýkoli jednotící bod. Teprve tři elementární fá
ze "já" poskytují konstanty pro pevnější fixaci probíhající
události (viz výrok: "čas a prostor ve směru mých očí® Za

mnou nevím co")® Dokládají to kresby následující za citova

ným zápisem,u kterých došlo k zásadnímu dělení na třífázové

"já" a svět® Pohledové pole již zahrnovalo lidské postavy®
Jedna skica byla nazvána "Já,který si opírá ruku o čelo."
Po -polovině roku 1976 Malicha doslova pohltilo psaní
a

kreslení; zachyc oval úryvky rozhovorů od sousedních st o-

lů, denní rozvrhy i letmé nápady. Chtěl co ne j konkrétně ji
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postihnout přítomnou událost ve všech, jejích smyslových

dimenzích.
Paralelně s konstituováním vlastního pohledu na svět

se rozvíjela autorova kritika moderního umění,Odmítal ne
jen struktury a systémy

(viz výrok: "struktury jsou

hrozné—úděsné"), do nichž upadalo moderní umění koncem
šedesátých let,ale i zavedené výtvarné postupy:

"Materiál: zatížený tradicí jako, že obraz, plastika
je umělá věc,která zpodobuje svět,aí už vnější nebo kom

binovaný vnitřním.

Splynutí: obraz či plastika — staré • pojmy,konvenční.
Splývají se životem. Použít svého stanoviště v úhlu po

zorování a prožívání. Nahradit trvanlivý materiál reál

ným, čili materiálen o rozličné trvanlivosti. Splynutí ma
teriálu se životem. Stárne,umírá. Materiál až ke zlomení
jeho životnosti. Mizel by podle své odolnosti vzhledem

ke své kvalitě a vesmírným vlivům. Jako člověk v určitém

věku přestane existovat.

Úle.va,rozklad,konec."(1976,10.8)

Tento názor byl ještě ovlivnši situací z přelomu še
desátých a sedmdesátých let,kdy se kladl důraz na přiro

zenou existenci materiálu v čase, U nejnovějších prosto
rových konstrukcí má materiál význam prostředníka; jeho
úloha je pouze zástupná.

Skicák,z něhož byl citován předcházející úryvek, ob
sahoval množství dalších pozorování věnovaných změně úhlu
pohledu v souvislosti s perceptuálním aktem i zápisků o

četbě novin,pořadech v rádiu,dějícím se dění. Některé po
střehy zpřesňovaly Malichův nový umělecký i živoiní postoj:

"ta napravo s brýlemi řekla ny-vás opustíme,abyste měl

víc prostoru. Musel jsem se napít,odložil jsem tužku,zrně-
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nil, jsem úhel o Opsal jsem křivkou hlavu kolem a sklonil

se,abych mohl psát. Přesně ais vystihla to co jsme :
touha po prostoru... Chci být upřímný a tak píši vše

chno. Vzdáleně se tento způsob podobá způsobu práce kolem

roku 59 a 60. Tenkrát jsem jenom tušil,že realita je tak
strašně syrová.” (1976,30.7.)

Jeden z pravděpodobně nejdůležitějších skicáků
s podtitulem Prvé kresby v Holicích (10.8.1976) zahrno
val přípravné studie k Ještě jednomu pivu. Úvodní kresba
již postihovala celou scénu rozvrženou ze skloněného úhlu
hlavy (měla všechny rysy Ještě jednoho piva - autora se

dícího za stolem,na kterém stojí pivo,skicák s tužkou,
zprava naznačenou servírku,zleva další sedící postavu),
avšak dosud postrádala tři pohledové fáze. Za touto úvod

ní kresbou následoval jednak její zvětšený detail (zabíral

především skicák a ruku),jednak návrat k základní pozici’,
v které byly podrobně prekreslené články rukou. U této vý
znamné polohy je poznámka: "já,který sedím a ti kolem.

Kreslím pod určitým sklonem hlavy. Ostatní se rozplývá
do stran,dolů i nahoru". (1976,10*3.)

Elementární stav sezení za stolem a kreslení do ski-

cáku se nadále stal počáteční situací,ke které se autor
i v následujících

prostorových realizacích a kresbách

vracel. Z teoretických ref lexí, provázej ících v holickém
skicáku studijní kresby,je čím dále patrnější,že se vzda

loval dřívějšímu způsobu práce. Prohlubující se ac epse
ze současného světe a z uvažování,do kterého se jakoby
mimovolně dostal,vyvolala protireakci. Přivodila touhu
po-nalezení původních- zdrojů: "Z průhledných a otevřených

architekt-nr ,kde by se člověk cítil jako venku pod širým
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nebem jen s tím,že v případě zimy,mrazů,deště by se mohl

ukrýt,jsem se dostal ke krajinám otevřeným do všech stran.

Potřeboval jsem nový pocit,syrový a zároveň pocit bezpečí.
Vlastně

se se mnou událo to,co asi ještě cítí primitivo

vé. Zažil jsem šok z technicismu,který jsem obdivoval,

protože se mi zdálo,že lidský duch září a dosahuje ohrom
ných výsledků. Zároveň mi cosi signalizovalo příchod ob

rovského nebezpečí. Takto pokořen racionálním nyšlením

jsem cítil (protože tu druhou složku - citovou také obsa

huji), že začínám vidět život přes různá schémata. Lidé

kolem se mi začali jevit,tak jak jsem to tušil’již dříve,
ale nyní jsem si uvědomil,že se začali sami sobě vytrácet
před oč-fma. Ovládáni věcmi a zotročeni myšlením.” (1976,
1.11.-5.11.)

Malichova elementární poloha ne vytyčovala návrat
k ■ideálnímu "čistému listu" či výtvarnému primitivismu;

nebyla redůktivní

povahy v tom smyslu,že by zjednodušo

vala svět na neměnný substanciální prazáklad. Ponechávala
otevřené pele bezprostřední smyslov os ti, veškerým minulým

zkušenostem a vzpomínkovým vrstvám. Jako jeden z jejích
podstatných znaků po roce 1976 je třeba uvést setrvávání

u empirie , kt er á v šedesátých letech byla zřetelně elimino

vána. Proměna souvisela s nalézáním nového pohledu na svět
(viz výrok: "Konečně se mi zdá,že jsem natolik svoboden,

že mohu dělat svůj pohled na svět. Chtěl bych jej obej

mout.” (1976, 1.9.-5.9.)).

Ze září 1976 jsou další skici k Ještě jednomu pivu.
Autor uvažoval o fixování časového průběhu událostí,ne-

boí u jedné byl nápis: "Hlas Ještě jedno pivo: čas".
Současně diferencoval vlastní přístupy- od konvenčních
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jak v otázce prostoru (’’Ten způsob vidění je zvláštní

v tom,že je to kombinace prostorového vnímání s plošným
viděním. Prostor je jasný,ale nedá se obejít. Věci mají

prostorovou dimenzi,ale kdybych je obešel,byly by duté.’’
1976,13.-5.9.), tak lidské postavy:"...figura je zasazena
do výklenku a odstup od stěny je tak malý,že není nahléd

nut elná ze všech stran. V mém - já a svět — je nahlédnutelná ze všech stran,když chceme,a svou povahou uspořádá

ní je kombinování vidění středového z jednoho ohniska mé

ho pohledu prostoru a plochy. Figury jsou jen částečně

hmotné a z jiného pohledu jsou odhmotněné." (1976, 1.9.
-5.Š) Obě reflexe hlouběji propracováwají nové pojetí
uměleckého díla. Postihují vnější formální způsob jeho

utváření i existence, Neříkají ovšem nic o vnitřních pří
činách,které vedly za empirický povrch reálného dění. Ja
ko by se autor chtěl dostat tak blízko k centru re elity,

aby mohl být přítomen jejímu vznikání. Dokazuje to jeho
nesmírný zájem o organické procesy,který se projevil za

čátkem osmdesátých let při znázornění jednotlivých fází

početí.
Kalicha zaujala totalita zjevovaného. Z poznámek z

roku 1976 ještě nebylo patrné,že velmi brzy odmítne zlom

koví to st bezprostřední smyslov©sti,že nechá vystoupit
vrstvy,které jsou mnohem vzdálenější a skrytější. Již

v tomto roce se totiž dostal před paradox neobsáhnutel-

nosti komplexní empirické zkušenosti. Vždy mu některý její

aspekt unikal aí se zaměřil na jevy vizuální či sluchové.

Dokonce přenášel do

kreseb pocity huntevé a čichové,

odehrávající se "zde a nyní", aby mohl setrvat v napro

sté úplnosti přítomného vjemu. Třífázové "já",které ne
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ulpívá v dogmatickém systému,za jišíuje celistvost jeho
pohledu^ před kterým se odbývá fragmentální empirické

dění.

Ve skicácích z let 1976 se nacházelo třífázové "já”
v různých postaveních. Bylo konfrontováno s krajinou,

sluncem,kosmickými energiemi. Poloha za kavárenským

stolem se objevovala čím dále častěji. Ve snaze pobodání úplné skutečnosti si vpisoval autor do kreseb slova

či věty pronesené jeho sousedem u stelu (v jedné studii
k Ještě jednomu pivu je např. věta: "Tůjdem spolu na
Spartu?"). Jejich fragmenty výrazně individualizoval;

každý dostal specifické formální zpracování (byl prove
den jiným typem

písma a odlišen barevně) i polohu (slo

va jsou psána pozpátku či jsou převrácená). Jako by chtěl
předvést koncentrovaný kondenzát všech momentálně přichá

zejících informací či prožívaných pocitů. Skicáky obsahují

i životní reflexe: "Svět se pomine. Koukám kolem sebe.

Lidi jsou bud klidný a baví se a nebo nasraný...Vypadá
to,že jedněm se nechce přemýšlet a druhý na všechno serou.
V tom pokračuje normální život. A tak si čím dál víc uvě
domuji, že jsme skutečně živočichy se vším sakumprásk.”

(1976,kolem 5.9.) Na deskách jednoho skicáku nalezneme

také několik názvů plánovaných realizací,které dokládají
tehdejší tematické rozpětí: "Já pozoruji přílet havranů;
Já uprostřed krajiny a ten,který je za zády; Já se dívám

do nebe; Já se dívám před sebe a otočil jsem hlavu; Já

piji půllitr piva,obraz na dně a ti kolem stolu." (1976,
5.9.) Dvě z plánovaných konstrukcí uskutečnil ještě v ro
ce 1976: Pozoruji oblohu a Dívám se a pootočil jsem hlavu.
Obě,které, rozevírá,jak to již bude nadále trvalé,třífázo
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vé " já", spoj oval s Ještě jedním pivem reálný metiv jako
počáteční iniciátor jejich vzniku. Od Ještě jednoho piva
se však zřetelně odliš o valy, protože se opíraly o elemen

tární záznamy dalek© meditativnějšího a koncentrovanější

ho rázu,které je zbavovaly kontaktu s bezprostředním oko
lím.

Realizace Pozoruji oblohu fixovala průběh vidění.

Před autorem,z kterého byla zhmotněna pouze pravá ruka
držící cigaretu,vedle níž stojí strom ve tvaru bílé verti

kální průrvy,se odbývá světelná vize. Barevné paprsky ener
gií (žluté,fialové a modré) nejen protínají bílé jádro
vlastního světla "já",ale směřují také mimo jeho pohled.

Vedou do prostoru,rozpínej ícího se nad "já",který může uchopit jedině prostřednictvím intuitivního zření; není mu

přímo smyslově daný. Obdobný postup nalezneme rovněž i v
pozdějších plastikách Já a ten jehož potkávám a Sedím,

dívám se,pootočil jsem hlavu.

Práce Dívám se a pootočil jsem hlavu po formální

stránce navazovala na Světlo v ze mém poli. Za nosný
prvek totiž měla obdélnou desku s vyříznutým oválným tva

rem. Jejím přínosem se stal metiv pootočení,specifikovaný

jinými barevnými vztahy: první fáze "já" byla konst antní
(černá,šedá,bílá}', druhá přehodnocená ( ze len á,modr á,

žlutá). Dívám se a pootočil jsem hlavu odkazuje k ná

sledujícím realizacím: Pozoruji trhlinu v prost oru (pro
motiv prostorové průrvy) a Sedím,dívám se,pootočil jsem

hlavu (pro motiv přechodu fáze jednoho stavu v druhý).

Pozoruji oblohu a Dívám se a pootočil jsem hlavu
se týkaly konkrétní vizuální zkušenosti. Ještě ne zazna

menávaly vnitřní vize. Po významově mnohoznačném Ještě

jednom ' pivu se obě věnovaly především jednomu momentu,

jakým byle bud vidění nebo pohyb. Představovaly tak
zřetelný mezník další práce.
Zjitřenou sen žiti vitu, kterou uvedl do pohybu sebe

nepatrnější fyziologický impuls,odráží jedna Malichova
poznámka ze začátku roku 1977: ”A jsou pásma,spíše pro

story (centra energie),která člověk vyzařuje. Není mož
né opřít lokty o stůl,aby člověk nenarazil na jakési cizí

teritorium,neviditelné,plné energie. Projeví se to bom
bardováním cizí energie ,člověk je

nervózní a ničeho po

řádného schopen...” (1977,9.1. )

Vnitřní světlo I a II.
K oběm vnitřním světlům (1977) existuje ve skicá-

cích písemný záznam. K vnitřnímu světlu I byl ze začátku
srpna 1977:
"Začátkem srpna 1977 (byl® to poledne) jsem seděl v no

vém atelieru za stolem. Náhle jsem si uvědomil,že se
dívám poprvé do svého těla. Vypadalo to jakobych se dí

val do hrudního koše shora dolů,jak se díváme třeba do
sudu,když stojí. Hrozně ně to překvapilo. Pyl to pohled
mou hlavou do mého vlastního těla směrem shora dolů do

hrudního koše. V tom hrudním koši byla ovšem jen jakási
dutina a nicméně

jsem viděl vlastní vnitřek těla...

Uvnitř t®h«to hrudního keše nebyl© to co tam má být plíce atdo ,ale shora dolů několik lan,trubek ,ale zase

jakoby živých,které končily na jakémsi dně asi v místech,

kde je žaludek a potom střeva,v jakési chvějivé šedi.
Tam zmizela i barevnost toho všeho. Celý ten hrudní koš,
do něhož jsem se díval,byl prvním pohledem dovnitř. Ni

kdy se mi to ještě nestalo až v 52 letech mého života.
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Byl to pobil Rd mé hlavy,která "byla vzdušná, ne hmotná,
jakýsi šedivý vzduch,který se chvěje a dívá se shora

dolů tou dutinou,která je barevná s vertikálním lane-

vím... Tou hlavou jsem se nedíval do sebe tak,že bych
ji sklonil,to bych se díval mimo,ale jakoby se mi posu
nula na krku v tom sklonu tak,že jsem se díval přímo
v místech,kde je krk,tra byl otvor plný chvějivého pro

středí a tím jsem se díval dovnitř. Když jsem o tom pře

mýšlel,zdálo se mi,že člověk až do toho spatření táhne
sebou přeplněnou káru konvence...” (1977,26.3.)
0 několik měsíců později následoval zápis k Vnitř

nímu světlu II:
"Ráno před probuzením jsem zažil zcela neznámý pocit.
Bylo to zachvění se celého těla. Toto zachvění bylo ja

kýmsi trojchvěním. Tři chvění v jednom toku,každé jiné
kvality. Jasně jsem rozeznával,že každý z těchto tří

toků v jednom proudu měl jinou vibraci,snad vlnovou
délku. Něco v tom trojchvění - bylo až hmotného. Jakoby
na sebe něco naráželo. Chuíově to byl pocit trpkosti.

Jakoby se ve mně něco překupilo. Mělo to horizontální
průběh. Barevně dominovala bílá - horní vlnění,mez i

tím světle zelená v temně šedé. To celé vibrovalo.

Bílá byla v tom toku nahoře . Celé to bylo jakoby ve
válci plném světla a kolem se to rozestupovalo do tny.
Chvějivé,pre sující hebké tmy. Od bílé přes šedou do

černé. Na konci toho válce byly tři vlnovky; zanikaly
v jakési překážce." (čtvrtek,8.9.1977)

Ve Vnitřním světle I se Malich zbavil třífázového
pohledu. Kolem prázdného jádra zavěsil bílé-tyče, cen
trum "já", obvíjené proudící změtí vzájemně se proplé
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tajících a křížících barevných energií.Světelný zážitek

byl tak silný,že k jeho vyjádření dosud neexistují vhod

né barvy. Jiné te bylo u Vnitřního světla II,umístěného
do horizontální válcové dutiny,jejíž vnější rub byl ve

shodě s pohledovými fázemi černý a vnitřní bílý, Před
"já" proudí tři zvlněné,horizontální a v pulzujícím tem

nu zanikající linie (zelená,bílá a červená).
Období mezi lety 1976-77 bylo přinosí é v tom,že z oba

lu vnější skutečnost i, která byla "já" bezprostředně dána,
vytryskl nový prostor. Jeho geneze souvisela s vnitřním

světlem jako základním a vůdčím principem následující
Kalichový práce. Od "já",které stojí na

hranici vnější

ho a vnitřního světa,přešel po zkušenostech s Ještě jed
ním pivem, k realizacím daleko závislejším na intuici.

Na Ještě jednom pivu a Na pozoruji oblohu si již v roce
1976 vyzkoušel obě extrémní možnost i,které jsou si z jeho

pohledu rovnoprávné,ne bot vyplývají z empirického vnímání,
kdy znázornil jak bezprostřední reálně daný děj,tak bles

kovou světelnou vizi.

.

Narušení "já".

Kontinuálně probíhající obvod,syntetizující "já" a
univerzum,může být deformován, Je to zřejmé z kreseb

z roku 1978,kde byla jeho horní část roztržena, K ještě
zřetelnější deformaci "já" došlo následujícího roku,ve
kterém "já" buď přerušovala plocha papíru (tj, vnější
možnost přímo nevyplývala z "já" samého) nebo bylo roz

trženo při vyvrcholení. Během rozevření "já" se objevi
la poprvé přítomnost astrálního obalu,který sice není
bezprostředně viditelný,avšak představuje jakousi barié
ru energií podobnou auře.

67

K motivu poruš mí "já” si Malich v roce 1978 pozna

menal: "'Průnik prostoru mého těla a jeho psychických

energií do vesmúm," Na některých záznamech dostalojmí-

sto roztržení tvar jakési horizontální průrvy,neboí
porušení souviselo s motivem trhliny.

Skicáky z roku 1979 také naznačují jistý posun v

pojetí pevného lineárního obvodu "já". Autor fragmentalizeval jeho celistvý průběh tím,že jej převedl pou

ze do bodů nebo krátkých ,volně črtaných linií. Větší
dematerializevání "já" současně vyvolalo výtvarné indi
vidualizování jednotlivých fází pohledu (např. klikat-

kou,spirálovitými
X

liniemi,přerušenými krátkými čarami J.

X

v

z

*

o

Vyhraň ováni se Kalichová umeleckehe názoru bylo dů

sledkem jeho vyostřujícího se pohledu na svět. Stačí
Uvést některé poznámky z roku 1979: "Čím více si člověk
uvědomuje z čeho také je i se svým vnitřkem (tím míním

hmotu) tím víc se mi zdá, že se začíná odhmotnovat a za
čínám mít pocit,že všechno kolem i lidé přestávají být
tím,za co se většinou považují a za co je svět považuje.
Svět a člověk přestávají být realitou v tom snyslu, jak

by se t® rádo vidělo. Začínají být fixí a všechno se za

číná zpochybňovat a stává se

přeludem. Kdo ví, jest li

přes toto uvědomění si sebe (hmota—duch),není opravdo

vé sebeuvědomění blíže splynutí s kosmem," (1979)
Současně v roce 1979 vznikaly skicáky,které pek kdo

si Malichovi odcizil,se slovními a kreslenými záznamy

řady vizí,představujícími hlavní osu jeho další práce.
Na ukázku je možné ocitovat jedno vidění:

"Z 28.9. na 29.9.1979. Vidění. Objevilo .se to jako
válec směřující dolů. Bylo to ^úhledné, béžové narůžo
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vělé,složené z jakýchsi drátů, ale živých, pulzoval o to

a mezi tím obtočením do válce a pulzováním po obvodě
jakoby otevíralo mezi jednotlivými obtočeními mezery,

trhliny,které se otevíraly a uzavíraly. Byl to jen oka

mžik, Válec potom směrem dolů zmizel v podivném světle.
Rozplýval se směrem dolů. Otevírání pulzováním a uzaví

ráním se dělo aai v horní třetině," Vidění,které vyply
nulo z předcházejícího Vnitřního světla II,se týkalo

představy uzavřeného prostoru jako ubíhajícího válce

s organicky tepajícími stěnami. Stale se jeho obscedantní vizí kolem let 1977-79. Obsahovalo motiv rozpínající
se a stahující hm®ty,v jejímž vlnění se srážel vznikají

cí a zanikající život. Zjevení se této živoucí pralátky

rozevíralo pohled do organické,nepřetržitě pracující

pr ot® plaz matické matérie,která v Krajině s věčnem do
stala téměř apokalyptické vyústění.

Pozoruji trhlinu v prostoru

(1979)

Trhlina se poprvé objevovala na raných kresbách a

kvaších ze začátku šedesátých let. Její or^.nický,amébovitě se rozvír a jící tvsr se tehdy vyskytoval vedle ce

lé řady jiných motivů, V posledních letech však předsta
vuje dominantní prvek,který se nachází jak ve Světle v

zorném poli,kde byl lineárně naznačen na ploše,tak v Dí
vám se a pootočil jsem hlavu, I k Pozoruji trhlinu v pro

storu existoval písemný záznam:
"Tak jsem to zahlédl. Rá_no 17.srpna 1977. Po tvrdém

spánku, jaký neznáme. Vypadá to jako velká trhl i na
plná prostoru,měla tvar přivřeného oka, pro táhlé (nečitel

né slovoJ. Jevila se jako nekonečný prostor obklopený ja

kýmsi smyslem života* Bylo to cosi až hmotného kolem
této prostojové trhliny ve smyslu života.

Ten smysl života pozemského bylo cosi jako hmoiná
blána,v níž je otvor toho tvaru* Ten smysl života ohra

ničoval tu trhlinu a byl

bez hranic. Ta trhlina byla

jako prázdno* To hmotné kolem napu! zaval o,ngrazpím1 o

se,bylo to statické* Trhlina v ní nic a cosi jako éter.”
(1976,26.9.)

Z horizontální trhliny (prvé skici pocházejí z roku
1978,kdy zamýšlená realizace dostala pracovní název "Já
a velká trhlina v prostoru") vyzařovalo světlo. Její or

ganický tvar se stal zdrojem primární energie. Navazovaly
na něj další motivy — proměna noci v den a přechod tmy

ve světlo: "Ten okamžik mezi úplným procitnutím + trhli
na v prostoru + bílý den."
Koncem sedmdesátých let se trhlina, stala stěžejním
námětem* Promítla se dokonce i do "nulté situace",kdy

v jejím tvaru tyl zformován i stůl,za nímž autor seděl.

Jistě nebylo náhodné,že ji uskutečnil přibližně ve stej
né době,kdy v jiných kresbách pracoval na roztržení "já",

které nikdy neprovedl v prostorové

realizaci.

V Kalichově práci jsou léta 1976 a 1977 etapou jas

ných prozření. I když se nejprve inspiroval prostou sku
tečností okolního světa, vzdal o val se mu a dával přednost

nevypočitatelným,nečekaně jej přepadajícím vizím* Jeho rea

lizační proces od vize ke skice a od skici k prostorové

konstrukci je nesmírně komplikovaný. V obou případech jej

spolupodminují i možnosti technického zvládnutí; stále
zvažuje,zda lze do skici nebo kresby přenést komplexní
životnost vize,zda pak lze tyto záznamy uchopit a reali-
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zovat formou prostoaPvé konstrukce.
Viděl jsem jak jsem byl počat.

Kolem roku 1979—80 nacházelo Malichevo vidění důle

žitou konkretizaci v kresbách. Od záznamů,které se týka
ly jeho přítomného života,přecházel k vizím "předživotních etap". Každá podávala nejen bezprostřední průběh

světelných nebo prostorových událostí,ale otevírala

vzpomínkový horizont,který umožnil hledat její náznaky
v minulých dílech i v předcházejícím životě. Autor vyja

dřoval stav,kdy ještě nežil. Stále hlouběji klesal po

časové ose k počátečnímu bodu své exist ence,k elementár

ním osobním prožitkům. Nejzřejměji to postihuje cyklus
kreseb Viděl jsem,jak jsem byl počat,v kterém od detai

lů jako otcovy

ruky či černých vlasů matky směřoval

k vůbec prvnímu zahlédnutí světla®

Nejpatrnějším znakem Kalichových pastelů,kterým se
soustředěněji věnoval od let 1979-80,byl oválný tvar.

Připomíná vejce,po trhlině druhý archetypální motiv,
přítomný již na kresbách ze začátku šedesátých let.Ny

ní prodělal výrazné obsahové přehodnocení; rozděluje

kresbu na vnitřní svět a vnější okolí. Na některých pa
stelech se objevil již před radikálním zlomem v roce

1976, a sice ještě v souvislosti s motivem stromu.

Ve figurálních pastelech se Kalich často vrací do
Holic,kde vyrůstal. Ve vzpomínkách si evokoval situace,

jak šel po cestě a míjely jej jiné osoby. Koncentroval
je do kreseb Tři,kteří jdou přede mnou a Tři,kteří se
mi zjevují na cestě do kopce (1979). K odlišení jednot

livých tělesných energií používal kombinace ne jrůzněj ších
výtvarných technik. Jejich stupně a druhy charakterizoval

různobarevnými body; postavy ztrácejí tělesnou hmotnost

a stávají se jen nositelem různě silných pásem vibrací.
Já a ten jehož potkávám.

V roce 1980 dokončil Malich realizaci Já a ten
jehož potkávám. Její základní rozvržení vzniklo již

před čtyřmi lety. Ve srovnání s Ještě jedním pivem,zabý
vajícím se děním všední reality,se pohybovala v ideálních

časových a prostorových konstelacích. Měla vyloženě vzpo
mínkový ráz. Neaktualizovala zážitek z dětství, Ačkoli

vznikala během delšího inter valu, od povídá autorovu sta
novisku z konce sedmdesátých let. Jejím nejdůležitějším

prvkem byl kopec,který se vyskytoval již na kresbách z

přelomu padesátých a šedesátých let. Lze jej považovat

za dominantní znak Malichovy práce vůbec. Stal se jejím
erbovním motivem. Uplatnění nalezl v reliéfech z průběhu

šedesátých let a v prostorových konstrukcích let sedmde
sátých. Po roce 1976 se objevil již na kresbách,ale pr

vou významnější ro^Li dostal až v Já a ten jehož potká
vám. Holický kopec představuje zcela konkrétní útvar,

na němž autor prožil větší část dětství. Měl podstatný

význam na utváření jeho obrazivosti. V životopisně zamě
řené literární práci Od tenkrát do te d tenkrát důrazně

připomínal rozhodující význam kopce na své rané výtvar
né výsledky. :

”Ten ukřižovaný končil tou cestou,která došla na ko
pec, jenž byl mírnou oblou křivkou,kter á mi kolem roku

i960 zvěstovala zrušení hmoty země a nebe.” a

"V létě,

když bylo vedro,se ty koleje rozpálily a nad nimi pul
zoval a vlnil se vzduch v míst ech,kde ten ukřižovaný byl

přepásán plátěnou drapérií ve výši boků a pasu. V tom
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okamžiku se ten kopec oddělil od země,přestal být hmot
ný a stal se hmotou-nehmotou toho nebe,země,ve vesmíru.
Ten. moment mě tak upoutal,že jsem jej mockrát musel kres

lit a stal se jedním z mezníků mého vnímání světa®" Oba

postřehy se týkají především kvašů z let 1960-62,na kte

rých byl kopec poprvé témat izován® Již tehdy dostal
značně redukovanou univerzální podobu. Jeho plastický

objem byl zúžen v pouhý lineární oblouk,

představující

nosný element plochy a pevné centrum dalších dynamických

vztahů. Kopec umožňoval svobodnou oscilaci mezi čistou
lyrickou abstrakcí,nesenou proudem senzitivního dění,

a pevnými,© skutečnost opřenými tvary. Za sebereflexívní povahou niterného naladění raných kvašů nelze hledat
žádný trvalý řád. Velne přecházely z ge atických do jed

noduchých geometrických forem. Kolem pevného oblouku

kopce vířily různými směry proudící energie, jej ichž hmo
ta jako by nenalézala stabilitu či utkvění
Motiv kopce,který Malichovi umožnil peronentní me—

ditaciy znamenal poslední sepětí s fenomenálním světem.
Kvaše utvářela vnitřní korespondence nanášené barvy a

vlastního pocitu. Autor často pod ©týkal,že své prvé ab
straktní kvaše prováděl ještě v krajině,avšak brzy si
uvědomil,že k je jí/^realizaci empirický model nepotřebuje.

Intuitivně vycítil skrytou intenci další práce. Prodělal
tak zkušenost mnoha klasiků abstraktního umění,kterým

z pozadí reálných prvků začaly vystupovat geometrické

útvary, prodchnuté symbolickým obsahem.
V Já a ten jehož potkávám získaly kopec a postava
téměř přízračný vzhled® Vynořily se z neurčité časové i

prostorové vzdálenosti. Zasahovalo je bílé,vlastní svět
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lo ’’já"9d® jehož záběru vstoupily také další barevné

energie,vytvářející spojnice s nadprostorem.
Značný rozdíl je mezi kopcem z přelomu padesátých,

a šedesátých let a kopcem po roce 1976. V nových reali
zacích prošel mýtotvcrným procesem: stal se jak sjmbolem Malichova dětství,tak elementární spojnicí nebe a

země. Zatímco rané kvaše negovaly jeho objem,byl v Já
a ten jehož potkávám vymodelován v prostoru.

Dvojí pojetí smrti.
V roce 1980,který přinesl podstatné rozšíření ná

mětového a formálního obratu,Malich dokončil nejen svou

osmou prostorovou realizaci od Světla v zemém poli,ale
napsal také autobiografickou prózu Od tenkrát do teď
tenkrát. Nejnápadnějším faktem na skicácích. z roku
1980 je,že opět aktualizovaly výchozí situaci sezení
za stolem a zapisování prožívaných dojmů. Okolní svět

posy^toval autorovi neutrální pole,ke kterému se může

kdykoliv vrátit',aniž by mu nutně připisoval hlubší smy

sl. Probíhající život,jehož je přímým pozorovatelem a

účastníkem,sice má vlastní časový charakter,ale z hlediska kontaktu "já", a bloku je neměnný. Vrstva denodennosti je stále přítomná. Větu "Ještě jedno pivo?"

pronáší servírka kdykoli znovu,aby s opakujícím se ges
tem podávala půllitt* na stůl. Ještě jedno pivo,v kterém

nezajímavý svět pronikl vnější strukturu realizace,před

vedlo mechanickou setrvačnost celé akce. Servírka se
stala loutkou,pouhým bezvýznamným vykonavatelem pohybu.
Vnější děj je pokaždé stejný,a? se změnilo místo a čas,

aí jde o rok 1976 nebo 1980,o Slavii nebo o Pinkasy.
Zřetelnou proměnou však prošla Malichova vnitřní zkušenost.
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Základní pozice "já" za stolem sleduje tok přítomného
proudícího dění* Je možné jej zachytit, orient ovát se
v něm,nechat se jím unést. Lze jej také nevnímat a uva

žovat o něčem jiném. Autor dal přednost obratu do neo
pakovatelných stavů svého nitra,kde je velmi obtížné

zachytit dějící se. V roce 1980 začaly jeho práce nabý

vat na zna čně obsáhlém tematickém rozpětí* Odrazilo se
především v tužkových kresbách^ pastelech a kvaších.
Výjimečné záznamy poskytovaly dva skicáky z února 1980.

Prvý dostal název "Zemřel Hanin otec a Poslední večeře"
Uváděl jej delší zápis: "V pátek ráno asi 22.2.1980

jsem si přivezl rozbité věci z Art centra. Sedím s mat
kou a ta mi říká,nezdálo se ti,že nastal konec světa ?

A 34 jí říkám: nemohl jsem vůbec spát. Měl jsem stejný

pocit a já o něm vím již mnoho let. Byl to tako-vý tlak
a tvrzení té nesmyslnosti a velká bolest té noci, aniž
bych věděl, že otec Hany umírá,s čím jsem zápasil. To
píši až v pondělí v Podolí v hospodě,kde jsem kreslil

Haninýho otce jak opouští tento svět. Ted,kdy to píši,

to je v pondělí,tu sedím v hospodě,protože od pátku,
kdy otec vydechl naposled,mě bolelo na levé straně v

blízkosti srdce tolik,že jsem myslel,že je to můj konec
Teď asi po třech kresbách toho přijetí jinam mimo tento

svět,snad třeba ani ne,tře ba na louce mezi stromy,stále
mezi námi ,nevím kde. Když umíral můj otec jeden rok,po
jeho smrti jsem udělal jakoby abstraktní kresbu perem

2 vertikály a jedna horizontála na ní kruh pod dolním
koncem té horizontály. Teď po osmnácti letech kreslím

jeho realitu. Otec...je reálný,ale již z jiného světa.

Zatímco píši, skloněn, skicák na kolen ou,přede mnou sedí

babička..." (1980,11-). Velmi podnětné je dvojí rozliše

ní přístupu ke smrti: v roce 1964 se osud otce promítl
do elementárních geometrických útvarů,které získaly osob

ní existenciálni smyslp

v roce 1S80 do téměř spiritualis-

tického mementu,ve kterém duše pojatá jako temný,oválný

útvar opouští diagonálně položené tělo a uniká do vesmí
ru (na jedné z kreseb např. již zbyla pouze tvář,z které

se duše odpoutává a je hnána vírem mimo pohled "já”).

Ačkoli tyto skicáky představovaly spíše speciální zájem,
který se v další práci příliš nepromítl,je třeba podotk
nout,že celé dění se odehrávalo pouze v autorově vědomí,

protože smrti přítomen nebyl* Proces umírání a trans-

substanciace byl rozfázován do několika kreseb (v jednom
skicáku jich je 14zve druhém 6).
Oba

zmíněné skicáky,které mají takový význam jako

skicáky z Holic z roku 1976,obsahovaly dva podstatné zá
znamy: 1* námět Poslední večeře,který autor rozvíjel v pa

stelech a « jehož prostorové realizaci stále uvažuje:
’’Večeře Páně* Kolik individuálních prostorů. Každý samo
statný, Spojení s těmi prostory (těch) co sedí kolem

stolu. Jako r.1976. Prolínání tny výseče, pro línání ote
vřených parabol v mezerách struktury, A já se na to kou
kám ještě ke všemu.” (1980,11-)

2. slovní specifikování

momentu zastavení toku obrazivosti tzv. "teď-stav" :
"Ted stav je přerušení a usmrcení toku obrazů,které začí

nají sebevzní cením; na rozdíl od slunce se však spíše po

dobají kamenům,které vyhasínají,na rozdíl od nich se ale
samovzněcují bez přiložení a podpálení. V tom je ten roz
díl,protože jsem zavalenej vnějším světem lidí, kteří ten

život organizují." (1980,24.7-)

lep en ce

p a s te l,te m p e ra ,k o lá ž , u h e l,p a p ír na

60 x 40

K ra jin a s tria n g u la č n ím bodem, I960

tu š , p a p ír

63 x 48

Otcova sm rt , 1962

V roce 1980 si Kalich na deácy jednoho skicáku na
psal deset námětů zamýšlených nebo již uskutečněných
realizací:

1. Dívám se a pootočil jsem hlavu a tma se

otočila se mnou (rozděláno), 1978;
1976;

2. Stvoření sebe,

3o Noc (My dva za sebou v posteli) ,1980; 4. Pul

zující otvory v horní třetině hrudní ku, 1979; 5. Kavárna
Slavie (sedím za stolem a 1+1 za stoly se na ně dívají,

prochází mezi námi kdosi),1976; 6. Já v kra jině ,1976;
7o Sedím zajstolem a ti dva vedle mne ,1976; 8. Sedím

za stolem a ti kolem stolu; 9. Trhlina v prostoru a

já ji pozoru ji,1977; 10# Trhlina v prostoru a já ji po

zoruji (průhledné).
Prohlubující se

(1979-60,1-)
lidské zkušenosti stupňovaly Kali

chový pochybnosti nad stavem současného světa,který sto

jí před "novým nebezpečím prázdnoty"; obzvláště je to
patrné na výtvarném umění,kde převládají bezobsažné kom

pozice mezinárodního modernistického slohu. Jeho práce
tudíž podávají viděno v obecné r ovině,kritiku těch umě

leckých pro jevů,u nichž dominuje snaha o formálně este
tické provedení; důraz na obsah,spočívající již ve vol

bě specifických námětů, je úzce svázán se středoevropským
prostředím.

Motiv přechodu.

Kolem roku 1980 Kalicha fascinovala proměna světla
ve tmu a tmy ve světlo,kterou anticipoval již cyklem

Viděl jsem jak jsem byl počat. Pojal ji jako přechod

bdění do spánku,a její průběh znásobil ještě tím,že po
laritu světle-tma, bdění-spánek, den-noc témat i zo vel pro
tikladem zavřených a otevřených očí. Do jedné kresby tak

syntetizoval řadu spolusouvisejících námětů (viz. např.
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několik kreseb nazvaných: "Rozlití velké tmavé skvrny

na kosmu mých, očí a vrácení do mého bdělého vědomí"
(17,7.1980). Často se inspiroval pouhými fyziologickými
stavy jako byl např. tlak v hlavě vyvolávající její bo
lest. Podněty čerpal odkudkoli,žádná oblast,ani těch

nejskrytějších osobních emocí,se mu nestala tabuizovanou. Impulsy nenacházel vždy jen v exaltovaných vizích.
Pohyboval se od primárně fyziologických počitků po astrál

ní,téměř zásvětní zření. Volně přecházel z oblastí empi

rických do spirituálníchj aniž by je chtěl vzájemně izo

lovat.
Od tenkrát do teď tenkrát.

Písemné záznamy, doper ováže jící téměř celou Malichovu výtvarnou práci se začaly kolen roku 1980 koncentro

vat do obsáhlé prózy,nazvané Od tenkrát do teď tenkrát.

Její hlavní osu představují vzpomínky na dětství v Ho
licích, podávané volnými, minulost s přítomností mísí čími
reminiscentními meditacemi. Vnější dění autor zúžil na

několik elementárních událostí,kdy se probouzí a vydává
na cestu přes kopec,při níž mu vyvstávají zapomenuté zá
žitky a zkušenosti, Jejich přítomnost si mimořádně silně
uvědom©vel,protože , jak v rukopise poznamenal,měl dar

"ostrého pozorování"; od dětství viděl věc i,o nichž ješ
tě neměl vědět. Prožitkovou rovinu Od tenkrát do te ď ten

krát vede deskriptívni sled k onkré ta ích, empir loky vy ne ze

ných úseků - míst (mj, místo je jedním z nejčastěji se

vyskytujících slov v textu), Malich místo izoluje, vy
jímá ze souvislého celku a podloží mu neopakovatelný ráz.
Konfrontuje jej s místy jinými a každé specificky označuje (av jde o les,pole ,dvůr ,cestu,stodolu,prost ar mezi do
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my),tak, aby co nejkonkrétněji -vystihl jeho nej příznač
nější kvalitu. Během cesty uviděl například tato místa:

místa spirál zhmotněného smutku, místa uvolnění, místa
neosobni, místa jalová, místa snesitelná, místa silná,

místa ostrého vnímání sváru a prostoru nad ním, místa

přeludů, místa stání, místa zkázy, místa jiného živlu,
místa hicující ,místa děsně nebezpečná, místa rozježděných

máslovek,míst a krátkých překvapení, místa nepřekonatelně
nepřístupnáo Výčet by mohl pokračovat,, K místům, která
dávají vzpomínání statickou rovinu,se vždy vázala urči
tá přírodní nebo lidská událost (např, proces transsubstanciace jednoho hmotného skupenství v jiné, za chycený

ve vzpomínkách na dvůr-hovno, bouřku,požár stodoly, kovár

nu), Veškerá místa jako by směřovala k jednomu pramístu,
jak lze usuzovat z poznámky publikované k výstavě kreseb
v Rychnově nad Kněžnou,ze které se dovídáme,že předsta
vovalo ideální bod zrození a smrti; souviselo s prvotním

kontaktem vlastního světla "já" a vnějšího světa,
K důležitým tématům Od tenkrát do teä tenkrát nále
žely časté zmínky o vztahu nebe a vesmíru, Zat ímno nebe

reflektovalo proměny denního světla,stal se vesmír do

ménou fýziky a astronomie. Jejich vzájemný poměr,který

ovlivňoval autorovu psychickou konstelaci,nebo? čekal na
okamžik, "až to bude všechno snesitelné,až se dorozumí
nebe s vesmírem", vedl k rozhodnutí: "ale já jsem se čím

dál víc přikláněl k tomu nebi než vesmíru,! když jsem
všechny ty zážitky a vědomosti o něm přímo hl ta 1, P T"
Nebe představovalo hranici perceptuálního aktu. Poskytu
je příklad rozlišení empirického pohledu od metaempiric-

kého: "Můj pohled,jemuž nic nebránilo,aby se po té šikmé
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ploše střechy dostal přes nebe do vesmíru a tam se zhroutil,

protože ten lidskej zrak je taky omezenej a je vymyslenej
tak pro to nebe,protože ten svět vnímanej přes drobnohledy

mikroskopy nebo dalekohledy,teleskopy je mnohem složitěj
ší, strašidelně jší až hrůznej a lidi si počínají přes všech

no vědění raději v rámci nebe,aby se z toho neposrali,pro
tože všechno co vědí,radši na sebe nevztahuj ou. " Vidět lze

pouze nebe,které se dává smyslům,nikoli vesmír,který tyl
poznatelný racionální metodou. V určitých konstelacích se

však vesmír vyjevil i empirickému zraku. Přihodilo se to
právě při pozorování kopce,kdy

"ten vrchol se stal zlomem

a to nebe se stávalo téměř vesmírem.”. Ovládl-li vesmír nebe,

znamenáno, že nad přirozeným lidským řádem zvítězil chlad a
neosobnost,že zanikl kontakt s živou skutečností.
V Od tenkrát do ted tenkrát lóalich také nesmírně proni

kavě vyslovil svůj pohled na lidský život: "Ten život je

divná mechanika založená na ubývání až do hr obu,zat ímco na

její údržbu musíme vynaložit tolik sil. Celý život,když bych
k své nedokonalosti přičetl vteřinevá vi dění, může ,aí je jak

koli dlouhý trvat pár minut a to byl dost intenzivní. Bílý

den je jen odleskem původního uvidění."

Tento "odlesk pů

vodního uvidění" lze vztáhnout na práci po roce 1976,v kte

ré současně došlo k zadržení,pro dloužení a fixování života,
i k obnově přirozeného kontaktu se světem. Návrat do ideál

ního stavu dětství podnítil rozpomenutí se na dávné zkuše

nosti.
Podstatnou roli dětství na pozdější utváření Melichovy

osobnosti odhaluje jeden retrospektivní zápis,který doklá
dá, jak výjimečné místo pro ~něj nají právě vzpomínky na po

koj,kde se narodil: "V tom světle-šeru naší místnosti člověk
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mohl mít vidění a rozvíjela se obraznost ,poc ity dojetí,

radosti,tragična,byl to prost ar , který splňoval všechno
co by si člověk mohl přát.” Veškeré další úsilí o formování

nových, prostorových vztahů neustále

k tomuto ideálnímu

prostředí odkazuje.
Autobiografické vzpomínky rovněž rozvedly motiv ’’čer
vené roušky" a "narůžovělé stěny", jehož konkrétní podoba
je z^znamenána v realizaci Sedím,dívám se,pootočil jsem

hlavu® Vyplynul z Malichova zážitku při požáru stodoly,
kdy "viděl jakousi průhlednou stěnu utkanou světlem toho
požáru,na níž se sem tam přemísťovaly zesláblé otisky pla
menů, ty., které v tom světle stály se v něm ro zpoušt ěly,

nebo jim zářila zvláštní matná světla na těl ech, která

ustupovala nebo se měnila v stíny a světlo tmy noci. Ta

průhledná stěna zčervenalýho světla se pro trhával a, vibro
vala podle toho,jak a čím v každej okamžik byl ten^heň vy

živované j , vy buch o val v gejzíry plamenů nebo se dusil, lé
taly jiskry a mizely," Průhledná stěna načervenalého svět

la se zvolna mění ve světlenou roušku: "...a když člověk
zavřel oči,aby si odpočinul od pozorování toho tryskající

ho živlu,pak to načervenalé

světlo průhledné roušky se

změnilo v koncentrované přečervenalé světlo výbuchů plamenů

požáru® Jedině,když jsem se podíval kolem nad sebe našel

jsem nad hlavou ten správnej kus prostoru nebe..®’’

Próza Od tenkrát do teď tenkrát detailněji osvětluje
některé životní postoje autora. Vedle místa,červené roušky,

vztahu vesmír—nebe, světlo-tma je třeba zmínit ještě motiv

anděla,který jej rovněž provázel od útlého dětství® Byl
totiž vymodelován na stropě místnost i, ve které se ner odj 1®

V Od tenkrát do teď tenkrát dostal označení "anděl života
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a smrti"e V Krajině s věčnem,re slisované o mnoho let poz
ději,získal téměř nehmotnou poďobu ve tvaru bílých,spiri

tuálně protažených křídel.

Sedím,dívám se,pootočil jsem hlavu ("Kavárna”).
V prvé polovině osmdesátých let se Malich soustředil

na dvě velké realizace: Sedím,dívám se,pootočil jsem hlavu
(tzv, Kavárna) a na Krajinu s věčnem.
Obdobně jako v minulých letech tkvěl i v pozadí
Kavárny konkrétní, tent okr áte velmi deskriptívni zážitek;
autor seděl za kavárenským stolem a sehnul se pro upadlou

tužku. Přechod od původního postavení "já" k novému prová

zela i změna barvy tří pohledových fází. Malich navázal
na Sedím a pootočil jsem hlavu, kde konstantní vztah bílá-

-šedá-černá přešel do žluté-modré-zelené. Na sousední po

stavě se promítaly obě polohy: převážně ji sice zasahoval

prvý pohled "já”,avšak její levou stranu již poznamenala
druhá polovina "já"',neboí má modré rameno i světle žlutou

ruku. Žlutý vnitřní obrys druhého postavení "já" je ekvi

valentní podlaze,ztvárněné do světležlutých spirál s ostře
červenými konci,které vzbuzují dojem šlehajících plamenů.

Úvodní rozvržení pohledových fází Kavárny vychází z Dívám
se a pootočil jsem hlavu. Její intence však byla mnohem

komplikovanější,protože vedle další postavy byl použit mo
tiv tzv. červené roušky,která představovala elementární
prostorovou bariéru,radikálně uzavírající prvé pohledové

pole. Rozdělovala kavárnu na dvě části: na prostředí před

"já",které si uvědomujeme přímo,a na okolní senzitivní pás
mo, za kterým pohybující se postavy do stády obrys neurčitých

siluet.

Zatímco červená rouška se objevila poprvé,byla verti-

1979-1983

s e , p o o to č il

d rá t, barva

222 x 327 x 153

h lavu ,

Sedím, dívám

jsem
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kál ní průrva, umí stená nad ’’já”, anticipována jednak prací
Pozoruji trhl inu v prostoru,co do motivist ického zaměření,

jednak prací Sedím a dívám se do ne be, co do formálního

umístění®

Krp jiná s věčnem®
Nejnovější realizaci lze označit za důslednou syntézu

dosavadních kalichových postupů® Představovala zatím nej

souhrnnější provedení jeho pohledu na svět. Jej ím vodítkem
byla konkrétní událost,týkající se průběhu cesty přes ho

lický kopec. Krajinu s věčnem umístil autor do téměř rotu
jícího vejčitého tvaru, vy me zeného třemi okruhy světelného

obalu (vně jší-cranžový, střední-bledě modrý a vnitřní-zelený),
které uzavírají její svět. Vnitřní obal kra jinu,kter ou již

nerozevíraly pohledové fáze ”já",ale vyjadřovala globální
uchopení univerza, bars vně sjednocoval. Prostorové vyjádře

ní v ní nalezly některé podstatné momenty past elů,neb oí
dominující věčno je vyjádřeno plošně ,stejně jako vize dvou
zastavení®

Provedení Krajiny s věčnem souviselo s prozou Od tenkrát
do

teď tenkrát} obsahovala několik prostorových (daných

jednotlivými zastaveními na cestě přes kopec) a časových

rovin (např. reálný čas přechodu,několik vrstev času vzpo
mínkového). Na vertikální ose ji prostupují dva motivy:

dutina pod kopcem a téměř nehmotná křídla anděla nad ním.

Dění probíhající na kopci bylo rozděleno do^čtyř individuál
ních,avšak v řadě momentů spolu souvisejících a na sebe od

kazujících etap,označitelných jako zastavení.
Krajina s věčnem zaznamenává čtyři zastavení na cestě

přes kopec. Jednotlivá zastavení,zahrnutá do širokého kom
pletu přírodního a vesmírného dění,mají odlišný charakter®

83

Každé odráží jiné časové a prostorové konstelace.
Dvě navazují na předcházející MaLichovu práci© V přípa

dě prvého,zabírajícího domek se zahrádk ou, uzavírá celou
pohledovou situaci "já” bílý obal,v kterém jsou umístě
ny nejen vrátka zahrádky,ale i zeleně koruny stromů a

fialové energie procházející jejich větvovím. Před po

hledem "já" vyvstává stříbrný drát,za nímž následuje
žluté obrysové pole,z kterého vybíhá na levou stranu
spirálovitě svinutý,červený proud energie. Před "já" se

v tomto zastavení vynořují jednotlivá pásna různých svě

telných vibrací. V druhém případě jde o zastavení,které

se váže k předcházejícím výsledkům,neboí obsahuje tradič
ní třífázové "já". Záviselo-li prvé zastavení na určitých

empirických faktech,protože zasahovalo okolní realitu,
k jejímuž znehmotnění docházel o,dokládá druhé proces

vzniku pastelů. Předvádí konkrétní světelnou vizi. Vidě

ní má oválný tvar (autor nebyl omezen pravoúhlým okrajem
čtvrtky jako u pastelů), jehož žlutý střed je obstoupený

modrou plochou s černým okrajem. "Já" se skládá z fáze
bílé,zelené a fialové, Do prostoru mezi "já" a vidění

navíc vstupují červené proudy energií. Pravděpodobně nej
větší radikalizace tkvěla v samostatném zhmotnění "já":

přední strana "já" je žlutá a zadní černá; z boků "já"
vybíhají rovněž krátké svazky šedých,horizontálně vede

ných paprsků. U tohoto zastavení se "já" ne rozpíná jen

před sebe,ale je rovněž spojeno červenou spirálou s prolínající se zelenou a modrou linií s prostorem pod ním

a s prostorem nad ním černou,spirálovitě svinutou 1 Indí.

Zastavení se tak stalo jednou z nej komplexnějších reali
zací "já"; jeho barevná ácladba vnitřně koresponduje s vi
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zí — žlutočerné materialized "já” odpovídá žluté cent
rum vize a její černý okraj. Zastavení odkazuje k dal

šímu světelnému útvaru na Krajině s věčnem,který prav
děpodobně vznikl jako jeho sebereflexe. Právě v tomto
dalším zastavení je totiž zhmotnění "já" nejvíce popře

no. Ovládá jej oválný ,vejčitý tvar,který má červeaý
střed,obklopený modrou plochou a fialovým okrajem.

S předcházejícím zastavením koresponduje ve dvou momen
tech: fialový ©kraj se váže k vnějšímu obalu "já" a žlu
tá linie,spirálovitě se v prostoru odvíjejícího

para

boloidu,která se svým vrcholkem dotýká červeného středu

oválu,odkazuje k žluté materializaci "já". Toto zastave
ní má výraznou mentální povahu,ne bot se před ním Melách
nezhmotnil. Lze jej pokládat za zvláštní případ seberefl aktivního vidění,které není vázán© podněty vnější ma

térie,a tudíž se odehrává pouze v autorově vědomí.

Rovněž v zastavení před věčnem se Malich zhmotnil.

Jeh® přítomnost nalezneme v silnějším černém drátu,při

pevněném k parabolicky vyklenuté linii. U věčna,které
"já" doslova pohlcuje,odpadlo komplikované třífázové

rozvrstvení,nebo? zabírá celé pohledové pole.
Věčno je nejuniverzálnějším a nejkomplikovanějším
Malichovým obrazem. Neáoývá se do zástupných symbolů,

ale dostalo smyslově nnnifestovatelnou podobu,kterou

uviděl v určitém momentě během cesty přes kopec. Její

složitá vizuální skladba,s výrazně syntetickým uspořá
dáním nepřipouští podezření z možného vědomého vznikli.

Věčno představovalo záblesk expanzivně se rozpíná jícího barevného světla. Na kresbách byl jeho kruhový útvar

šokující svým magickým zářením,vyplněn sférickými plo-
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chámi ostrých nelomených tonů.

Věčno,které se představilo v určité chvíli své exis
tence , zůstává uzavřeno ve svém obvodu. I když se poměr
barevných energií uvnitř něj mění,nikdy nepřesáhne vněj

ší obrys. Rozpíná se jako nepřetržitě pulsující živoucí

organismus,jehož i^jnater iální světelnou realitu autor
fyzicky pociťoval (bylo s ním přímo konfrontováno: zje

vilo se mu fr orálně a plošně).
Ke Krajině s věčnem existuje krátký zápis (z 12.4.

1983),nazvaný Spatřil jsem věčno:

"Nikdo nešel a zároveň všichni podle konců svých dočasů nebylo jediného vidět a všichni ve vlnách časů vši
chni podle svých dočasů mizeli aniž byli k uvidění mize

li a zapadali do zemí v nichž se otevírali a zavírali
a pulzováním otevírali a zavírali tak jak

se propadá

do země ale nikoho nebylo vidět že by mizel a propadal

se to každý světlo docasu předtím než by byl vidět při

tom mizení mizel sám v sobe upozorňován o svém odchodu
začínal se ten konec tmou v ní asi všichni jejichž dočas

končil svůj pobyt mizely v té před tmě toho osvětleného
ta nezem která pohlcovala a vstřebávala ti kteří mizeli
v předtmě té popelavě šedivé země která se otevírala a

zavírala v trhlinách před do věčna v zeleni snad oblohy
a navazující na popelavou zem kolem try do tmy nad zele
ným vejcem na jeho horním okraji černo se zlatě okrovým

pruhem a rudým zářícím flekem světla uvnitř toho zelenanebe nic nikam nepokračovalo a mizelo to ve všech směrech

ale dívalo se tam ve směru očí vpřed do věčna a nevrace

lo to pohled byl to poslední pohled před sebe kdy se

oznamuje co nadchází. Země jakoby země snad země v níž
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se mizelo propadáním otevírala a zavírala své trhliny

a ty kteří odešli v předtmš uviditelnéha neviditelna
ona stahy přijímala. Podobala se popolavé pláni do ní
se neviditelně a bez zvuků němě mizelo a ona je pohlco

vala odchod těch jež dosáhli svých do časů pozemskýho
života přijímala otevřením a zavřením jakýmsi polknu

tím v těch místech ale v klidu bez vydutí nebe znaků
propadání za němá pohlcovala ty kteří odešli v té rouš

ce předtmy toho ozářeného místa v jemnou zrnitost popelečnosti země a nad ní nebe a to všechno v bez času to
nebe padalo na tu šedost svou zelení v místech styku

a ten zlatý pruh a rudý flek bylo světlo. To světlo by
lo samostatné na nebi ta zem ho neodrážela ale patřilo

to k době tak jak má krajina své nebe. Byla to krajina
věčnosti.”

_

Citovaný záznam sloužil jako jeden z prvotních roz
vrhů realizaceo Postihuje vizuální,do slov nepřeveditel-

ný zážitek. Detailněji objasňoval některé významové zá

měry Krajiny s věčnem; její povrch se měl totiž "oteví
rat a zavírat v trhlinách", tzn. že zajišíoval vztah
vnitřního prostoru kopce a vnějšího světa. Samotné věčno

působilo na "já" téměř "uhrančivým" způsobem: "díval se
tam ve směru očí vpřed do věčna a nevracelo to pohled,

byl to poslední pohled, kdy se oznamuje co nadchází".
Věčno,které absorbuje pohled,podává kulminaci jedné

z kalichových dominantních představ. Již v minulých zá

žitcích rozlišoval mezi pohledem reflektujícím, tj . od

rážejícím okolní svět,a pohledem, který se propadá a

nenachází oporu v reálných předmětech; jakmile se po

hled přestal vracet, střetl se s takovou kvalitou,která
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jej plně prostoupila,a od které se nemůže odtrhnout.

Při setkání s věčnem nastala tato jeho mešní situace.
Jakoby sledoval apokalyptickou vizi posledního soudu.
Světelně expanzivní věčno ("zlatý pruh","rudý flek")

které se vynořilo nad kopcem jako místem zrození a
smrti,kontrast oválo s neutrálními opticky pasivními

barvami,zeleného nebe a šedé země,udávajíčími základ
ní ladění krajiny.
V Krajině s věčnem Malich důsledně uzavřel deseti

letou etapu předurčenou Ještě jedním pivem. Představuje
zásadní zlom,neboí sklenula údobí,které začalo záznazy

empirického,ne stálého, prchavého vnějšího dění. Vize,

nejprve epizodické,postupně dostávaly univerzální cha
rakter ústředních životních okamžiků. Rozšiřovaly po-

hled\cíověka. Čím dále více směřovaly k novým verzím
humanismu.

Krajinu s věčnem je možné označit za jednu z nejemplexnějších realizací našeho poválečného umění vůbec.
Vidění a tvar.

Po roce 1976 založil Malich své umšaí především
na konkrétních osobních stavech. K fixaci bezprostřední
události si vytvořil nový výraz,stojíc í na pomezí tra

dičních výtvarných kategorií. Na mnohé diváky,protože
nevyplývá z konvenčních kompozičních vztahů,může■půso

bit neobvykle. Malichovy prostorové realizace nejsou

ani závěsnými objekty,ani barevnými sochami; přesahují

uznávané hranice malířství a sochařství. V jedné z cito

vaných poznámek uvažoval o dvojím možném způsobu jejich
vnímání:vjem probíhá jednak přes "já", které podává pří-

Krajina s věčnem

283 x 243 x 125
drát, barva
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mé videní,jednak z jakékoli jiné strany,protože k reali
zaci přistupuje jako k autonomně vytvořenému uměleckému

dílu. Osobní zaangažovaní je nej zřejměji vyjádřeno tří

fázovým "já" u realizací s více post avami,neb eí každá
má své "já",které by také mělo být v plastice provedeno.

Malich se věnuje takovým událostem,jejichž převádění
do uměleckého díla se mlže zdát nemožné. Neznamená to

však,že by plastickým vyjádřením pozbyly estetického
účinku; uchovávají si vysoké formální kvality. Odhléd-

neme-li od jejich sdělení a koncentrujene-li se jen na
výtvarné pojetí,zjistíme,že obsahují kontrasty uzavřených
a

otevřených objemů,úplných a nedokončených tvarů,klid

ných a dynamických tenzí drátu. Ačkoli lze systém Kalicho
vý práce do značné míry pojmenovat,neznamená to,že by

byl jednou pro vždy vysvětlitelný. Odkrývá originální

hlubiny,které již vyplývají z čisté vizuality zachyco
vaného dění,z přímého kontaktu s tokem reality. Na něko

lika případech bylo ukázáno,že pryjptním zdrojem byl kon
krétní

zážitek. Tvar,který jej vy ja dřu je , doklá

dá,že autor může uskutečnit jen takový zážitek,který

lze převést do výtvarného výrazu. Jeho vidění vychází
jak z bezprostřední reality,

tak je ovlivněno předchá

zejícími výsledky. Totéž platí o provedení. Vidění a
forma jsou v souvztažném napětí. Žádná z realizací ne
může zůstat jen formální,poněvadž vždy odkazuje k ne

vědomému obsahu. Vzniká tak střet mezi obsahem vidění,

kterému je forma pouhým médiem umožňujícím vyjádření,a

výtvarnou formou,která má dané vidění fixovat. Z nej lep
ších prací je zřetelné,že vlastní zření bylo tak silné,
že předurčilo danou formu. Jejich umění se totiž pony-
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buje na samé hranici výrazových wostředků,kdy nové
estetické kvality vyplývají z nečekaných barevných

vztahů či neobvyklých kombinací různě tažených drátů,
,
Z
- z
v Z 5
ktere opět moheu podnítit další viděni.
Exaltovaná obrazivost,po jící se s neobyčejně kul

tivovaným smyslem pro barevné kvality se rozpíná od
nudné reality po astrální vize,od epizodických událos

tí po existencionální. Je téměř okamžitě schopna pře

jít i vnější skutečnosti k niterné vizi. V próze Od

tenkrát do teď tenkrát bylo empirické dění (např.průchod větru korunou stromu) zaznamenáno pojny,které lze

i použít k vystižení některých závěsných konstrukcí.

Autorovu percepci světa do jisté míry ovlivňují osobní

vize,proměnu jící jeho chápání okolní reality. Po roce
1976 si vytvořil univerzální přístup,který umožnil

ztvárnit jakékoli představy. Je téměř neuvěřitelné,
jak velké výrazové bohatství a jak rozsáhlý námětový

okruh dokázal absorbovat. Jeho nové realizace nelze za

řadit do kategorie abstraktního umění, i když je třeba
upozornit na jejich organický charakter,který poskytuje

svobodnější výrazové polohy (např. oválný tvar v pas
telech umožňoval transformaci,průniky,překrývání a
rozpad).

Vymanily se z jakýchkoli dogmatických estetik.

Byly výsledkem spontánních tvůrčích sil,které se neuzavíraly před vnějšími podněty. Z hlediska dosud zavedených

umeleckohistorických kategorií se staly nepostižitelné.

Kdyby měly být Malichovy práce po roce 1976 zařazeny
do širších souvislostí českého umění,daly by se volně
přirovnat k osamělcům

typu Františka Bílka a Josefa Vá-

chala. Jsou však vzdáleny teologicko-symbolistické kon-
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templaci,i když se zabývají náboženskými motivy (viz
Poslední večeře) a astrálnímu

"duchařskánu" spiritismu,

ačkoli nemají v určitých případech od něj daleko. Proje
vují silné přitakání spirituálnímu charakteru přírodních

sil; blíží se vitalistické formě pante ismu. V jejich
jádru tkví světelná energie,která se při různých příle
žitostech ohlašovala již od přelomu šedesátých a sedm

desátých, leto Přestože si tehdy autor uvědomoval její
přítomnost, nebylVješte schopen svým výtvarným při stu
pem pevně fixovat. Vnitřního světla se dotýká zejména

jedna skupina pastelů,která má čistě abstraktní podobu:
formou zhmotněných barevných, ploch podává záblesky vnitř-

nich světelných prostorů.

Představa,že každý člověk je nositelem vnitřního

světla,které je pramenem života,se stala jednou z hlav
ních Kalichových tezí po roce 1976. Vnitřní světlo spo

jil s "božskou esencí". Přivedlo jej k novému humanismu,

jehož hlavním úkolem bylo obnovení přirozeného kontaktu
se světem. Autor se nedívá na člověka prostřednictvím

vesmíru, tj.matematizovanými institucionálními struktu

rami,ale dává přednost citu a senzibilitě.
Kalichový práce stojí mimo právě probíhající výtvarné

směry. Neinspirují se jimi ani na ně nenavazují.Ocitlyli se koncem šedesátých let na Špičce vývoje evropského

umění,opustily je

během sedmdesátých let jakékoli rysy

dobové aktuálnosti. Autor se po roce 1976 vydal vlastní

cestou,bez ohledu na to,zda bude přijímán či zavrhován.
Jeho nejnovější výsledky lze sotva přirovnat k nějakému

ismu či jiným módním projevům; jsou ne obyčejně autentic
kým výrazem uvnitř přítomného českého umění. Neznamená
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to však, že by se uzavíral do sebe,ale nesmírně citlivě
reflektuje současné otázky. Dokonce ve velmi principiál

ní rovině. Projevuje se to v distinkci mezi dvojím mož
ným způsobem života: založeným na intuici a zmechanizo
vaným, nabízeným modernistickou civilizací. Směřuje k pů

vodním zdrojům,k vnitřním

principům lidské existence,

odkrývá originální obsahové vrstvy. Již před rokem 1976

si Kalich uvědomoval prázdnotu avantgardních konceptů
modernistu,když odmítal seriální a systémové umění, a

přišel s projevem,který co nejvhodněji reflektoval pohy
by spirituálních sil.

Tři ze stěžejních motivů po roce 1976 - kopec,vejce
a trhlina,aí spočívaly ve vnitřní vizi nebo v empirické

skutečnosti,měly 'inter subjektivní a archetypální povahu.
Jejich univerzální význam,kdy kopec vyjadřoval kontakt

pozemského s nebeským, vejce prvopočátek života a hrani
ce univerza a trhlina vznik světelného prost aru,splýval

s osobním prožitkem ovlivněným životními a uměleckými
zkušenostmi. Malich je

přehodnotil intuitivním pohle

dem,ve kterém pevný,lineární obrys zmíněných motivů fi
xuje žhavý,tekoucí proud skutečnosti: kopec,znamenající
styk hmotného s nehmotným, byl spjat se vzpomínkám i na

Holice,trhlina představovala nej jednodušší elei&tární
tvar,jehož prostřednictvím uviděl poprvé světlo, vejce

poskytlo pružný,primární obal vibračního pole každého
n u®-i ó n •
Kalich se vyhýbá polaritě racionálního a iracionální

ho. I když racionální svět,který v něm vyvolává citel
nou skepsi,nepřijímá,nemá jeho obrazivost iracionální
kořeny; směřuje spíše od konkrétních empirických dojmů
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k metaempirickým. Pohybuje se v oblast ech, kde dochází
ke stírání hranic mezi přímou zkušeností a dávno uply

nulou událostí,k nečekaným spojením protikladných si

tuací. Z prací je zřetelné zhuštění podstatných život

ních okamžiků a neustálé přelévání jednoho zážitku v dru
hý, jedné vzpomínky v následující. Vznikají tak nové kom
binace,v kterých se mísí minulé s bezprostředním viděním.

Niterné světelné erupce neeliminují jen tělesné,ale
i psychické aspekty. Omezené fyzické ” já”,které bylo ja
kousi prvotní branou v letech 1976-79,zmizelo ve Vnitř

ním světle I a II. Tehdy bylo ústředním bodem odtělesněníjpřechod ze stavu hmotného k duševnímu. Malich se však

vyhnul osobnímu psychologizování. Co nejvíce potlačil
sféru subjektivního dění,jeho vědomí se stalo promítacím

plátnem,odrážejícím pouze to,co skutečně zahlédl. Nejkoncentrovanější pastely pramenily z bleskového zření,

kdy se nechal vést pouze zjevovaným. Počáteční konstela
ce z roku 1976 se dala kdekoli a kdykoli opakovat,byla

každému dosažitelná. Přinesla průlom do expanzivní obra
zivosti, kdy před autorem vyvstává neopakovatelné záření,

kterého si dříve nevšímal. Mělo jedinečný,nenávratný a

časově omezený rázjnebylo možné jej uměle vyvolat, proto
že by ztratilo bezprostřednost,náleže jící k jeho hlavním
předpokladům.
Malichův krok po roce 1976 byl riskantní povahy.

Začal pracovat s neuchopitelnými fenomény,které sice směřo

valy k primárním podstatám,ale zároveň svou efemérností
neposkytovaly ještě záruky výsledku.
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Mezi zlomkem a celkem®
Kalichový práce svádějí k soustavnému výkladu,přes

tože žádný pevný systém nevytváří. Jejich archetypální

symboly (tj. kopec,ve jce,trhlina,vesmírný had] představu
jí pouze vnější strukturu, vyrůstá jící z osobního prožit

ku® V podtextu tohoto postoje tkví odkrytí původních,
zprostředkujícími zkušenostmi nezatížených vrstev lid
ského vědomí,které umožňují okamžitě rozeznat pravdu od

falše»podstatné od vedlejšího gesta® Inspirovalpse autor

nejprve neutrál ní šedí všední reality,vnikl postupně do

oblastí nepodložených evidentními empirickými fakty. Roz

díl mezi vnějším a

vnitřním světem u něj přestává exis

tovat: vystupňovaná smysl ovost vede od fyziologických

počitků k entrál ním vizím. Hachází metaempir ické poleje
sféře samotné empirie; vyhledává taková místa,kde se obě

polohy stýkají a prolínají (viz např® místa transformace

v Od tenkrát do teď tenkrát),kde samovolně de sebe vplývají a vzájemně se mísí. Místa mohou mít charakter mate

riální (např. místo rozježděných máslovek), tak abstraktní
(např® průniky různě intenzivních vibrací).
Realizace jsou světem nepřetržitých vnitřních kores

pondencí. Poskytují neobvyklé množství výkladových mož
ností. Sotva kdy bude definitivně vystižen jejich komplex

ní charakter. Významy mohou být hledány v každém bodu,

tahu či tvaru. Vzniká tak bohatý okruh podporujících se,
střetávajících a doplňujících referencí, kdy vystoupí
nečekané příbuznosti mezi staršími a

nově jš ímj pracemi

nebo na sebe upozorní dosud opomíjené kresby. Srovnání
Kalichových výsledků s jinými

uměleckými projevy však

budou provádět pouze vnější paralelu,která sotva osvětlí
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jejich vnitřní příčiny. Velmi zajímavým se pravděpodobně

stane autorův. vztah ke generačním vrst e vnikům, neb oí mno
hé

jeho postřehy ihned přešly do obecného povědomí.
Prameny Malichova světonázoru i některých námětů

vedou do romantismu,kde se jedinečným způsoben dostala

ke slovu sféra subjektivity(nejautentičtěji vyjádřena
ve Vnitřním světle I)sstejně jako pohled do sebe či mo

tiv rozdvojení a vidění sama sebe. V romantice tkví

také rozlišení na bílou noc a černý den i

napětí mezi

fragmentálním empirickým-pohledem a celistvou vizí.

"Já” umožnilo,aby byl autor v realizaci stále příto

men,aby fixoval chvíle,kdy skutečně žil. Osou svého umě
ní učinil vlastní život. Každá událost,sledovaná prostřed
nictvím "já”,může sloužit za podnět výtvarné realizace
aí se týká nej současnějších okamžiků,neb o nejranějších
životních stavůo

Malich zaznamenává průběh vidění. Stává se médiem

vize. Jevící se světelný tvar,v kterém jsou syntetizová
ny symbolické a emotivní zdroje,je nositelem jak konkrét
ních významů,tak výrazných senzuálních hodnot.

Jedno z nejzřejmějších omezení Kalichový činnosti
po roce 1976 spočívalo v napětí mezi totalitou vize a

výrazovými možnostmi zvolených materiálů. K zachycení
odehrávající se,časově limitované událost i,měl k dispo

zici pouze vizuální prostředky jako drát či pastel. Kaž
dá kresba nebo prostorová konstrukce je vzpomínkou na

skutečně žité dění spojené s konkrétním dnem a hodinou.
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"Já" a lidstvo

Pročítáme—li Kalichový reflexe z konce šedesátých
leť,narazíme na představu,podle které měl příští vývoj
umění směřovat do oblasti architektury. Autor navrhoval

umělecká díla pro Ještě neexistující podzemní a vesmír

ná města. Zaujaly jej ideální utopické projekty, při
jejichž realizování byl úzce spjat se sférou objektivi

ty. Vyžadovaly dodržování všeobecně platných kritérií,

vyplývajících Jak z troJřozměrných vztahů,tak z požadav
ků kladených na obyvatelná prostředí. Na konci sedmdesá
tých let se Malichův názor radikálně obrátil. Dospěl k

přesvědčení,že se druhému člověku přiblížíme Jedině pl
ným pochopením sebe. Zřekl se univerzálních konstant,

aby přešel k "Já” Jako Jedinému pevnému bodu a východis

ku. Cíl Již neviděl v plánech příštího života,ale v pro
měně každého Jedince, spočíva Jící v odkrytí vlastního vnit

řního světla,Jehož sledování představuje nový zdroj humanity.

( únor 1987 )
Poznámky:

1. 0 radikálním Kalichově obratu,který se odehrál v Jeho
práci začátkem šedesátých let,se několikrát zmínil
J.Padrta

.Karel Kalich prošel nejprve na přelomu

padesátých a šedesátých let zkušeností lyrického ab

straktního písma, Jež mělo z nynějšího pohledu vel mí
málo společného s tím,co dělá dnes"

a

"Zvolení to

hoto východiska (tj .geometrického-pozn .autora) bylo
pro Kalicha logické, pretože celá Jeho minulost malí
ře byla převážně lyrická a

tedy založená na práci
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intuice a instinktu. V nových výtvorech po roce 1963

se tato ví na. neztratila” (J.Padrta,Konstruktivní ten-_
hence ,Výtvarné umění 1966, s.328,329). Mezi loty 196263 totiž u Malicha probíhal citelný zlom,který tkvěl

v přeměně rozechvělého,lyricky abstraktního rukopisu
do pevných geometrických monochr ©mnich forem.
2. Obdobným stavem kritické reflexe prošlo více autorů.

Z hlediska dějinného je třebe upozornit na D.Diderota,
který se, jak to podotýká R. Grebe ní čková v Poznámkách

o Nemanželském synovi,dotkl momentu zrcadlícího auto
rovu situaci: "Tu mizí fikce i snaha cokoliv předsta

vovat. Je tu jen a jen. autenticita píšícího. Jde pouze

o "zde a nyní" autora,původce textu, jenž v této chvíli
po vykonané procházce usedl ke stolu a hodlá vyjádřit

tento svůj zdejší okamžik,a

píše. Myšlenky,které ho

přitom přepadají, v kterých si sama sebe uvědomuje jako

Čiré exist ování, svou pouhou evidenci, s nimiž stojí
vis-a-vis nepopsanému papíru,jsou současně na papír

zanášeny. Jinak řečeno pisatel stojí v extrémním-nul-

tém bodě toho,co je tvořeno písmem." (R.Grebeníčkevá,
Diderot o umění, in: D.Diderot,0 umění,Praha 1983).

3. Malich mnohokráte ve svých starších rozhovorech upo
zornil na jednoduchou kresbu,která způsobila proměnu
jeho výtvarného názoru. Její motiv byl vyvolán tragic
kým osobním podtextem: "V roce 1962 umíral můj otec

v pardubické nemocnici - tehdy vznikla kresba perem,bylo
to jakési lešení,dvě vertikály s horizontálou a kruh,

jehož spodní část již klesala pod ni. Nebyla možnost
záchrany. Drama bylo zdůrazněno silnou čarou v kruhu.
Jejím posunováním se měnil pocit a význam — bylo to po
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divné zjištění.Vždycky o mně říkali,že jsem lyrický ma
líř ~ a jak jsem došel k těmto věcem? Ale ten přerod
v toto myšlení — ten přišel se smrtí otce.Bylo to zou

falství 5kdy

jsem došel k bezmluvnosti.”(A.Kusák,Hovo

ry 21,Výtvarná práce,1967) Malich v rozhovoru popsal

jednu ze svých hejelementárnějších kreseb,na které

byl zaznamenán pouze lineární průběh kruhu přes hori
zontální linii.Tent o metiv lze ©značit za osudový sym

bol Malichovy tvor by .Promítl se i v Krajině s věčnem,
kde dostal podobu černé spirály s bílým hmotným místem.

Kombinace černé a bílé má právě v tomto motivu výjimeč
ný smysl,ne b^o£ obě barvy jsou pro něj nej důležitější

vůbec•
4. Kolem každého zastavení se koncentrují zelené linie,kte

ré jeho místo určitým způsobem vyme zují. Kraj inu však po

krývají ještě tři plošné,částečně na zastaveních nezávis
lé oválné útvary,které jsou vytvořeny z kombinací bílé
a žluté.

5. Způsob, jakým přistupuje Malich ke vztahu vidění a formál

ního motivu,který jej zaznamenává,má některé styčné body

s K.H. Máchou, ale spon chceme-li jej vidět prizmatem výkla

du J.Mukařovského: "Básníkův zážitek je již ve chvíli své
ho zrodu něco víc než pouhý ekvivalent vnějšího popudu.

Proces významové interpretace je zde tak mohutný a do té
míry spjat s celým uměleckým charakterem básníkovým,že

není podstatné hranice mezi zážitkem a básnickým motivem.
...Zážitek má již ve chvíli svého zrodu povahu významovou,
dostavuje se mnohdy později než příslušný básnický motiv,

a naopak motiv si uchovává živost bezprostředního zážitku."
J.Mukařovský,Studie z poetiky,Praha 1982,s.574.
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Tomáš Vlček

Dvě Máchovské reflexe nad dilem Karla Malicha
I. Peruť Anděla

i

Z cest do Holic si nejvíc pamatuju na hřbitov. Je
na kopci a stromořadí,kterým se k němu jde je prosvětle
né sluncem a ševelením listů. Širá krajina kolem prosví
tá dálkouvzduchem i úzkos tným'prázdnem, Když ted*vzpomí

nám na cestu k Holickému hřbit ovu,velká prázdnota krajiny
kolem je pro mně už vyplněna čárami,body a barvami Mali—

chových grafik, obr azů^ drátěných plastik a kreseb. Jsou
zde linie leptových čar a citlivých oděrků tužkyj barevné
plochy a skvrny', kousky textilií^zrnka pískuyodvážné tahy

drátů i chvějivé linie geometrických tvarů. Do tohoto

světa uviděných forem se mi mísí trs vlastních vzpomínek
na Holice,některé pocházejí ještě z dřívější doby než

jsem se s Karlem Malichem seznámil. Něco,zdá se,se zde
opakuje: jakobych znovu šel s tetičkou Zemánkovou oestou

na hřbitov s kropáčem v ruoeypomalu, slast ný;, že si s ní
rozumím a přece zraněný zásadami trčícími, nad životem

této obětavé a statečné

ženy.

Rovinu',nad. kterou se za Holicemi zvednou první ko

pečky podhůří Krkonoš a Orlických her vidím prostřednic
tvím svých cest do Holic a po setkáních s Karlem Ufa liečení

a seznámení s jeho malířským a literárním dílem jako

otevřenou scénu osudů. Není sice tak divadelně drama
tická jak jí stylizoval Adolf Kosárek na obraze s moti
vem Kunětické Hory ale napětí tohoto místa se neztratilo

a vynořuje se i bez romantických dun a dubů0 To místo

je prostorem linií cest;které se zvedají k obzoru,které

přechází jeho hranicejpromítají se z lomenie střech,

z obrysů zdí a jejich skvrn do nekonečného nebe. Pod
ním jsou opakující se obrazce domu v kterém se Karel
Malich narodiľ,potoka a železničního přejezdu za zahra

dami Starých Holic,siluety kopce a hruškou blízko nebi

i obrazce lajn hřiště do jejichž geometrie se toto nebe

promítlo jako vymezený prostor dorozumění s lidmi prost

řednictvím řeči v níž tělo^ naděje mysli a pohyb míče

otevíraly cestu do ráje okamžiků v bezčasí nicoty. Tak
znovu v duchu jdu cestou k Holickému hřbitovu a přemýš

lím o Kalichoví; o úzkosti a útěše prostoru donnr,kra jiný,
obrysů věcí,© gemeometrii a vzduchuje daru jazyka zachra

ňujícího pel květiny vůni barvy a zvuky chvil.

Hřbitov je místo kde jsem víc než kdekoliv jinde
zasažen smutnou všedností doby,spatřeným yH znáním mo

derní civilizace své bezradnosti před faktem aarti. Hek—
vizity tohoto přiznání,porcelánové holubičky se zvráce
nou hlavou,stříbrné písně na skleněných deskách nesou

pečeí všech smutných iluzí vezdejšího života v našem

století, Ke znám ve svém okolí člověka, který by si kdy

zde pro mně takto čitelný rozpor tak ve všem všudy uvě
domoval jako Karel Malic h, Když mě jeho texty a díla
uvedou zpět k Holicím a projdu jimi až pod mohutné lí
py uprostřed hřbitova vynoří se mi postava pískovcového

anděla stojícího mezi jejich větvemi. Vytvořil ho na^zakázku^někdy koncem 19.století podkrkonošský kameník a

sochař Edmund Malich;děda Karla Kalicha. Pevná forma
vymezuje tvar těla anděla, je jí opracování je tak jistě
ovládnuté,že jím proniká bez křeče a patetického gesta
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vlídná citlivost usmiřující:vůkolní novodobé pohřebiště.

Smysl pro jasný tvar a citlivé Jeho působení sahají da
leko dopředu i dozadu Kalichová rodu,stejně Jako do sta

ré i nové tradice českého umění« Myslím,že anděl Holic

kého hřbitova má nejvíc tu podo buj kterou Karel Malich
nalezl ve funkci anděla Jakou uvedl Erich Fromm ve svém
výkladu duševního života. Jak mi sám Malich řekl Fromm

potvrdil to co už dříve tušil,že anděl přichází k člově

ku krátce po Jeho narození a zastře mu rouškou půvabu

krutou podobu života aby Jej pro člověka učinil snesi
telným. Takový anděl s rouškou vnímavé milosti provázel

tvorbu Karla Kalicha až do poloviny sedmdesátých let.

Byl mu vždy blízko,aí vykročil,kterýmkoliv směrem svých
oest.

Mali chov o dílo se dobíralo od realistických grafik
ze speoiálky Silovského na pražské akademii,přes geome
tr izuJící krajiny z okolí Holic k formám inspirovaným

analytickým kubismem,tak že jeho vidění postavy a kraji
ny přecházelo od jejich námětů a objemů k objevování ele

mentárních forem v prostoru,začínajícím mezi větví stro
mu a nebemV siluetou pole a stranou čtverce či segmentem
kruhu a končícím v pulzování, pro línání a krystalizaci

ryze geometrických forem v čílech,kterými se Karel Mal leh
představil roku 1966 nezapomenutelnou výstavou na Karlo
vě náměstí,kterou jsme pochopili jako cosi neobyčejně

svěžího co vychází ze síly země a vody,z proudů vzduchu,

z porozumění Jejich nekonečně tvořivým procesům a nikoho

z nás nenapadlo,že v tomto živém díle je kus milosti an
děla, s kterou Karel Malich Je nejen ve vztahu existenční
danost i,ale s kterou bude muset také svést vážný zápaso

lei

Byli jsme okouzleni čistotou jeho pro jevu, dokonalost í
z
jeho geometrie živých forem schopne vyvést nas z^pří jem

ného pocitu stagnace konstruktivist ického umění a ztráty
víry v její tvůrčí možnosti,
Karel Malich navrhoval 'během několika let svého po
bytu v Kobylisích objekty,domy;města,koncepty krajiny;

které měly ztělesnit tuto živou geometrii a promítnout
jí do dimenzí nového životního prostředí, Ve svém záměru

zůstaly však jen otevřenou možností pro svěť, nik oliv však

pro jejich tvůrce. Byly to nejdříve spatřené vlastní ruce
držící tužku a blok do kterého Karel Malich kreslil kdesi

ve Slaviipaebo Demínce,či jiné kavárně nebo hospodě prou

dy energií a jejich soustřeďování v prost aru,v nichž zá
roveň s tehdy nově se objevujícími teoriemi o energetic

kých kolapsech černých děr v kosmu měnících radikálně naše
empiricky podložené představy o hmotě a prostoru přecházel

k motivům prostorových trhlin a děra Tyto ruce vnikly do
světa Mali chovy tvorby s mimořádnou naléhavostí. Když si

vybavím Delacroixovy obrazy Zápasů Jakuba s andělem, vidím
nejdříve křídla', o zem opřenou nohu a pak do sebe zakles

nuté paže. Realita umění a realita skutečnosti jsou od

sebe podstatně vzdálené pojmy; které se propojují v neu
věřitelných souvislostech . Některé události se přihodí

snad jen proto aby vedly k nové struktuře uměleckého dílao
Nevyhýbám se proto vzpomínce na dobu před polovinou sedm-

desátých let,která má s faktem rukou a se setkáním s tmdělem v Malichově životě něco společného.
Při jedné z cest do Svatého Jana, kde jsem s Karlem

Malic hen hrál fotbal,Karel byl při brance,kterou vsítil
v chumlu selských pořízků sražen tak nešťastně,že si zlo-
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vť! ruku. Týden či čtrnáct dní po tom Jane spolu prochá
zeli Římovskou křížovou cestu.

mnoho částí',poloh a

témat,ke kterým se člověk vrací,Karel Malich zde nalezl

několik motivů,které souzněly s jeho zájmem o zobrazení
lidí a prostorů jejich existencí. Jedním z nejvýrazněj

ších motivů tehdejší jeho pozornosti byla skupina soch

na skále v lese znázorňujících biblickou scénu Getsemanské zahrady v níž Kristus prosí anděla aby od něho odňal
pohár hořkosti. Anděl Římovského sousoší má cosi společ

ného s andělem Holického hřbitova. Oba jsou v kameni,
oba respektují jasnost ster eon» triek é formy. V Šímově
raný barok a žula,v Holicích česká tradice 19.století
podílející se na utváření výrazu sochy mezi klasicistně

pojatou plnou formou a jejím barokním pro cítění»uSp01ečné

oběma andělům nejsou jen tyto formální znaky ale výraz
zjemnění tváří drapérií a pohybu těl vycházejícího z po
chopení smyslu jejich zobrazení,jako útěchy nad údělem

pozemského života. Pot ografie,kterou jsem tehdy pořídil
dokládá setkání Kalicha se sochou. Těžké,žulové ruce
krásného anděla odpovídala ruka v sádře sochaře sledu

jícího sochu s účastně

vlídnou pozorností. Tíha hmoty

a předmětnosti těla se zde objevila v kontrastu, který
měl v Kalichově díle vystoupit s mimořádnou naléhavostí.

Pozorováno z od stupu, časové vztahy po sobě násle
dujících událostí se přibližují. Tak se mi vzpomínka
na naší cestu Símovskou kalvárií a fotografie rukou vy

nořují v souvislosti rukou zakreslených do skicáku.
Zdá se mi,že netrvalo dlouho a anděl se začal vynořo

vat v kresbách energetických polí,proudů a prostorových
trhlin zároveň s tím jak se začal v těchto kresbách zpo-
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dobovat v obrysech, zorného pole Karel Kalich sám® Set
kání s andělem,stejně jako nové uvědomění sama sebe se
v Kalichově tvorbě přibližovalo® Naznačilo to několik

udál o stí, vzpomínám na dvě: Byli jsme v Piů honících, kam

jsem si jel prohlídnout a vyfotografovat realizaci jed
né z Kalichových veřejných plastik®. Přijel jsem a Karel

Ma~ leh mi vyprávěljže uviděl anděla ve skvrnách laku a
vody na překližkové desoe,kterou v dílně používal při
práci® Anděl zanikal jak se voda vpíjela do překližky,

proto mě Karel požádal abych anděla vyfotografoval dří

ve než si prohlédnu plastiku® Udělal jsem to rád,i k^ž
jsem žádného anděla neviděl® Jestli mě cysl neplete bylo

to už podruhé kdy se mi tehdá Karel zmínil o andělovi.

Poprvé mi o něm bud říkal nebo jsem jaiom cítil jeho
přítomnosť^když jsem si prohlížel jeho geometrické kres

by kvašem a tuší na nažloutlém papíře® Je to několik
nejkrásnějších kreseb z období první poloviny šedesá

tých let® Také tenkrát jsem ovšem anděla spíše tušil
než viděl. Uviděl jsem jej konečně až v kresbáchjz kon

ce sedmdesátých let, V roee 1980 zemřel Malichův tchán.
Karel se s ním rozloučil kresb«mi,kter é vznikaly již
stále více na základě snového zahlédnutí. Byly to opět
kresby prostorů a shluků energetických polí v nichž se
rozeznívaly tečky a linie utvářející siluety předmětů

v proudech světla® Ve světelném proudu Karel Kalich také
zobrazil tělo svého tchána jak ho nesou andělé® Byla to
jedna z posledních milostí anděla i zvěst Karlova odmít

nutí jeho dosavadní pomoci v životě a tvorbě. Rouška,
která má život obestřít půvabem krásy,a která měla smysl

nezbytného usmíření ve všech úzkostně prožívaných kon-
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fliktech života se začala rozplývat ve světle no^ho
Kalichová soustředění nad existencí viditelných i
skrytých věcí života*

To už Karel Malich měl dokončenou plastiku n Ještě
jedno pivo

”. Končilo období anděla a řečeno slovy bib

lického tématu římovské kalvárie

Karel Malich sestou

pil od sochy anděla k soše Krista* Mnohé v jeho díle

ae změnilo stejně jako ve vnějším běhu našich životů*

Epilog Malichova andělského období byl mi 0221 ám«n sněny
který s dílem Karla Malic he. neoddělitelně souvisel* Jeho

podobu jsem si nemohl, vybavit jinak než prostřednictvím
foremjkteré do

umění uvedl Karel Malich. Ve snu jsem

se viděl,nikoliv však jako nějaké od mého vědomí oddě
lené fyzické já,ale jako bych se na sebe díval v bdělém

stavu,'očima; z kterých jsem,stejně jako ze své hlavy,nic
neviděl,viděl jsem jen své tělo a cítil jsem ruce andě

la jak mě držely a nesly nad kopem. Dole bylo Peršovo
pole kolem kterého se

z lesa vracela moje matka* I zde

se otevřela krajina jako resonanta vědomí úzkosti a lás
ky ke světu. Tuto část rodné krajiny jsem uviděl v per
spektivě anděla pod jehož křídly se v Čechách vyvíjelo

umění vroucně,více s láskou než s odvahou*

II* Na pomezí jiných světů

V létě roku 1975 jsem se v Kalichově vinohradském

atelieru setkal s Margit Howellovou* Tato americká his
torička umění tehdy měla za sebou přípravy výstavy díla

Františka Kupky pro Gugenheimovo muzeum v New Yorku*
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Mluvili Jsme o smyslovém výrazu geometrie v tradicích
českého moderního umění® Kupka,Pmeissig,Malich,Kolí 

bal a dalšíe Ha šedém koberci zářily linie Kalichových

do prostoru otevřených geometrických konstrukcí® Pod
stropem visely drátěné plasti^r provdů;iinií a sil®
Mezi hromadami nakupených kreseb,obrazů a soch se šíři

la atmosféra porozumění,kterou jsem prožíval s pocitem

štěstí^že se nemíjím s místem,v kterém jsem se narodil®.
To co jsem viděl na Kalichově tvorbě a co jsem se snažil

vyjádřit jako otázku

forem kontinuálního prostoru to mi

potvrzovala tato mimořádně citlivá a inteligentní žena®

Malichova tvorba nám připadala jako jeden z ne jperspe ktiv

nějších výkonů v českém umělí té doby.
Událost^kterou jsem prožil v Malichově atelieru ani

ne rok po setkání s Margit Rowellovou jakoby postavila
na hlavu všechny naděje a perspektivy o kterých jsme mlu
vili a

které jsem sice bez viditelných výsledků ale pře

ci jen s mimořádným zaujetím promýšlel® Jako blesk z čis

tého nebe tehdy na mne zapůsobilo,když Karel Mál,dnh z ve
dlejší místnosti do atelieru přinesl igelitem přikrytou

drátěnou plastiku. 0 tom,co jí předcházelo,zahlédnutí ,

když se jej servírka ptala: "Ještě jedno pivo?" a uvědo
mění skutečnosti světa a sebe,jsem již věděl,ale reali

zace této plastiky byla naprosto něčím jiným než jsem si
mohl v souvislostech s promýšlením a prožíváním Malichova

díla představit. Byly zde sioe linie hlavy,které se obje
vily na reliefu Malichova pozorování světelného centra

z roku 1975,byly zde proudy energií v prostoru obklopu
jícím znázorněnou situaci,ale situace sama,roh stolu,ze

leně natřená deska sololitu, korek a drát,kterým byla ng-
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značena sklenice,papír představující účtenku na stole a
k tomu ještě kus pryskyřicí napuštělé textilie modelují

cí sukni servírky a drátem a epoxydem modelované ruce ,

to všechno bylo užito syrově a působilo naléhavě jakoby
bez zřetele na subtilně cítěné formy jeho předešlého
díla. Ani na okamžik jsem nepochyboval o vážnosti a sprá

vnosti Malichova úsilí, i když k jeho snyslu jsem se při
bližoval postupně během leťjkterá od tohoto našeho setká

ní uplynula.
Plastika vyvolala silně odmítavou reakci ve skupině

umělců,kteří byli od konoe šedesátých 1st spojeni a ozna

čeni výstavou Nová citlivost. Jejich tvorba tvoří dodnes
určitou generační kontinuitu, To co bylo vidět na plasti

ce z drátůfsololitu",korkuj textilie byl záznam situaoe

dvou postav^analýza okamžiku',cos i věcného čemu nebylo
bezprostředně rozumět ve snaze a nadějích na vytvoření

celistvého světa tvůrčí radosti a útěchy,kterými předchá
zející Malichova tvorba působila v Nové citlivosti jako

jedna z nejsilnějších. Zdálo se nepochopitelné proč so
chař vedle forem jimiž dýchá a pohybuje se spolu se světem,

vedle forem,které patří stejně jeho dílu jako energiím
pulzujícího prost aru ,se potřebuje zastavit u několika
zlomků vidění sebe a okolního světa. Průrvy a trhliny
prostorových sítí a proudů sice naznačovaly soustřeďová
ní k přechodu do nějaké nové oblasti tvorby,ale takovou
formu jakéhosi zcela mimouměleckého zásahu nikdo neoče

kával, Ani já,který jsem byl snad jedním z nejhlouběji
zasvěcených a zaujatých účastníků světa Malichova díla,

Tehdá jsem jenom instinktem tušil hluboké souvislosti a
zákonitosti proměn Kalichový tvorby, V následujících le-
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tech jsem se několikrát pokusil -vysvětlit tento slon.
Rikdy se mi to nepodařilo jasně a úplně. V přednášce

Paměí a vidění jsem srovnával Malichův obrat s výsled

ky posledních prací Rudolfa Arnheima^ který dospěl v stu

diích Nemsrtelnost duše, a v studii Prostor jako obraz
času", k poznatku^že prostorové a časové ferny myšlení
jsou vzájemně podmíněny, že teprve v jejich součinnosti

jsme schopni vnímat ^myslet a tvořit*, využívat podmínky
naší mentální existence,a vzdorovat tomu co je konečnost
naší existence fyzické. Arnheim viděl tento proces ve
vztazích časových a prostorových forem nyšlení^v dynamín-

kých přechodech přetržitých podnětů a nepřetržitých pro

cesů vědomí. Zdálo se mi^že proto aby nalezli naději i

důkaz nesmrtelnosti tvůrčího myšlení se Arnheim i Malich

soustředili na objasnění hranice mezi požitkovými a synoptiokými jevy vizuálního myšlení. Zatímco Arnheimovi

šlo o to najít nový důkaz svého životního názoru a díla,

důkaz pro to, že tvůrčí myšlení je fomou celistvosti
vzdorující zmaru, Malich jakoby se soustředil na to,stej

nou životní jistotu prověřit prvky a nástroji",které tuto

celistvost u něho podmínily; takovými jsou mu tělo jako

citlivá součást hmotného světa, mí-qto jako bod soustře
dění v jeho nekonečné pr ostorovosti^ a osud jako čitelné

znamení smyslu existence. Za nejdůležitější krok',který
následoval po plastice Ještě jedno pivo

jsem již tehdy

pokládal a v přednášce zmínil Malichovo literární dílo,

uvádějící do popředí tyto tři složky - tělo, prostor,
osud. Připomenul jsem zejména lyrickou esej "Od tenkrát

do teä tenkrát”, která ukázala významové pozadí jeho tvor
čí pozornosti věnované donyšleuí otázky chvíle jako pře
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chodného momentu lidské a tvůrčí existence* Malich.ův

t07,sáhly text působil tak výrazně a nově,že bylo třeba
se v něm nejprve orientovat v kontextu proněn moderní
prózy® Zde se nalézalo srovnání výrazu Malich ových tex
tů s dimenzii-,které zatím v literatuře spíše objevovaly
ženy než muži. Tak například díla Virginie Woolfové před

znamenala některé motivy uplatněné v Malich ově způsobu
psaní,v tom jak se v prozáoh této spisovatelky bortil

homogení čas vnějších událostí životního příběhu a
jak se v jeho útržcích a průrvách vynořovala nová dimen

ze skutečnost i, skuté čně jš í než vnější epizody chvíle,

kterými se tyto okamžiby otevřely® Jsem přesvědčen,že

tento můj úvodní pokus o zařazení a tím i o adektvátní
chápání Malichova literárního díla byl veden oprávněným

směrem^i když nenalezl zvláštní ohlas®. To co zde skuteč
ně překáželo,aby alespoň Karel Malich mohl sám souhlasit

se zařazením do kontextu moderní prózy byl fakt,že on

na žádný takto specifikovaný literární kontext vědomě
nenavazovaljdokonce je třeba připomenout,že se vždy brá

nil literatuře,byl dqjtán ja^oliv

technikou v líčení

soudu člověka aí zkomponovaným*,neb o odpozorovaným

pří^

během® Literaturu často komentoval jako nezodpovědnou

smělost,doslova drzost,vypovídat o někom jiném a zobra
zovat něco jiného než je zcela zažitá vlastní zkušenost®

V kresbách z let 1976-77 se soustřeďoval na to abyVkonfrontaci postav,nejčastěji figur sedících u stolu nalezl

pro každého člověka jeho vlastní prostor svobody,prostor
jeho vidění a myšlení®

Právě zde vystupovaly znaky charakteristické pro
proměny moderní prózy vzdávající se fiktivní jednotnos

109

ti vyjádření příběhu sledovaného z jednoho bodu jako
lineární následnost událostí^ve prospěch výrazu plura
litního vědomí,nově otevřeného korespondencím mezi člo

věkem a světem;jazykem literatury a skutečností* Kalich

nikterak nevítal pokusy tyto souvislosti komentovat nebo
teoreticky sledovat. Jeho psaní si samo hledalo cestu

do struktury času a jazyka. Tak se vytvářel způsob li
terárního vyjádření rozvíjející dotyky se světem do stav

by evokující zrod pojmů ze smyslově vnímaných kvalit a

předmětů a okamžiků světa. Proto aby mohl vyjádřit všech
ny důležité nuance mnohostranného vnímání vytvářel vlast

ní slovesný výraz v němž se uplatnily hovorové prvky ven^
kovského dialektu i jeho tradice vytvářet výstižné novo

tvary. Tak se řeč Kalichových testů vzdalovala známým

formám jazyka literatury. Slovo v jeho textech a obrazech
vystupovalo jako nově objevovaný znakjkterý se Malichovi
zoela předmětně a sny slově vnímat elně vynořil z proudů

světla,barevného vidění,z vnímání prostoru mezi postava
mi, z kreseb na listech skicáře do nějž se dostávalo tak

jak bylo zahlédnuto ve vzduchu kolem nich. Slovo vystupo
valo jako znak dotyku s tajemnou dimenzí skutečnosti a

otevřelo tak oblast nové znakovosti abstraktních pastelů

posledních osmi let jeho tvorby.

Kalich většinu textů napsal v|aospodách,kter é mu byly
místy vzácného soukromí a pospolitosti existence vyvázané

z ničivých kontextů životní i umělecké praxe. Zde rěl Ka
rel Kalich nalézt své životní téma,pro které jeho před

cházející dílo bylo jen šťastnou ouverturou, Do uvědomě
ní tohoto místa jakoby se soustředily všechny jeho nej dů

ležitější tvůrčí a životní zkušenosti - pohyb těla, vnímá
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ní prostoru s jeho neviditelnými silám i, pro údy, světly,
tvary a proláklinami — jakoby se

zde vydával účet své

ho existenčního porozumění pro každý jednotlivý tvar7

zážitek,osud člověka i země. Takové téma krystalizuje
dlouho a nestačí na něj jeden lidský životy Ani moje
přiblížení Malichovu dílu nestačilo k tomu abych se mohl

k jeho úloze,pozici a místu v umění vyjádřit bezprostřed

ně,tak jak jsem jeho projevy a myšlenky vnímal a chápalo
Teprve čas^v kterém jsem se zabýval staršími vrstvami
umění a myšlení 19. a 20.století přinesl pro mne možnost

seznámení s díly,ukazujícími takové souvislosti v osudech
moderní kultury,v nichž Malic hova tvorba,ze jména její

obrat,který se projevil literárními texty a plastikou
Ještě jedno pivo nabývá pro mě novou čitelnost.
Y širokém rozptylu prostředků moderního umění a vje

mů,které vyvolává, kry st a lizu je téma tělesnost i, jak o motiv
nově uvědomovaného rozhraní psychického života subjektu

a věcné předmětnosti těla a světa,jako motiv krize jed
noty vnějšího a vnitřního vidění a průniků z materiální
a zlomkovité danosti do nad individuálních a nadčasových

souvislostí® Touha a sen jsou

pr ostře dky^které pomáhají

člověku moderní doby přetrvat tuto krizi. Mají různé po
doby, stupně a polohy,sytí jimi různá média.

Uvnitř prostoru touhy,která pro jedny může znamenat

cestu k moci,pro druhé porozumění mezi lidmi, zůstává kaž
dý individuální člověk vůči sobě a světu nezastupitelně
sám. Mali chova výtvarná a literární tvorba vyjadřuje vý
razně a nově chvíli uvědomění individuální existence.

Předznamenala jí celá řada projevů tvůrčího nyšlení v li

teratuře i výtvarném umění; Karel Malich na jejich dědic

tví nejdříve začal navazovat na konci padesátých, a na

začátku šedesátých let prostřednictvím kubismu. Byly
to geometrické prvky prostorové konstrukce,v níž ae tělo
vynořovalo prostřednictvím detailů osobně prožitáio poci

tu harmonie. Takovými body jeho křehkých a velkorysých
prostorových kreseb byly ruka s cigare tou,spirála kou

ře,hrana stolu,segmenty obrysových linií vizuálního
pojmu postavy. S kubistickými inspiracemi Malich sdědil
i poselství malířů 19.st oletí,kteří nalezli v motivu se

dící figury téma snu o jiném světě a jiném smyslu zevše
dnělého každodenního bytí. V této řadě najdeme malířské

autoportréty,portréty žen a básníků^st e jně jako podoby
anonymních existencí ,modernit o velkoměsta,pijáky a ku

řáky restaurací,alkovsi,posta vy čekáren i ateliérů,

díla od malířů počínaje romantismem Gericsuitovým,přes
malby Cor otovy ,Couturovy, Manet ovy ,Degasovy až k raným

obrazům Picassovým. Malichovo ryšlení obrátilo toto dě
dictví z povrchu obrazu sociálního milieu moderního světa
hlouběji do nitra postavy ,kter á je užaslýma tázajícím

subjektem tohoto světa. Jeho autobiografická esej Od

tenkrát do teď tenkrát krok do nitra událostí vyjadřu
je především ve dvou rovinách. V rovině námětu - je dílen

napsaným jako reflexe překročení prahu domu a

přes dvůr a zahradu; v rovině jazyka - je

cesty

proniknutím

slovesné struktury rozvětvené v protikladech počitků
a den o tací jejich protikladných významů. Jekoty každý

motiv úžasu nad tímto světem se rodil v prostoru prázd
na,nabýval smyslu teprve ne pozadí pomí jejícnost i chví

le vnímané několikerou negací. Tak se intensivní proži

tek krásy světa v Malic hově vidění násobil otázkou po
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jeho smyslu,která se měla plně projevit zahlédnutím

sebe a části stolu ve chvíli dotazu servírky* Tak může

me rozpoznat osudovější místo Malichova vlastního zpodo
bení v situaci^ kterou vyjadřuje socha Ještě jedno pivo.
Pozice sedícího je na rozhraní lyrické aktivity a pasi-

vity^je na rozhraní dvou světů a údělu jejich konfliktu*
Tady Malich pokračuje v tématu básníka jemu neobyčejně

blízkého,protože stejně jako on cítí bolestnou lásku ke
každému tvoru,stejně jako on se chvěje nad osudem člově

ka, země,kosmu jenž pomíjí; zde Karel Malich pokračuje
v Máchově vizi člověka vnímající protiklady své vezdejší

existence - existence ne usmířené’, trpící a milující*

( červen 1987 )

113

Karel Malich. : Záznamy

(1979 - 84)

Sem se ohlíd kolem kde se mizelo k zahlídnutí a utkvění
na tom pohyblivém odkud by se pozorovalo se chvělo trnu
lo zášlehem putujícího do jinam ale odvšad ke mně se mo

hlo teď potvrdit se nemohlo ustálit bylo do odtamtud sem
k dýchaní když zavál k dotekům toho odtamtud rozsvětlené
do sametová navlhla buď buď buď se děje ke všemu ne odčítá

ní zněle ve vibraci na ostří malátnéhok nerozeznání písk

lavě do syčení nasírověle ífffŕŕŕ žblunk neholanehola němo
úžasssssle svistsvistsvist ééééě donezněle odezněla se

válo konejšivě a navlhlo vystupovalo prosakovalo neúrodo
prasklin ale se nedousíchalo ó zvlhlo trhlin sem objav

byl obtížen ne odlehčením bzukotem voňavě zprudka odvátém
do touhy uplynuléhouplynujícím v třesku mazlavě a plocho-

ztrnulo se začalo dostřeďovat a vtahovalo se k rozplynutí
vírovitě sem a tam tam vírovitě a padalo se do rosná tehdá běl amodře mraků a propadalo v zachycování modřevlhkasvětlaočí všeho a v tom vzepře ní propadávání se tonulo v

radosti okamžiku přijímání do všude toho místa vlhkých

prosvětleně život všeho nastupoval v planutí toho rozžasu
podávalo se do vírovitě k vírovitě a vtahovalo se k vírům

těch okamžiků když strnulo věčnem. Vše zmizelo pod zrakem

než ale dál bylo pod tím temnšiím do světla bylo se mimo

jednu tmu toho světla to světlo vzniklé tím vnějším svět

lem světa zase ani nedýchalo se soudýchalo s těmi vhledy

do požehnanosti stálého a stále pochopeno se odměňovalo
do beztělesnosti sem stál v tom nedotýkaje se odkud mi
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bylo nabídnuto a se rozplynulo ale připravovalo k uvidění
mléčno moučnosti mnohabodovosti vsávalo s novozrozováním

k soustřeďování sil k vytvoření toho co se z vnějšku....
objal jsem to úsilí a tančilo se k ustrnutí jásal ten oka
mžik zjevení na tom zvlhle věčným strnulost uvidění dyna—

mitovala svým náhlým jsoucnem rajskost pro všechny ale po
svěcená místa mezi vším zářila a velebila to pro všechny

k odvaze být když už jsem sem stál a souhrobí mých předků

mě vtahovalo k sobě a dočasně jsem sílil jejich minulostí
k provkročení mezi ně a zemí pozorovali někdy zsinalí ně

kdy pohledem planoucí svíce to ještě nade mnou a to nad

nimi. Hrob od hrobu všech hrobů všech se jejich světla

objímaj a se světly těch naživu a protékala ta světla v
minutí i v objímání a odžitým světlem démonizovala světlo

dvacet čtyři hodin v mezisvětlí světel v nichž ve všech
směrech pluly odkazy těch světel k trvalému vzácnému sply

nutí těch odkazů a bylo dobře bylo dobře.

A tak ten hrob několika jež se vztahovali ke mně byli

mnou zároveň prostupoval svým světlem jimi vyzařovaným
unikal do všechna a do mě uvědomoval a zrakem svých duší

zpřítomnoval jejich minulé životy v současnou přítomnost
a jejich minulp zpřítomněla v mé přítomnosti a ohlašova

la budoucí minulost. Nezabezpečeno jako každý vydán dočasu na pospas procházení životem to tonulo v pohřebišti
světa.

xxx
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Jo byli tam živí s mrtvými živí s živými ještě živí s ješ
tě živými dávno mrtví s ještě živými kdysi živí s teď um
řelými ta chodba

to byl hřbitov života k živému hřbitovu

s od jakž lvem od postavení těch bloků k záchraně ten dobrý
úmysl byl skutečně velkým nadšením ulevovalo se tam vzpo
mínalo se na dobré zacházení děkovalo se děkovalose nevý

slovně se dekovalo za každé slovo za každý pohled už ne
chápaný třeba ale ulehčující ta závislost na slově na po

hledu a tak sem v těch místech zatím ze prošel netíaiěn

těmi eo kdysi hledali záchranu spíš bych řek že- mě v těch
probělených chodbách svých přítomností udiveně pozorova
li nevím čím byli zvědavi vždyí jsem je tam neviděl ro

zestupovali se a procházel nezdravili němě svou probělenou

přítomností tu byli* Bevím jak opouštěli místa svých ur
čených spočinutí proč se nabídli k

uvidění vždyí mě ne

znali tušili ten ne pohled věčna přišli pro potvrzení to
ho ještě živýho procházím mezi nimi chtěli se me dotýkat
nedotýkali se jejich duše se se mnou potkávaly necítil

jsem ve své hrůze těla v jehož prostoru dlela má duše ví
tali mě ve své dávní známí nebe ale já tušil. Z jejich
tělesnosti zbyl jen tlak jejich světel dotýkali se ne je

ště přihlouple hmotného ale já již o nich věděl. Všichni
od tehdá až po teď i s těmi co čekali na tehdá jsem oka
mžitě vnímal. Proč mě tam očekávali ?
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S E F E R Ý N

Tak jak šla ulice stromy podél svetla slunce,tak šel Seferýn k vrátkům aby tu ulici pozoroval. Chvíli byl v tem

nu,chvíli nm svetlo slunce dovolovalo mhouřit oči, jeho
stín se kolem něj pohyboval a on sail nebo nadával. 0 čem

snil se mu splnilo až v jeho synovi. V jeho do času se dí

val jeden po druhým až smrt to dívání přesunula na něko
ho jinýho a jeho stín i ne stín se pohyboval kolem něj 7
když vycházel proti kopečku ze svýho baráku s vůní drat-

ví na silnici pod mostkem ryby nebo asfaltovej potok sil
nice. Vytrácel se jeho stín pohlcován otáčením světla

slunce jeho pochody i ne stín bez slunce s jeho stínem v

duši k bezživotí zaživa sociálnosti běsu světla nedobrá
na jehož dobro neměl vliv. Sestál na moste bez radosti
prostředí nezáviselo na bouřích nelásky a nerad osti a
něha chvějících se listů voňavým vánkem nebo vichrem ne

bo bouří rozdíralo nebo hladilo obal jehosvětla jehonit-

ra. Měl jsem ho rád toho Seferýna z pod ryby i začas s
časem jeho časudočasu v němž jeho světlo se potkalo s mým

světlem^ abychom každý z nás ozařovali kousek tý země s
jeho domem a mýho města a naše světla se tříštila v říd

kých setkáních do pozdravů do dní jeho konce a dní s mým

dočasem. Stále ho nosím v sobě,jsou v něm zkrácené svě

tové strany určované spíš pohledem jeho očí od vrátek
k ulici a to nej častěji směrem jihozápadním,zatímco bo

hatost jeho orientace se promítala v podlaze a oknech
jeho domu a jeho dobra.

xxx
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Když se radost opřela o stěny toho světla vejce dosáhla

největší rozpínavosti k té rotující zarážce částí jí uni
kala ale většina i se smíchem tutlaným rotující spirálou

od vrcholu té radostné dosahující doprožití toho okamžiku
její vrchol se počínal spalovat směrem k jejímu vzniku a
pohlcoval svou sestupu ostí tu ro z jásanost zvukovost jasu

k popelčení nově vznikajícího pocitu z radosti ze světa

v němž jsem se ocitl a žil a ještě žil* Pro zříval jsem tě
mi jasy popelů mezi prost oupenostmi nabělavělýah zátřpytů
či pablesků těch předemnou kteří rozjasňovali sem tam
vzduch skrývající nebo provávající popelečností moučna-

temnA nebo světla. Procházel jsem těmi bezhlasy třpyty

i útržky achachbědasláva jejich zamyšlenkami popelem rozdrceností těch stykůprůniků vlnovitě obchvac ováných v ne
čekaných křivkách zlomůsměrů dostran vendolůvšelijak a

jejich zmalátnělá tehdejší dravost ted andělí péče semtam křídla v temnu či proběleném základu s tím zahlédnu

tím všeho od jejichn neslyšného šumu až hvízdavé příromnosti tlumené proudy energií dosvěta mé přítomnosti mezi

tím vším co začalo slavností narození. A byl jsem v tom
věku kdy byli starší než já ještě naživu ale k jejich

tvářím a tělům jsem se začínal přibližovat a tak mezi zasvětla záblesky a třpyty v krajkoví těch zbělených zved-

šelých průhledných nervatur bývalých živých těl které vy
tvářely v prostoru zživlém člověčinou a touhou zabydlet

od země vůní vání tlení rození k omezeným doletům ti
kteří to zapisovali pravačkou nebo krohnou k němuzásvi-

tusazově probleskující propíchané bodovosti ztemnasvětla-

vzduchu pr ornýku zamežitím k trhlině s pulzující šedí k
nedohlednu k nikomu jen omezenosti toho tam průhledu k
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nikam. Vegnímost se zabezpečila k hranicím v člověku
a vrhla ho k otázkám do sebe dala mu 24hodindenodenně

na pokračování a předčasem dočasu a ohlazovala ho krásou
do čeho ho zrodila - ó přírodo* Svět rotoval i v člověku

s dovolením kolmic spirál kruhů rozsměrů s přitažlivostí
jistoty chůze po pevném se sráz ovit ostí i měkkostí oblou
ků kdy mraky padaly za kopcem k chůzi za nimi až na obzor

aby pokračovaly podle vůle zákonů na té kouli kam až sa

hala její moc její zákonitosti'. Točil jsem se šel jsem
v těch zákrutech i částečně přímo když spirála radosti
si usmyslila že vznikne ve mně i stál popel se’ světlem
a všechny mé cesty byly vymezeny těmi alejemi radostných
smutků a úmrtí následovalo úmrtí protože má matka byla

ze šestnácti dětí a otec z pěti a blížilo se to tak jak

den mění den a noc končí toho roku a začíná nový. Sny

se mísí s jejich věrohodností a zradostnují ty noci do
dne a tak vraždovraždy ducha zametá mé dětství ve mně
březovým koštětem kdy Koudelkavésnioe živila těch pár

čísel domů skrytých na jihozápadě dešíů hvězdplamenů
temen hrozeb nocí i očekávání předrovinou Blažkovce do

kope e boroví objímající sohoulenost toho pojmenování

ukryté ve vůni jejich pryskyřic za vát os ti chladusněhu
i mrazu s dvěma průhledy na mírné oblouky pokrytých vů

ní brusinčí borůvčí ostružiní jahodíní varovností soj
čích znamení a Sara snící uzavírající ten obklopující

tvar trhliny na zemi cestou z Poběžovic na Koudelku s
tehdejšími pytláky a březovými košíaty únavou z hicu

jímž se mi ten kopec s veslicí nejvíc vryl v paměí tě
la kdy vystupovala a pokrývala

nehybnost poledne s

třepotáním poštolky nebo jestřábím kroužením než zazní
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zvon ze zvoničky a překlene tu touhu návratu cestou ukři

žovaného k zahradě dědova donu s klesáním pohledu a odčí
tání radosti za záhledů tý dálky kdy pohled áiora kopce

odnímá hmotnost zemi aby ji potvrdil tím sestupem a lány
obdélníků polí se mění ve zhuštěné přímky a svoboda dálek
se mění ve zhuštěn ost vůní a dozrávání a ztrácí tu boha

tost a nebe vede pohled přes vršky stromů a zbohatlo bo-

dovost vršků obilných klasů s token cesty pod klenbu stro

mů až k vrátkům domova* A sestupuje mnohamnohstejnosti

ne vždycky táž se mnou za mnou gesta zašlých časů objí
mají prokrvují ta beznadějnost mnohosti do odplývající

barevnosti v zášlehy a ty se mění v toku v ne barvu a za
šlost zvuků které byly významnými a nebe tušené v temnu
mých zad zanechává za sebou život těch všech i ve mně a

já tím procházím a za mnou i

přede mou kolem i pod i

nad ta zaklesnutí i rozklesnutí barevnou chvílí okamži

kem stoupající či spočívající v napadání tedživota toho
stavu všeho i minula mnou vnímaného a zář životů i neži

votů plouhá mezi vším co

roste k nebi* To co je v temnu

za mnou při sestupu se proměňuje v pefčaět mého těla a
mraky plující po obloze jejich narůžověloběloozářeno
se ve mně proměňuje v čerň na pichlavosti prodírajícího

se světla pulzuje a zapadá za křivku kopce a padá do

lesů a při otočení se změní a plují tak jak pluly kdy
potvrzovaly mou znejistělou jistotu a všude toto potvr

zení a klasy se koupaly v rose i v žáru stály k slunci

nebo se vlnily ve velkých křivkách ploch a cestu mého
sestupu světla napojeného hlasy všech i vševuní všeho i

ostrovy vůní mezi všemi jinými místy i místy nehrazenými
při zajásání v mezivedráním se a prorůstání vůní i ná
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hodně vzrostlých vydáva jících vůní s dolety či přelety

všeho ke znění toho koudcu země kudy procházím k vlnění

a přeskakováním vlnění mezi vlněním k tichu. A temno za

mými zády je náhle světlem těchvšech tohovšeho kdy obla
ka spadnou do polí kdy obrys kopoe

půlí čtvrtí až je

zanechá plout a plují předemnou oesta přijímá tmu mlhovžnasycená vším co se dělo za mnou se pozměněné děje i

přede mnou a kdy tečky na mém já mého podpisu Malich při
tahuje za mými zády a nejdříve určuje ten bod ve ^míru

zahrady a vchod' sklenutý zaklenutých větví jabloní při
jímá ten bod měnící se v třpytivou prost ar ovos t temnasvětlavchodu a temno mě překrývá zpozazad ke světlu tem-

navchodu očekávání a všechny šelesty bývalých událostí
zní v záznamu mého těla a černi světla zaoest se děje to
co přede mnou vybuchlo ve mně v objímavost pocitu dobra

a jabloně mě překrývají stoupají mizíce za mnou a chrá
ní mě v ušlém a vymezují zkracující se očekávání toho
dojití a tak proti mě postupuje ta touha kdy vejdu na

dvůr a nesu sebou všechna prožití toho dne několika ho

din v uložení ve mně do ted a všechno se znovu rozlévá
v hřejivou suchost bělá těch stop e krajina je hmotněné-

hmotná a prochází a bloudí po těch místech požatých

nnohontpnmp.t ováních prostupuje těmi neznámými přede
mnou i

těmi mnou pamatovanými a vzduch oživuje tou na-

mačkaností osudů a všichni se prostupují prorůstají a
oddělují a vzduch se zhmotňuje důležitostí toho každého
a všechno kolem lká i jásá zároveň těmi okamžiky těmi

všemi zwse zeními hvězd i pochodů sluncí i dešíů such i

bouří blesků a zem se oslavuje i s těmi kteří se jen
žahl édl 1 nejsouce a padne rosa a ráno se znovurodí a

121

noo ho pamatuje a připomíná a hádky křivky a zoufalství

s pohřby živočichů, i nás a v stojatosti i vlhkosti toho
okamžiku opakované zvonění poledně i Klekánice požehnává
ty vše okamžiky a znova táhnou čápi a znova temní oblohu

havraní hejna a znova rozdírají koridory pohledů, k nebi
svými radostmi černí křivek svého letu k zmizení nebo

chvilkovému usednutí a znova jako vždycky oslavují dnydnů aí procházíme soustředěni se svými světly napojený

mi všeživotem k novým životům všeho a každým okamžikem
jsem to byl já všemi a nic nebylo možno shrnout v oka

mžik a bičovalo mě to a nerozeznával jsem žil jsem žil
jsem a všechno znovu začínalo a nebylo k dohlédnutí a
odkud začít stále se ve mně vším mnehem začínalo* Bylo

důležitější žít než se zastavovat k pomíjivému poznání

neznal jsem životem k životu k toku jeho dočasně věčné
ho ve věčnosti každého já všech* Jednou byl

podzim ko

pec provrtán nedohlednem mnoha myších chodbiček přistá

váním i pochody havranů kavek krahujců sněhem nebo záva
ny křídel ptáků nebo jejich konci i zpěvy života zátřpy-

tu jejich očí pohledů směru jejich únyaLů ostražitosti

jako pochoutky pro jiné bez úryslu lovení pro radost

i když jsem rozeznával i radost v plutí po obloze i účel

i když lidská krutost stála nade vším a tak se ve mně
utvrzovalo všepochopení a každý den píď po pídi se blí

žil k pochopení ale ještě i k otázce a nemoudrost se

ve mně potvrzovala touhou to stále vidět a tu mnohost

každodennost i jinodennost i jinoakamží kn teď kolem mě k za
čátku všeho od okamžiku vnímání zničující energie to zno

va vidět v té zničující proměnlivosti v těch vzáiných

uviděních k té nezachyť itelnosti v tom toku od toku k

122

okamžiku v té nenastavit elnost i v té mnoh^směmosti

rozdírané okamžiky z nichž každý byl ne záchyt it e Iný ale
zazřený v té neschopnosti ulpět kdy se ulpění trhalo
k ulpění k pohýčkání toho stavu k jinému stavu kdy se

bolel c|v těle kdy napětí organismu mělo své hranice ve

mně kdy to co uplynulo se stavělo ve

mně odtamtud v

tuto chvíli a zase ji jinač oplodňovalo to co bylo minu

lem nebylo možné odmítnout kdy to všechno patřilo ke mně
a kdy to zahlédnutí se zplodň oválo minule zahlédnutým

kdy se mizelo otáčelo po něm a odjinud to přicházelo od

mohakud to navíjení v rotacích i zpříma i s těmi defor
macemi od zpříma k jiným drahám těch křivek se zátřpyty
bodů ale i ostrovů kdy teď křivka teď vzniklé na níž pa

dlo kus zahrady stínu tlukot datla čí bzučení včel ach

proč ta únava mého organismu z toho přepětí to uchopit
a

poznat. A padly na tu krajinu ve mně vystouplé vrásky

jiných a jejich rouška je překryla a mizela do tam všech
přede mnou. Vrásky mé matky jí nepřekrývaly jiných náhlá

spatřených potvrzovaly pravdivost toho zatím ne mé mat
ky byl jsem šíasten cítil jsem že ještě jimi procházíš

a je naživu. Potvrzovala mi svou odvahu. Procházela tě
mi žahlédnutími a stála na té klenbě těchto mnohaoblou-

ků spojujících místo narození k cestě ke mně procházela

tak jako všechny všech narozených potvrzovala svou nes
mírnost ještě a já v tom toku jejího světla jsem znevá

žil v úzkostné důvěře ve svět. Zářila v lásce a kolem

mě vystupovalo zřetelně dobro a vstával den buď v zápla
vě třpytu a nebo od tůně oblouku k znění večera až se

ten spodní oblouk návratu proměnil v sebe sama k vzác
nosti uvítání probuzením do pokračování zřetelněneopa-
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kovate inépokračujícího sebeschvacujícího okamžiku k rodí
cími se okamžiku k neopakovat elnénu zavpřed pokračování
radosti vznikusmrtikrásy života vznikuzániku* A tam na

těch ustupujících obloucích zeleně listů i fialovosti

větví kde tok dělal místo toku ze za do pokračování smě
ru mé chůze kdy proud toho spění odkláněl světlo 2a a

ohýbal je do tmy světla za tam kde podírání měnilo tetelivost světla průchodem v r o zvířeno st v spojení tam se

život stromů lemujících tu cestičku tehda v dědově za
hradě odzelenoval tu po stranách stojící naklánějící zelenost v proměňující tryskání odzelenělosti ve spojaií
s mohotavostí vzduchu a jejich průduchů tam kde vybled

lé troudovitě popelné významy lidských psudů čas od času
zbobtnaly zdůležitelností svých životů konců kdy čas bi

čoval všemi směry svými zřetelnými nebo zvýznamovělými
pablesky toků připomínání s jejich, náhlými dutinami trh
linami průduchy zádechy vytřeštěnosti podívání ta^ nad

tím směstnaným se zřeďovalo k smíří ivému splynutí ve
směrech zvápenatělé jiskřivosti tam se ustalovaly osudy

v dýchatelnost tam stály proti sobě v plynutí i náhlé
strnulosti k novému odplývání do všude a tříštil se ten

stav a tam se bědovalo kolem korun stromů i to jimi pro
cházelo klesalo i stoupalo někde v zeskelnatělosti prů

hlednosti se zbelenosti toku tělísek obklopených tokem

k trubkovitému duhovému ne stropu kleaeb rozsázených me

zi prouděním a odtamtud padal ptačí zpěv vzhůru znova
vtahován k

zemi do člověka pro slyšení k radosti a nebo

neuvědomován splýval k souznění a hýčkal zmalátnělou
čerstvost vzduchu k vdechům i sowrdechům a nad tím modř
temna jasu mnohamncha v zroÉjícími se nebo zanikající

124

mi v jednom a odevšad se vztahovalo a zničovalo k zrozování té vzácnosti života k zábělům třpytivé běli rozběle

ným nazelenalostí jiskernosti dechu pulzu zbarvenosti

jazyku krvecárů zhořklosti okrajů jedovatosti prozáření
barevnosti běli oddělenosti počátků konců vzmachu odboče

ní narážení odešlých návratů. Den se rodil z noci a noc
se oslavovala dnem konečnost byla počátkem a jen přelé

váním mizení v zjevování vyjasňovalo se odplynuté. Hoc
se koupala ve vrcholcích stromů laskala se s jejich pros
tory a otvírala průhledy jejich tmy k jasu oblohy chvíle

se milovala s okamžikem k netrvání do věčnosti okamžiky
pozpátku zakládaly k záblesku zahlédnutí.

XXX

Od ní se ke aně přicházelo jinudy© Patřili jsme ^mo
sebe ale spíš mnou nevím kam. A myslelo se maži mnou a

jí od pozpátku do odjakživa ve mně běs začínal třepit svý

okrajový vlny výbušnosti k pěnovité poddajnosti v ní tr
valo ještě rozjásané přitakání světu stejně nepochopené

mu. V mimopohledech se střetávaly odtamtud jinam taky
tak zřetězena k mému luštění ode mě odkud k úzkostnému

pochopení toho vyzařovaného toku jež se mel změnit ve
výraz v očích nebo v slova k dohovoření. Ach toho času

ke změnám smyslu té stražitosti v těch smrtelnostech

slov a co se ještě neříkalo aniž se vážně chtělo. Mělo
se to zrovna tak ke všemu jako k ničemu mělo to svůj
vznik jako v dávno po jmen ováným jako to vznikalo z toho
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planutí až svetla nebo se svíjelo k tomu od černé k zao
blenosti nebo placatosti nebo prost ořovo st i těch výcho

zích vzniků odplodněných uvarováním až k jalovosti kde

se odkud zoufale schylovalo k odpovědi mezi dvěma jedno
mu od teď do odjakživa a

druhému odtenkrát do teď tan-

krát-zezimničele zjihle pro pokračování s trnutím v po

kračování pro další ohrožené pokračování v těch odplýva-

jících rozkřesaných pro proměny tedzániky a teďvzniky k
zánikům těch radostí v strastech k veselí teď očekávání

pro zklamání se tam znovukřísilo k o kus dál nebo aspoň
píď při záři vnějšího k spirál ovit osti K věčnému unikání

a jeho vyzývaných znovuvzniků jak se lpělo a duše v očích
sledovala ty okamžiky zachvění k rozhodnému gestu či sli
bu záblesků lemovaného účelem ale i krásy to všechno do

hromady zdržovalo to trnutí vyvstalého z nenáhla okamžiku

mezi dvěma odjinud a touhou po dohodnutí v slovech i bez
slov a všemi pokusy toho i bez nich k dočasu těch dvou
a tak pro všecky než nastoupila přehrada tuposti a tak

se ohlupovalo nedovzděláním a tak se blýskalo zdravostí
zoubků oblouky vláčných gest a křeč ovit ostí náhražek.

Planělo se k

bohatosti estetična v posledních křečích

bujelo k záchraně ničeho snad k bouřlivým vlnám vzedmu

tí poprav ováné duši. Šlose mimo jinam nebo k někomu odkud

si a np.hrazovpI o se nenahraditelné ale bylo toho ještě
mnoho co slibovalo záchranu k pokračování začatého i
když v jinak vzniklém nebo nahrazovaném co slibovalo dal

ší podívanou tělu a duše to pozorovala když odmítla ta
panoramata možného kdy slova modulovaná zvukem vytracují

úmysl kdy v nedokončené větě se už ví že její tok má

blátivý dno i břehy a kdy se smráká a nebo se rozsvěcuje
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kdy je plodná nebo už pohřbená a studenost či prostor

pro nikoho nebo pro mnoho než se rozplynul a všimne se
že se míjí a že jich je mnoho jeden s růžemi u vchodu

jiní naproti a tolik za pochodu a jiní jinde s někým kdo
teď zrovna vychází ve vzácnosti bezelstnosti i cíle. Pla

nula ve raně ta podzimní uschlá tráva živou k jaru a její
posel hnojil další zkracované naděje a zase se pěLo v
lukách zahradách a hájích všech i mých okamžiků a život
tonul v naději. Bujelo to zase všude ve všech ostošest

a pohledy vysvětluj ou pohledy a těla těla.

XXX

Stál jsem u těch pomyslných pramenů člověčenství pozoro

val jsem ho v třpytu hvězd ve studánkách ukrytých v lese

mého dětství i s těmi prameny pod zemí zavinutých do obchvacovaných vůní i severáku dutí i proprahlých svíjení

kdy vůně se zavražděny a zahlceny žárem životodárného
v rozmarnosti jejich zákonů v nedodechu sebe v té přítom

nosti kdy můj pot hrůzy mění zalknuto st toho prostředí v
uvědomění si sebe kdy je v tom okamžiku ně z ní kdy se

pro mě ze mě mění v skelet konstrukcí a kdy vím že to je
jen má slabost kterou její teďstav ve mně vyvolal kdy co

je pro mě zoufalství těla i duše pro vás je jen přechodem

od mé krize k pokračování její nedodosmrtné slávy ve mně

pro mně v tom okamžiku kdy si sám sebe uvědomuji jako
jen dalšího přistiženého pozorovatele, kdy má ještě to

lik síly kdy vyprahlo samo sebou odjakživa má své vlhké
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stíny a v nich, rozpuštěné vůně,

kdy můj stav je nedosta-

vem přírody

z

x

x

Hladil jsem zrakem citlivá místa v prostoru a koukal
jsem

na ně i odjinud i když jsem ležel na posteli dí

val jsem se zdmi tý místnosti toho baráku úplně jinam
sám sebou přes hmotné překážky tohoto domu a duch blou
dil ve mně svým nemohaprostorem v sobě tohoto světa ne-

boí jsem do něj patřil. Odjinud nahlíželo do mě a ze

mě někam jinam blízkotedasobědosebe chvějivého nenávrat

na. Dívalo se to ze mě daleko odcházelo to jako s poci
tem dít se ve mně jinde a zároveň v sobě. Díval jsem se

do sebe ze sebe^ ale mnou se to vidělo.

XXX

Tak jsem hmatově koukal na to vzácný co napadané i las
kané energiemi v sobě neslo tíhu stárnutí i té vzácné

trvanlivé hmoty hlazené nazpět působící v opětování nebo
vzbuzování až k pozdější svraskalosti kdy ta tolik mť! ováná hmota nevydrží ten nápor kosmu který ji volá k své

mu zániku kdy jeho složitost zákonů se obráží v zákonech
lidskýho mnou vnímanýho s upozorněními povšimni si po

všimni si s roztřeseným pohledem nasyceným potvrzeními
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tušeními-povšimni si povšimni si s těmi díky v sobě mně

vzkázanými těmi spojitostmi tím tokem odjinud z vnějška

toho obelu kolem mě upozorňuji tě upozorňuji tě tebe uc
paného vše lidstvím tebe sama ve všech jsi tím co každý

dívej se jednomnohatělopopele jen vzácné křivky energií
zdánlivě spoutané trváním zaživa jinač z budoucího pope

la k znovuspálení držím tě zatím pohromadě abys věkem se
narodil a pak sucha odnímání ne proklínej mě jsem smrtelný

já vesmír mé zákony jsou tvými zákony jsem trvající víc
než ty musím mít trvající do smrtelnazákony tvé působení

nemůže být mými časově nesouměřitelným mým časem* Dívám
se na vaši lásku k vzniku nemoh bys zažít ani to co ti

dovoluji omlouvám se omlouvám se jsi mým zminiaturizova-

ným obrazem víc jsem nedokázal jen ten okamžik vzhledem k
mému nevěčnému ale mnohem delšíma trvání tak jako zanikám
v ohrožování abys moh zažít tu krátkost s mým ustanovením

tebevšechkrátkosti a tak jsem ti poskyt tu vzácnou podíva
nou mnou umožněnou. Mé oči jsou mnoho zření a mé zdánlivé

trvání spojuji tvé předky v sourody a já je pozoruji a po

řádám odjakživa. Tvůj zrak ve mně sahá až k tomu začátku

tebe abys byl který to píšeš a už máš pokračování to já
ti zastírám ty konce a začátky nemohu za to jsem ta doko
nalost v nedokonal ostí když už to tak je neopravuj protože

ani já nemohu opravovat je to jen náhodné rozpoutání ener

gie nedohledna vzniku žij žij žij dožij ta dokonalost
má své choroby a ve mně se sami opravují a dávám život

té klenbě na níž patříš a jež ti poskytuje útěchu a slav

mě pro útěchu odchodů-jsem smrtelně nesmrtelnéj rozmlou
vej se mnou a já tě v tom dočasu potěším ele jen v tvém

dočasu.

2.2.83

129

Tam kdokoli by se otočil nikoho by nenašel tam kdokoli

by zavolal neslyšelo se a kdokoli by se poptával po ně

kom nebylo s kým ale bylo se se všemi kdo by tam byl mezi

nim-r, nebo se tam blížil. Tam podíval-li se hrnul ho tělem
i zrakem a bylo průhledně v tom ustupování které vsáva

lo to tam kam až body s průduchy ta síťovina vzduchu
měnící se v sávání a odtlačování zároveň a objímalo se

najednou v tom vsávání odtlačování a nebo se v tom ohmatá
vala vzdálenost nebo se od předělu v průhlednu snilo tím

ohmatáváním toho kam až co je před tam a jak se ten měkkoe vržený paraboloid ohraničený po stranách sazově heb
kým mnohabodovým tmousvětlem dívalovsávaloodtlačovalo a

jak se šlo očima dotýkavě země i nebes a posunoval se

ten předěl rouškou tím že odlpouval nebo se zarazil a
touhou v dívání se zarážel o tu průhlednost a navlékal

se u toho zastřeného procházel v tom vsáváníodtlačování
měnil se v sněhovitost

průhledná nebo v tmě se to lomi

lo v přecházení návratu pokračování nadcházelo se ve
stýkání,
22, - 23.4.83

XXX

Nic to neoznamovalo a odmítalo se domluvit. Ta hrůza měla
svůj rozum, nechtěla se projevit dřív,jen náznaky uvědo

movala o své práci. Zevnitř se klenul neviditelný plást
nějakého patělesa říkám patělesa krátkosti náznaku vy

noření se nedalo uvědomit k čemu známému by se dalo při
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rovnat mizelo ve tmě a z nejmín šera se vynořovalo a na
něm biologické světlo se zášlehy informací o stavu mého
procesu v trvání existence světa. Nic jiného to nemohlo
být když jsem to v sobě uviděl tím to patřilo ke mně

vlastnil jsem tu možnost to zahlédnout. Necítil jsem ani
zděšení ani stopu po nepřátelství. Zároveň že to nazna

čovalo mou situaci v toku světa bylo to na povrchu tý
plochy co byla vzhledem ke zdroji ve mně jímž se to da

lo vidět k pozorování a nebylo možné rozeznat zdali je
to hmotné či ne. Ta nerozhodnost zda je to kus čehosi
nebo nabízí své světlo plochou sebe k přečtení té zprá
vy která neděsí protože není konečná. Nic se tam neozna

muje přesně spíš se uvědomuje. Tak jak jsem to uviděl

se nedá ani nakreslit. Když jsem na to v sobě sám sebou

koukal byl to pás světla nejblíže záři nabělavělého svět
la uviděného v chybu a tušila se v něm zároveň hmota ale

ve přepadávání a tan ohyb se nedá nakreslit protože byl
seshora vidět jek zdola se natočil a musel by být prů

hledný al® nebyl byl to či nebyl kus hmoty světla nebyl

oboustranný a dívalo se na to ve mně jakoby to bylo
seshora ale nakreslit se ten stav z místa ve mně nedal

to prostě nešlo tak jak se jevil ten stav toho světla
bych musel nad to vystoupit a to v ten okamžik při uvi

dění nebyla by pravda a nevyjel jsem výš abych to uviděl.

Ani se nepohybovalo ani já a nebylo to zároveň statické.
Zářilo to ve mně temnu či šeru tny světla.

15.7.83
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A tak jsem koňka? jak mě to překrejvalo a bylo čím dál

větší ale kam až když jsem to říkal plynulo to měkce za,
ale kam až za taky trochu kolem a ta měkkost většíííí

teměla na těch, okrajích#• • šššííííí ale odtamtud, se to

přehouplo ke mně nebo překrejvalo nebo začalo překrejvat
a md stal o to za mnou v mé tmě ale taky se to zastavilo
kolem mně na tý hranici a vibrovalo nechtělo se tomu

šííííí zaniknout i když to v sobě neslo taky nějaký ne

bezpečí a to většííííííí se polykalo na okraji tý mí tmy
a v tom lemu odtamtud se to zbylý šííííí potýkalo s tím

píííí nebezpečí v nějakým světle a nechtělo se tomu za
niknout a udržoval to můj prijatej stav šííííí a číííííí
až to umlklo v tý měkkosti a asi se to ňák dohodlo a

nebo to bylo mnou že to nevyvolalo žádny potvrzení a

tak to signalizovalo žnou něčím rozhodnutý že se to ruší
a nalehla na mě bezpečnost zákonistosti přírody a roz

hodlo to vemně že to šííí a čííí je tak měkký že to pomi
nulo ale ve mně nějakým způsobem rozhodnutý ale svý sto

py to nechávalo v mým organismu kterej tu byl zasažené j

nějakou lidskou plísní blbosti i když ta plísňovitost
ve mě vůbec nebyla a tak to valení z tý tny odjinud do
5ý tmy za mou ve mně se měnilo ve světlo s tím škrábem

toho sama sebou vyvoleného proti mně a zase nastal zdán

livý klid kodovosti a vyrovnaností try a světla.
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Ještě jsem natočil tvář ještě jsem zachytil chvění toho

v čem jsem stál ještě to chvění mé tělo přijalo jako

přitakání ještě mě objal kraj ve mně ještě jsem ho taky

pozoroval svýma očima v sobě a vzdáleně se vztahovaly
ruce mého těla ke krajině z Holic ve mně ještě se sra
zily vůně všeho s vůněmi všeho kolem cesty na kopec

ještě vystupovaly mraky nad tím obloukem a byly mraky-

kopce v něm a proudila ta cesta na vrchůlek a tekla z

něho nazpátek a ještě trnkové keře svou běločemí jara
bzučely hmyzem a zužovaly nebo otevíraly příchod nebo
návrat toho zázraku splynutí a šel jsem očima těla nad

tou probělenou modří květů trnek a nebe se v nich obrá
želo a nakukoval jsem do těch květů a jejich trsy mě

vedly za ně pod ně kolem tam kde hmyz svými dráhami lé
ta zmateně vytvářel neviditelnou síttam kde tu síí oba

lovaly vůně a tam kam až sahaly a slábly provoněny jiný
mi vůněmi či pachy všeho živoucího do mně ke

mně mnou

a byl jsem se všemi a se vším a šla oblaka za mě zapa

dala za mě plujíce svobodně za i znova přede mnou a

zastavoval jsem nezastavitelné a motýli tím přeletova
li a havraní hejna a čem v šedi a saze ty hebké saze

kterými děda odděloval dům od záhrobně aby vápnem po
kračoval až pod krov střechy a běl s černí prokvétala

prostorem střechy s vůněmi sena až k obloze a stavěl

se jiný prostor podél prostoru těch místností domu a
odevšad se vztahoval k jiným k všeprostoru. A mrazilo

mě tělem k němu byl zrnitěprotřpytěný a skelnatělo se
vzduchem v něm i mnou k němu chvělo se mnou jinam i
do něho jeho zrak se střetával s mým zrakem sezrakově-

lo se ve splynutí a vzduch se stal mnou a pozoroval
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jsem ho protože byl živej a v něm kaž^- přiznaný prostor
každému z tvarů a vytvářelo se pulz ovaněproměnující tím
při znáním a nestavělo se v něn to teď to k poznat elnu
bylo se svobodně stále porušovaněsvětelně pro svobodu a

temněsvětelně po

tryskání prolétnutí i stání pro obdiv

zraku pro rozdírání toho v životnost v tom neviditelněviditelnu ten zrak to nebyly oči to byly zaoči nebo ta

viditelnost ve mně pro ten svět toho živého v těoh jejich

dočasech a nedalo se rozeznat ale napovídalo se i upozor

ňovalo

k té situaci toho stavu co se dělo a před doje

tím to varovalo spíš se v tom utvrzovalo v ostrém pozo

rování sebou vždy* to co se dělo ne vyzývalo k pocitu

dojetí, dělo se to tou smrtelností nesmrtelností nabízelo
se k užasnutí a prodlužovalo se spíš k pochopení a vlek
lo mě to spíš k splynutí spíš od sebe jako člověka spíš

k vzlétnutí než k banální dramatizaci byl a nebyl jsem

v tom okamžiku člověkem byl jsem v tom tahu zákonů pří
rody jež byly vzdáleny nabízení pro zneužití k tý lid
ský činnosti dávnem teď obdivované vůbec se nenabízelo

vysvětlení ani záblesk vyzvání k tý činnosti z něhož

může vznikat magie či náboženství vůbec nic takového
stálo to mezi tím k čemu by se dalo nachýlit pro vy

světlení nic z toho čeho by se dalo použít k zneužití
stav kdy

všechno má svou svobodu a vyzývá mě k ní

nic stav toho než se pokusí vysvětlovat přijetí světa
k pochopaaí jsem tím světem a on se sám sebou projevu

je před zrakem mého těla a těla vesmíru ve mně před
trnkovými keři a to jsem neměl vyslovit už se to scho
vává ale děje se pořád je to až k tomu okamžiku naze

lenalý prostor bez ohraničení jen očima a to druhým
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zrakem shora 3 mraky padá ta nasmrádlá vůně trnkových

květů s nemodří modře nebe před tím já temnem a chvění

světla do tmy podle objemu toho prostoru a vůbec už ne
ten den kdy kvetou ale až k hrobu té ukázky a nehýbe se
ukazuje sedmému těluzraku jak v přiblblý příručce—klíči
k poučení, ó chvíle chvílí je to jak buňka se všemi ale
neurčitými ohraničeními nenavazuje to nekoná se tam bu

jení nebo nastavování je to jeden prostor kde nestrany
stran či zakřivení jjsou svobodně průhledné ohraničeny
jen hebkým tmousvětlem kde by se cítily hranice k pokra
čování jiných ohraničení a to hebké tma světí o toho pří

padu k pochopení je spíš hranicemi snyslů k svobodě
jsou tam všechny náznaky k domyšlení k strnulosti kde
by se dalo použít rozumu aby vznikly zákonistosti jsou

tam všechny popudy k tomu čeho se člověk nesní dopus

tit je to místo kde se rozhoduje ale i s upozorněním
nebo v lidský řeči s varováním je to prostor kde se

rozhoduje mezi proroctvím i rozumem vidím to před sebou
to prostorové místo kde se o člověka pokouší nerovnová

ha je to tak svobodně citlivé tam se pohlcuje i pokou
ší tam se dá vzniknout všemu do už se před námi nabíze

lo ale asi bez zjeveií toho kde se rozhoduje je to mís

to pokušení pro slabé jsou tam pokušení o všechno co
někdo přijal v pokušení tak jak trazují bu^nky těla vi

děl jsem tu jednu byly v ní všechny zárodky s klíči
o něž se pokoušelo ale já ji viděl s těmi všemi vybíd

nutími i s tím stavem rovnováhy neviděl jsem ji pokou
šenou tím co se z ní mohlo vyvinout dál jen jako pro

stor a to pod trnkovým keřem mého dětství s mezí a
svahem k cestě do lesa kde se vonělo svobodou všeho

135
co tam zrovna rostlo a ještě pořád vidím to klenutí k

sobě s tím prapočátkem k vybídnutí pro chamtivost koneč

na v člověku k proslavení pro něho mezi 1 tání ale s od
mítnutím má to svou průhlednou zem není to ani hmota i
když se ve mně k ní rozhoduje má to všechny znaky toho

na čem se stojí ale nestojí je to křehce ke všemu k pro
storu a je to bez lidí nikdo nepřichází je to statické
pro tu chvíli xxabízí se to trváním té chvíle je to vy

bídnutí je to prastav jsou tam všechny počátky k ucho
pení a rozvinutí podle našich vad je to stav který jsem

v sobě nes před tím zahlédnutím podvědomě jsou- tam vše

chny zárodky a náznaky čeho by se moh každej chopit ro
zumem jsou tam všechna vybídnutí k do mítnutí k pochope

ní a stále to vidím ještě to trvá ve mně přede mnou
ještě jsem toisu asi správně neporozuměl proč to neod

chází je to ode mě tam ve směru pohledu mého těla pro

ti mně mezi tím je odbarvené zeleno objímá to ze všech
stran zasměru temna mých zad před bělačem ne modř kte
rá ohraničuje zahlédnutí odtamtud ke mně a po stranách

k vzdušnému temnu mezitím co se cítí tím na čem stojím
to je zemí několik ne z té zdánlivé země zakrnělých kři

vek tak asi jako když se vine svlačec nebo psí víno ale
bez listů jen ty křivky a to jen několik ale ne ze země
nad ní z ničeho nemají své kořeny nerostou jsou něco

mezi živým a vyabstrahovaným mají své nazelenalé okolí

mají tvar jehož řezem je kruh a trochu ostychu růžová

s přechodem k

červeni ale jen v kontuře a ne všech je

jich několik směrem od nezemě ale vůbec ne až k ohrani-

čenosti odtamtud ke mně spíš při nezemi ve vzduchu a

divný nazelenalobělo kolem s tou slaboumočří nedohrá-

136
ničení odtamtud a spíš vzdálená vůně bělá trnkových květů a kolem sametová vzduchová čerň narušená odzelenělou

bělí a to mezi tušeným mnou odtamtud ke mně nebo ode mě
tam s tím obejmutím ze stran v lidském vysvětlování a
ještě to nemizí a ještě nabídnutí trvá ještě se ve mně

asi nepochopilo nabídnutí k pochopení. A byl jsem v tom
utkvelej a nehýb. 1 t. n pohled mnou bylo to nedočerpatelný a stálo -co jako výzva k pochopení a nestačila už slo

va k tanu objasnění nehýbalo se to jinam netrpělivostí

stálo to stálo to přede mnou bylo to živý ne zkameněl o to

neteklo to k jinam nepohnul jsem očima těla byla to nedočerpatelná ztrnulost v životnosti chvělo se to neváním

nebyl tam ani naznačen proud nějakého pohybu byl to vy
tře štěněj klid stavu toho stavu a třeštilo se už ve mně

byl to stavnestavu ale stavu díval se na mě prazačátek
ze světla do mé tmy světla a nevědělo se kam až mohlo to
bejt dalekoblízko ta vzdálenost byla ode mě tam a od tam
ke mně ale bylo v tom směru dál než ode mě do leva nebo
do prava to bylo blíž z těch st ranvšude ale zřetelněji

bylo ode mě ve směru mýho pohledu a od nedohlédnutí na
zpátek k tušenému mně a nešlo o určení toho místa kde se
to dělo to místo bylo 58 let nazpátek od narození nic tam

neplatilo ke zpočítatelnosti z těch pravoúhlých to bylo

naučené proto mně to říkalo ode mě tam a ne dohlédnutelnětam ke mně to se dělo a cítil se ten směr ale nade
mnou ale do leva či prava mě tušený pozorujícího bylo
bez mír pode mnou bylo jako od strefě daleko odtamtud

ke mně i když ta mez byla ohraničena zdánlivě vůnísmradem trnkových květů a nemodředaleko tam ke mně a přes

všechnu vůli bdělého ostrého pozorování se neposunovalo
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jinam pní v jakémkoliv náznaku vůle k pootočení se nedo
stávalo bylo to trčení v statickém něco nechtělo k jinam
či posunutí to místo bylo zvoleno něčím ve mně a nestálo

se na zemi bylo to jen tak vytrženo k úžasu vždyt jsem to

byl já který tam nestál a nic z toho ani nepokračovalo od
země všechno bylo nad ní co se tam strnule dělo se všemi

možnostmi vzniku to co mělo jenom létat by muselo na chví
li usednout byl to prastav ke všem možnostem všeho ke
všemu ale ten prapočátek byl před zemí po níž se chodí

a rozhodovalo se o všem s rozpaky ten stav nemoh bejt ko

nečnej tam se přemýšlelo v mé daleké přítomnosti byl jsem
u toho něco mě k tomu zavolalo proto jsem byl u toho a

nezavazovalo to předem k ničemu věřilo se při tom povo
lání k tomu vždyí se to dělo v dávnu a já byl při tom

po dávnu teď a skončil bych už a nejde to co mě poutá

stále k té ztrnulosti zastavil se čas v čase proč už to
n prd ne v jeho toku neteče stojí a nic se neměli cosi se

lhostejně děje jen přede mnou co mě k tomu pozvalo jen
ve mně neptá se to trvá to se mnou u toho čeká to že už

to přestanu sledovat je to základ všeho ale to je neúmysl nabízí se jeho provinění?

Nekouká to na mě ale ta

ké se nemění nepokouší mě to je to jen,.•.ani se to ne

mění jsou tam výzvy k zvědavosti všechno co je v tom

ztrnulém prostoru k uvidění je zároveň k uvidění s otáz

kou všechno se dá snad po uplynutí času v tý ztrnulosti
pochopit jako výzva k alespoň obejití toho ale je tam

všechno od křivek přes tušenou hmotu přes přejemnělost
v dotazu je v tom výzva člověku že by se s tím dalo ve

jít v otázku ale trvá to je to nepoužitelné ale s klí
čem k použitelnosti je to ze všech stran namáhaný pře-

138
mejšlením mým přemejšlením ted ale ačkoli jsou tam obsa

žena všechna lidská pokušení je to nade vším to ne jvět-

ší je v tom jak to vidím je to..je to....je to ...netrou
fám si říct netroufám si tak je to z ničeho ke všemu a
trvá si to a nevyzývá to je to ne zvíklát el né a nepouži
telné takový je toho základ ani si to nevybírá vedle se
be srovnání ani se to nedá poměřovat to je bez toho ne

září to ani se netemní ani se nepřiklání k záhadnosti
od něho se šíří do mně a všechno co by se v člověku dovo

lilo se nemůže aby se trvalo a tak jsem a uviděné se do

mě promítá v nepřekročitelné k rovnováze ale nekončí se

ani není ve mně skončeno ví se jen o tom být člověkem a
tak nejsemjím jsem....snad jsem. A tak jsem udělal nebo
učinil nebo vyvolal tam k sobě to tam pokračovalo k za

mlženému a odnikud jsem vztahoval k sobě ale do stran se
nevztahovalo to stálo vedle až po tam a ani se nerozšiřo

valo perspektivně nebyla to ani zaoblená krychle v rozích
ani koule ale spíš elipsoid a od tam se vztahovalo ke mně

ale ani ohniska toho nemělo ani nebylo cítit že se vzda
luje ode mě tam a od tam se jen chtělo

ke mně ale zá

roveň to nechtěné bylo žádný pohyb žádná změna i kdyby

se chtělo se nedalo vyvolat a přece odtamtud ke mně se

vztahovalo snad pud sebezáchovy v obhlídnutém ale bylo

to zároveň nepřivolat elné ta nepohnutost pravá a levá
snad toužila po tom tam a nazpátek jinač by se nežilo a

pořád to vidím a už nemůžu dál co to je za vztahy k čemu

mě to upozorňuje změnilo se snad něco? Je to staticky dy

namické neplatí už něco vykládá se tím snad něco porušu
je se snad vývojem lidstva přijaté nevědění odmítá to
všechno od začátku k

jinému pochopení. Je to nezruší-
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t e Iný je tam všechno nic tam nechybí Je to ten uzel k no
vé cestě lidských omylů. Skončily ty efektní omyly lidský-

ho ducha cest. Dochází se na rozcestí k jiné cestě. Jde o
necesty jde o pochopení po onylech? Kam se to vydává co

se tím naznačuje co se tím zjevením začíná k čemu se schy
luje? Je to na mně? Hrůza já nic nechci. Jen vím že něco

skončilo a něco začíná.

Od tenkrát do teď tenkrát.

(ukázky)

Jo a tak bylo možný z toho domu, co jsem se narodil pro
jít nejdřív předsíň s provoněnou almarou na koření, pro

jít deštěm slunečních paprsků, přijít na práh, překročit
a potom se to všechno sezřetelnilo. Sas, materiál, barva,
světlo. Ten práh byl hranicí a spíš hebký nebo jako břit

va, podle toho co se v tom momentě cítilo a co se dělo ve
mně, myslím v tom, čemu se strašně dávno říká duše a to

je něco jako vánek, je to bez v^hy, je to všechno co je

vlastně be z vážný a není vůbec vidět. Je to všechno, taky

to viditelný v čem se ta duše nosí když je dobře naložený
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a sní si pro sebe a všechno je jakoby v pořádku, zrovna
v tu chvíli a kdy je to jednou spokojaiý tělo, jednou mu

není tak úplně dobře, to asi všechno taky není v pořádku
pod zemí i nad zemí, a když to všechno, co nejmíň je v

nepořádku a je to míšený, tak je jedno,

který vykroče

ní zvolíme? většinou si to určí samo, to co nosí tu duši
a když je to jedno? pek dost dlouho? snad i desítky met
ru vydrží ten dobrej stav a muže se jít podle plotu a

nevnímám, co je za ním a všechno co těch pár metrů pro
vází, myslím, tráva? kytky, stromy, to schválně říkám?
kytky, tráva, stromy? ale kytky tráva stromy, to je tak
pro kaž dýho, kdo vykročil do bílýho dne a ví, že je zaři-

zovačem příštích několika minut nebo hodin a že obstojí
před těmi, co taky vyšli z těch svých domů, aby zničily

ten bílý den a

vyzráli na něj a něco utrhli. Pak je mož

ný že to tělo když mu je dobře a i tý duši je podobné a
myslím, že

má radost, že může mít konečně radost, že to

tělo ji dalo pokoj protože si sní. Zdá se, že potom to
spokojený tělo tý duši dovolí? aby než ta jeho spokoje

nost začne být nahlodávána pozorováním toho, co ho nej

dřív tak uspokojovalo, aby teda ta duše si mohla trochu

přiblbnout a když je oběma jak v ráji přijde náraz a po

tom po

těch pár metrech, co si takhle oba odpočívali? jak

tělo tak i duše, se cosi zahlédne. Nejdřív se zdá, že to
nestojí zato to pozorovat, ale když se to několikrát opa
kuje, tak za bílýho dne, kdy jsou všichni vychcaný a ty
co nejsou nevědí co se děje, oo jsou a co to je, čemu se

říká život, což přirozeně nevědí, ani a hlavně ani ty vy
chcaný pak se v ten moment kdy nám kdosi dá nakouknout
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do toho, co je to v čem žijeme, spíš kdo si dovolil jak
tomu říkají nás

přivést na svět protože si vzpomínám že

když jsem byl malej a už tenkrát jsem
% z těch, co mě na ten
svět přivedli a z těch který jsem kdykoliv bez určení času
místa a příčiny potkával, byl dost smutnej,' tak tenkrát

jsem v šeru komory přišel na slohové cvičení nýho otce,
na téma Řemeslo má zlatý dno, kolem, nad a pod tím sešitem
byly tenkrát mýho 14ti letýhoy strašně nadanýho otce nád
herný kresby, který jsem po druhé straně pokreslil a potom

zmizely, mám jenom tři , můj otec v r. 80, v němž se nasházím, je již 18 let pod drnem, začínal to slohové cvi

čení: "V r.1900 jsem spatřil světlo světa” a to mě tenk

rát tak strašně překvapilo, protože já se nepamatuju, že
bych to světlo světa 18. října 1924 o pul deváté zalilíd.

Určitě^ protože v ten měsíc už právě nebejvá moc v tý hodi
ně vidět, tak mně přísluší dodnes boj mezi světlem a tmou

a tak jsem po tom zahlédnutí toho světla^ který bylo asi

stejně zázračný, protože to, když jsem tenkrát při naro
zení uviděl zšeřelou místnost tohle zase bylo jiný,' vnitř

ní světlo a bylo ve mně spíš v jakémsi válci který měl
být mým hrudníkem a kolem toho válce byly ostrůvky ostře
barevnýho světla a to ustupovalo do tmy, která ten válec

objímala. Na dně toho válce pulsovala tmelově šedá hmota
a těch zahlédnutí bylo několik a já jsem je potom zapsal

a jeden básník mně je přepsal na psacím stroji.

A tak jsem chtěl říct, že se před probuzením a vstupem
do bílýho dne dějou věci, který bych řek, že jsou asi

tím čemu se říká realita. Je to strašně bohatý a je mož
ný to prožívat i během bílýho dne, kdy s těma, co jsou

vychcaný, nemáte nic spolsčnýho.
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Ifršel jsem z domu a překročil ten práh. Už když jsem vstá

val jsem měl pocit, že je to zase jinač ne ž to bylo, když
jsem o tom začal psát, jak to bylo tenkrát, když jsem to

začal* Ale stejně tohle tlachám jenom protop že mě to tmor
chu baví a všichni, které jsem četl si taky tak počínali,

dokonce i dost slavný a někteří z ných

přátel,' snad bych

to tak moh říct. Já jsem si dovolil během života přepych
v tom vzdělání protože jsem koukával,’ jak ty vzdělaný

vlastně nevědí o co jde a- tak se před sebou pohybují a
předstírajíř že vědí. Dost mě to z počátku zraňovalo, ale
bych
z
~
věděl jsem žeropustil to, čemu dnes říkám pustnutí, že bych,

kdybych toho vzdělání dosáh byl stejně smutnej a ještě víc
a tak, jak jsem pozoroval tu jejich marnost předstírat,

že jsou dobrý v něčem^ tak já tu marnost pozorovat v ji-

ným, ře bych, že to co oni používali jako dekoraci a orna
ment svýho života^ protože pro ně nebylo vůbec za těžký

koupit kdykoliv cokoliv ke kterékoliv příležitosti a vy

mlátit z toho majlant, protože ty, které ob luz ováli byli
taky tak zařízený a vlastně to očekávali a óni jim to po-

tvrzovaliy tak vznikla mezi nimi taková zvláštní dohoda,'

že vlastně neměli žádnou radost, ale tím, že očekávali, že
se to tak dělá, tak měli radost, že si mohou oddychnout,

protože to vlastně od malička maj potvrzený, že to nemůže

jináč dopadnout, A tak když má babička měla svátek a nebo
narozeniny, tak dospělí i mý dvě sestřenice, co v tom ba

ráku kterej byl zázračnej bydleli co já, tak v ten právej
moment řekly: Babi, uy ti přejeme k tvýmu svátku všechno

nejlepší a hlavně zdraví. Ještě to trochu protáhnu, nežli
se vrátím znova na práh toho domu, kde jsem se asi za še
ra 18. října 1924 narodil. Byl to totiž otec rýho kamaráda
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z mládí a toho když se někdo zeptal, jak se mu vede, tak
vždycky odpověděl: "Děkuji za optání". Tomu jako kluk jsem

vůbec nerozuměl a dodnes nevím co to znamená, ale život je
asi takové j. Měl při tom úsměv na líci, a nikdo, kdo se ho

na tu zvláštní věc ptal nebyl prekvapenej, jenom já o tom
dodnes přemýšlím. Ale to jen taky já jsem totiž měl ty do
spělé v podezření a těžko bych se toho zřek, že oni jsou

v každý době i kterou nepamatuju, dohodnutý. Oni si totiž
strašně rozumí i

když nic nechtějí říct a když chtějí,

tak si počínají stejně a zase si náramně rozumí. Takže
jsem někdy nevěděl a dodnes jsem na to nepřišel a už mi

je padesátpět a půlroku,' jak to vlastně je a mezi kým žiji.
Ale abych se vrátil do okamžiku kdy jsem se jakoby probudil,

ale ještě ne úplně. Ale protože jsem se rozhodl začít tím

že jsem překročil práh toho domu a kterýkoliv úhel pro nějž
bych se rozhodl abych vykročil na dvůr a potom se vydal na
nějakou stranu bud doprava, to bych šel po záhrobní za sedm

nácti kamenů, která lemovala dům po obou stranách. Doprava
znamenalo vyjít vrátkama na silnici, kde jsem se znovu mohl
rozhodnout jestli doprava nebo doleva, nebo přímo, nebo

použít kteréhokoliv úhlu pro vyjití z vrátek, všude pulso

val život přírody a všech živočichů přes jejich radosti a
tragédie.

Pro tento moment jsem se probudil a zahlédl úplně něco jiný-

hp. Ale ještě ne. Otevřel jsem oči. Hytmus mého dechu ryt
mus dechu mé matky, rytmus dechu mého otce, šero, šero, še

ro, zleva zleva teplostudný potah kamenné zdi a cihel zii,
vápenné zdi jedna z dalších té místnosti ležím vedle své

matky mám ji po pravé ruce teplo teplo teplo jiné teplo tra
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gické teplo, teplo ochranné, teplo bezpečí, ted teplo

zprava., rozvírání, rozhranie ování, rozkroužení, tři úhly
styk stropu studenoteplé stěny s malým oknem zleva verti

kála toho styku stropu kratší stěny a delší podle níž le
žím teplo peřiny pro oba mou matku a mě pootočení mé hla

vy proniknutí světla z předsíně studenoteplá stěna mizí
rozestřuje se zintenzívnení vnímání kanafasová peřina ruka

mé matky černé vlasy, ještě rytmus dýchání obou zatajuji

dech otec na posteli níž než je naše pronikání denneho svě
tla# Víření míšení šera krupice proud paprsků ústup-, ústup,

světlo proud, tok,' roztříštění kuželu toku bodání/ napodání/ ukončení dráhy osudu paprsku rozmělnění do mělká do
rozprachověla/ šedě, ne černě, broušení, ucpávání ostrosti
úhlů stěn a stropu místnosti míšení prolévání času mého již

zase počínajícího ránem, probuzením, mís ením s časem mé
neprobuzené matky/ její čas nebílého dne/ čekání času mé

neprobuzené matky“,

času mého neprobuzeného otce, pozoruji

napětí/ rozeznávám tmy věcí dne, probuzení věcí mým probu

zením jejich existence nastává život mým podíváním v dutině
světla porušované odrazem světla od ostrých úhlů okna a
dveří, má dutina světla v šeru vejce spíš prostorový elip

soid núj/ mnou neviděný pro mé probuzení připravovaný svět
lem tmy připravovaného dne, toho dne/ a toho týdne, toho ro

ku/’ kteréhokoliv dne tohokteréhokoliv týdne, jednoho roku

z těch co mě ještě čekají v tom století v němž jsem se za
šera dosvětla a tmy narodil 18. října 1924. Vstávám, abych
nikoho neprobudil, přecházím ty dvě postele, postele v nichž

ještě leží ti dva/ co mě přivedli na svět abych si všiml
s odvahou těch všech známých jiným neznámých věcí v tom svě
tě, který je pro každého, kdo měl tu odvahu přivést na svět
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své pokračování v naději života. Procházím tou dutinou

toho světla které ztajuje ty rohy té místnosti a začal
jsem již počítat ve mě ten můj časy zatím a časy mých obou

rodičů jsou ztaženy do té tmy tcho spánku. Překračuji ta
dvě těla co ještě dnes vědomě nezačala počítat ten svůj
čas bílýho dne a mají svůj čas spánku který se potom v
celku let připočítává. Porušuji procházím tím neviditel

ným ale v mém vědomí i když neviditelnou bariérou, která
ještě spočívá krouží pro mě nad těmi dvěma co nemají na
tváři ještě ten výraz překvapenost i, radosti; zběsilosti;
trpkosti;" neukojen os ti; nedostatků; dostatků; přání, ro
zorvanosti, bolesti; příjemnosti ale asi existuje ten po
divný obal toho co se nad nimi rozprostírá protože nepo

zoruji nic; co by předznamenávalo v těch tvářích co je
asi až se probudí potká. Jsou to ty dvě dutiny toho vněj
šího světla, které je nad tím vnějším se rozostřuje do tmy

oni o něm možná nevědí ale možná že je někdo z těch dvou
již zahlédl a ty dva obaly patří ke každému tělu z těch

dvou a já již ten vnitřní z těch obalů z toho velkého sou

středění toho okamžiku, kdy se něco ve mně rozhodlo že mi
to dá na vědomí že to existuje, já se již pohybujú jen

částečně, bílým cítím, že je porušuji ty dva vnější obaly

toho jejich denního světla a pronikám jimi, rozpadávají
se, deformují; vibrují, tančí v tvarech střetávají se, pře
valují, tvoří jiné záhadné osudové tvary. Mám za sebou tmu

jejich světla a brodím se tím světlem ne tmou jejich nepro
buzení. Dotýkám se nohou toho co je podlahou pro tento dům

tak se asi říká tomu objektu v němž je několik místností.

Setkání tím našlápnutím na rovinu tcho, po čem se asi budu

pohybovat než

přijde zase noc. Tenkrát bych to mohl asi
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řícty dnes si jen přeji abych, se ještě dlouho mohl probou
zet a znovavstávat. Pozoroval jsem ten život neživot a jak
jsem se pootáčel pootáčela se se mnou má tma, kterou jsem

měl za sebou a protínala vnější obal světla mého otce a
matky. Jejich vnitřní světlo bylo něco, co jsem předpoklá

dal# Já jsem náraz bílýho dne v sobě neunes a to vnitřní

sláblo. Ještě jsem se tak nevzpamatoval, abych tím, co mi
bílý den poskytne, dokázal provázet seám sebou* Zdál se

být tomu, co se ve mně začalo vytrácet dost podoben,ale
byl i když mě provázel za bílýho dner, toho dne', který pla
tí za realitu, plný jiných taje^iství^ ale to bylo tím, že

mě ten vnitřní, ne tmy ne světla, té dutiny vnitrního světla
i když začal splívat s tím elipsoidem toho vnějšího obalu

světla^ ale úplně nezmizelý jenom se zeslabil.

Tam,- kde se ještě spalo, se projevovaly obaly vnějšího

světa jejich těl a vyplňovaly celé místnosti a já jsem po

zoroval ten dům v němž tma zůstávala jen v těch místnos
tech kde nikdo nespal a v nich byla ukryta a tvořila zvlá

štní kvádry toho domu^ zatímco bílý den vstupoval mezi ty

kvádry a dům se stával krajinou a nebem, které do něho
vstoupilo. Než se klenutý-, obílený strop místnosti kde

jsem ležel stal nebem té krajiny, světlo té tmy se pomalu
měnilo v denní světlo bílého dne a z nerovností stropu vy
stupoval vápenný anděl omítky cihlového klenutí toho stro
pu, provoněný paprsky slunce, které škvírami mezi taškami

pronikaly střechu toho domu a se zpěvem ptáků rozvoněly

seno půdy nad tím klenutým stropem, jež se stával krajkou,
na níž se zhmotňoval vápenný anděl té omítky. Jedna z dvou
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andělích hlav byla hlavou smrti, druhá objímala život.

Jedno z křídel bylo přerušeno denním světlem malého okén
ka té místnosti a bránila mu, aby se dotkl mého čela na

pjatého pozorováním a vnímáním proměn od okamžiku pomalé
ho vstupování krajiny a nebe vápeiného dvouhlavého anděla

onítky cihlové zdi toho krajkového prostupného stropu s
vůní sena té půdy s těmi paprsky denního světla, toho ne

be, které škvírami mezi taškami té střechy oddělující nebe
od země v tom domě, kde tma byla ukryta už jen v místnos
tech věcí,, zvěstovalo neodvratně bílý den. Déší denních

paprsků vrhal druhé křídlo do světla tmy, která ohraničo
vala obal lidského vnějšího světla, toho života neživota
mých dvou rodičů. Kdybych toho anděla,

kterej se na mejch

kresbách po pískovcových andělech mýho dědy na holickým

hřbitově, znovu objevil", promít do půdorysu těch dvou cest
od zahrady domu, kde jsem se narodil, tak ty dvě cesty od

té zahrady v půdorysu měly tvar ukřižovaného Krista, nad
jehož hlavou bylo nebe,7 ne ještě vesmír, kterému jsem ješ
tě tenkrát rozuměl. A to nebe se stalo zemí, po níž vedla

ta cesta, po který jsem došel až na místo tý vidlice, kde
to nebe bylo přilepený na korunách lesa a nebylo vesmírem.
Ten ukřižovaný končil tou cestou, která došla na kopec,

jenž byl mírnou oblou křivkou, která mi zvěstovala zrušení
hmoty země a nebe. To nebe nebylo vesmírem v tý pro ně dů

ležitý době, protože ten kopec měl v půdoryse rozepjatý
ruce toho ukřižovenýho a ty dvě cesty byly tím tělen, ale

v pohledu od zahrady na ten kopec, když jsem zvolil jednu
z těch cest a bál jsem se ten vrchol dojít, protože by po
kračovala z vrcholu kjlesu a byl jsem štasten, že dokud

jsem na ten přelom nedošel, pokračovala do nebe a ne ves-
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mim. Když jsem ten vrchol přešel, pokračovaly ty cesty

k lesu a stávaly se ve svém půdorysu plápolající hlavou,
výbuchem, třeskem a směřovaly do všech stran* Nebyly to
vlasy mučeného na tom 'kříži těch cest co vedly z naší za

hrady na vrchol toho kopce, který v půdorysu mel charakter

přibitých paží na kříži a ty paže sahaly vzhledem k délce
těch cest až tam, kde končil ten zdrcující a přeštastný

zážitek z toho kusu země, ohraničeného právě rozpětím
těch paží* Když jsem došel na vrchol oblého kopce, zmizely
cesty; které se promítaly do nebe, které tenkrát nebylo
pro mě

ještě vesmírem a ten ukřižovaný neměl hlavu, pro

tože já ji nahradil sluncem, které tamtudy nikdy neprošlo;

protože totiž ty cesty vedly na sever, takže to slunce,
které tudy nemohlo projít’, se stalo světlem, které, když

ty cesty zmizely z toho nebe dojitím na vrchol toho kop

ce^ se sklonily a staly se cestami země, kudy jsem prošel
až k lesu. Ten vrchol se stal zlomem a

nebe se stávalo

téměř vesmírem* Ten anděl nebe se promítl na zem a stal
se cestami. Vzdálenost od vrcholu kopce k lesu byla mís

tem oddechu a také napětí z té krajiny5; kterou vedly ty dvě

cesty - tělo, až na ten vrchol rozpětí rukou přibitých na
kříž, bez hlavy - světla toho slunce, které tudy nikdy
neprošlo, ten anděl který vznikl z těch cest,

které jsem

promítl na nebe, se sklonil a z toho slunce a těch promít

nutých ten anděl vytvořil to pokračování cest, po nichž
jsem mohl dál jít. Celé to sklonění a promítnutí na zem

bylo tím zázrakem stejně poznamenáno. Totiž ty rozepjaté

ruce, v půdorysu toho kopce, byly skutečně cestami vedou

cími nalevo i napravo;
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Celý ten dvůr byl vlastně rájem, ale

jen domácích zvířat.

Páchlo to nasládle řízky na krmení, hn ojem a zvířecím se

menem. To, když některý soused přivedl svini, byl již při
praven kanec, mladá mu vzala úd do ruky, protože ho mají

jak dlouhou vývrtku, nasadila do sviní pochvy a čekala,

až to semeno začně z té svině vytékat a potom to zalévala
kýbly vody, kterou do těch míst vychrstla. Tak to dělala
i s hřebci a kobylami i s býky a kravami. Nad dvorem toho
to konání se klenulo vlaštovčí a holubí ne be v někdy se ob

jevil nad dvorem ostříž a odnesl kuře.

Ta fuga smradu vytvářela nad tím dvorem konec toho pozem
ského rájey dna toho dvora", obrácený pocit. Nad tím dvorem

vznikalo drama tvořené prolínáním, napadáním, nepřijímáním,
shlukováním^ oddělováním, obdivem konce se začátkem - energie

pohnojení a energie tvoření. To nebyl vesmír, to bylo zase
jenom nebe posranýho dvora, který si počínalo podobně jako

to, co ten čistý vesmír prováděl se svým magnetismem, vlna
mi všech délek, rentgenovým zářením^ neutrony, protony, s
černými a bílými děrami, to bylo jiný dráma. Toto dráma při

jímalo tyto stavy, ale navíc pracovalo při povrchu koule,
na který ten posranej dvůr stál, mělo svůj ráj a svý drama

ta obohacený o dramata těch konečnejch pozemskej ch stavů.
Tady, když nastala noc, tak se člověk mohl tím dramatem
smradů koukat na čistý vesmírný rachot a čistý zářící a

chvějící se hvězdy s měsícem. Ten dvůr měl právě tu zvlášt
nost, že nad dramatem nebe těch snradů jste teprve tušili
červí svět, ty jejich gigantický práce. Takže schema situa

ce vypadalo asi takto: posranej dvůr - zem člověka,-živo-
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čichům rostlin, fuga snradů a potom, podobně jako u člově

ka, nebe červů a organismů, to jest, jejich, posmrtnej život,
jejichž poslední soud sahal k obrysům střech a štítů, odtud
potom začínal o transcendentno člověka. Ta hranice mezi jejich

nebem a ve smířeni, který jek o člověk vnímal, byla velmi zře

telná; i když ňn-nnoet celýho vesmíru pronikala až do podze

mí, části živočišnýho a rostlinnýho světa a lidskejch nebo
žtíků, bez něj by se to nedálo. Hranice červího světa a
smradů se zdála být zřetelná opticky, zřetelný svár, víření,
výbuchy; míšení a prolínání na tom rozhraní červího nebe a

unikání do nebe vesmíru, který patří také naší planetě, tomu
zrníčku písku. Kdyby se otevřely vrata na kratší straně ob

délníku toho posranýho dvora, jakoby člověk vyšel z toho

hroznýho vězení zmaru, ale také rození. Ocitl jsem se na
ulici, zavřel vrata a nadechl se. Po levé straně', tamtudy

jsem musel projít, kdybych se rozhodl jít domů, za zdí, po
té straně, kde končil ten posranej dvůr se ta zed vracela

až do momentu, kdy v pravým úhlu navazoval plot Kmenta
Bambocha srubovýho stavení. A to byl tmvej flek v pros
toru, neurčitelnej tvarově, ani hmotově, byl vylehčovanej

vzduchem lidskýho údělu, tíhou neupřímný pobožnosti, neus
kutečněný touhy, nedostatku obraznosti, jalovejch zhrouce-

nejch pohledů, poraněnýho a zlomenýho druhu, rezignace ne
z poznání, ale z temný práce těla těch, kteří je oba zplo
dili. Zde žil bratr se sestrou. To by ně nepřinutilo,

abych se tím dal ovlivnit. Již tenkrát, když jsem zahlédl
obrovskou prdel tý Bambošky jsem měl dar ostrýho pozorová

ní, protože jsem už do těch svejch 10ti let byl u věcí",

který jsem neměl vidět, aby mě nenapadlo, vidět nad pos-

raným dvorem nejdřív nebe a potom teprv červí ráj a potom
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lidský nebe vesmíru.

Všechno holi se nedá zachytit, jenom prožít a všechno v tom

vyjádření je přibližný, protože se taky všihni náležitě
nebojí a nebo někdo víc nebo min', někdo je z toho přímo

jatej,' někteří si říkají, že to přejde a jdou klidně spát,
jiný o tom přemýšlí,’ a pak se na to vzpomíná, a jestli je

to ve jménu trvání neopustí, tak se tím trápí až do hrobu.
Tomu jazyku toho dvora1/ ted rozehnarýho tím Božím dopuště

ním s rozsvícením svíček pro zažehnání tý hrůzy a vesmír
ne jma zákonamay na druhý straně, v tom malování nikdo to
nedovede dát dohromady. Ka divadle se bud s hrůzy v jistým

úhlu v tý krabici prostoru s vyhrazeným dnem pro ty, kteří
se na to chtěj koukat/ objímaj s příslušným výrazem v obli

čeji nacvičeným v zrcadle/ v tom filmu před zrcadlem taky

proložit nafilmováním opravdickej rozpoutanéjch živlů, kte

rý na tom plátně vyváděj strašný věci a příslušný hlasy

se zachvívaj hrůzou a ještě se k tomu dá napsat příslušná
muzika/ která to tak vyhrotí, že ten strach vám prolne du
ši i tělo a když dojde k neštěstí, tak člověk brečí jako

kráva. To pak se vám uvolní tělo, vyčistí se duše a může
te znova uvolněnéj provádět ty be jkárny a votravovat takhle
zbavenej rmutu a správně pr opláchnuté j, ty kteří to vidí

sakumprásk i s tím neviditelným. Ta příroda je tak moudrá,
že myslí na všechno a bez těch, co votravujou, ty si to
člověk neuvědomil a bylo by to částečný, jako s tou malbou,

sochou, divadlem, filmem a muzikou. Jedni to dělají, a ti,
kteří jsou smutný, na to chodí,jak na svátek ducha a tak
se doplňujou a pak o těch nedostatcích nebo události, ně
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kdo napíše. Ale tak to přej je , co by si všichni na tom
světě počali, než to ukončí a za slavnosti opustí ten ži
vot pozemskýho utrpení a radosti.

V tom momentě, kdy je i nebezpečný se jít vysrat do prkennýho záchoda a

kdy ten buy z je zbavenej smyslů, je tako-

vej divnej klid a pak to začne,' pak ten hmyz taky přijde

k sobě’, to

co ho tlačilo k zemi', po přejití tcho finále ,

přijme ten čistej prostor a v klidu ho zaplní svými draha
mi a povídáním a zvedá jej osvobozen do výše a stává se po
travou vlaštovek a rorýsů blíže k Bohu nebo rozlehlému ves
míru a tak se nějakou dobu pohybujou v míře přátelství,
než se zase něco v nebi a vesmíru zvrtne a za tcho klidu,

kdy ty nohy počínají páchnout a všechno co tlí, i to, co
je živý a kdy je nebezpečný se jít vysrat do prkenýho zácho

da těch do mýho dětství, teď nevím s tím pokrokem tý civi

lizace^ kde se to nebezpečí a v jaký zastřený formě proje
vuje, protože i když mí rodiče se rozhodli, že budu bez

vyznání, pořád jsem bral spíš to nebe^ i když jsem tenkrát

spěl středně a vysoce vzdělanéj vstříc Keplerovi, Koperníkovi,

Newtonové jm zákonům, teorii relativity, kvantový teorii,
thermodynamickejm zákonům a jiné jm, o

kterých jsem pozdě

ji četl a jejichž objevením byli někteří vyznamenáni Nobe
lovou cenou, toho, který přišel na dynamit, tenkrát to bylo

lehce rozeznatelný. Dnes je

ten hmyz schla st anej těma lát-

kama toho postřiku a i ta civilizace se řídí podvědomě hnyzím zákonem tý imunní ožralosti, takže předzvěst tý dnešní

vymoženosti, porcelánovéjch hajzlů na spláchnutí nedá vám
to jasný znamení, kdy je nebezpečí před tím vesmírnýma ne

beským srážením tý hierarchie.
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Tak pomalu začínaly padat velký kapky, to se za mýho dět
ství říkalo, že to vlastně nebude tak hrozný a bude to

jen krátkýy ale tenkrát to byly velký slzy spráskanejch
a vyval chovane jch soudců nebe, toho vesmíru a to pokání
bylo tak veliký-, že to, co pak přišlo nemělo obdoby a tak
nevím jestli tam došlo k nějakýma převratu a výměně, ale

já jsem se čím dál více přikláněl k tomu nebi, než k ves
míru i když jsem všechny ty zázračný vědomosti o něm přímo

hltal.
Tak tenkrát^ kdy se zdálo, že z těch velkejch kapek nemůže
k ničemu hroznýma dojít, jsem pozoroval tu hořící svíčku

na babiččině stole a spíš jsem domlouval těm v tom nebi^
aby neblbli^ i když za to možná nemůžou^ protože ten ves

mír se na ty malichernosti nemoh dívat a domlouval jim
tím zvláštním způsobem, z kterýho já, na tom všem závislej,

jsem byl tak zničenej, až strachy posranej. V ona ta bouřka
měla sice nenormální průběh, ale jako člověk spíš závis

lej na barvách a čáře, jsem nic takovýho v životě neviděl

a tak se všechno v mým těle a duchu srazilo, i v ten večer

nadojený čerstvý mlíko se nemuselo stloukat, a hrůzou se
z něj stel v momentě tvaroh se syrovátkou*

V tom okamžiku jsem se díval okénkem babičiiny světnice a

s úzkostí, která mně vydržela dodnes, pozoroval, jakoby
ti soudcové v tom nebi se předtím stavili u Tomnů v hos
podě a ted chčijou hrůzou, aspoň to tak zatím vypadalo,

protože ty velký kapky začly řídnout, jakoby na tom nebes
kým záchodě

otevřel dveře do hajzlu tý pozemský hospody
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ten průvan, který se změnil následkem vesmírnejch událos
tí prošlejch nebem až na zem ve vichřici, všechno, co mimo

chlévy a lidské příbytky ne zalezlo hluboko pod zem a nebo
pod krovy, to nemohlo vydržet. Koukal jsem jak nejvyšší,

prostřední ze tří jasanů, který rostly na zahradě Michál-

ků-Satrů, na němž hnízdili čápi, se propadá do tmy světlýho podvečera a jak ten jazyk našeho dvora zmizely protože
tam nemohl v tý době nikdo promluvit, jak při chcíplý oheň
v bubínku v tý místnosti se zatím ještě krčí hrůzou a šero

tý babiččiny místnosti se něčím začíná podobat tomu šeru
naší místnosti1^ na

jejímž stropě rozpínal křídla ten dvou-

hlavý anděl života a smrti, ale aí jsem se otáčel ve směru
tý naší místnosti jestli se něco neudá, neudálo, jenom po

vrch jeho placatýho zjevu vzkřísili ten vesmírnej, nízkej
tlak ve vápennou váni, která ho vzdáleně připomínala. To
nebe bylo jasně trestaný těma vesmírnejma zákonama. Bylo

mně divný, že to světlo se mění v cosi šedivýho jako třeba
v tý místnosti našeho vápennýho anděla a tak mám i nemám

to šero rád, nebo jestli to není jen hmatná tcho povrchu

lidskýho těla; kde jen lesk očí vyzařuje světlo krve^ a
asi taky vnitřní život. A proto jsem maloval temperama,

který byly matný, když uschly, protože když to živý a

vnitřní světlo zmrtvělo tím materiálen použitým jako ná
hražka života, vytvářelo jinej, a to světlo bylo uvnitř,
jako když ta krev, která to světlo obsahuje, po nějaký

chvíli trvání mimo tělo, ten lesk ztrácí, ale vytváří ji
nej, stejně důležitéj svět těch lidskéjch hodnot. To svět

lo je odleskem i živýho nebe a vesmíru a je to jen polovič
ní světlo, je to něco mezi tím jediným leskem světla ote

vřených lidských očí a vesmírným zdrojem, který nám umož-
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nuje žít.
Cesta toho ukřižovaného měla něco společnýho

s tím vápen

ným andělem stropu naší místnosti. Ona totiž mně jen tak

připadala a tak jsem měl pocit, že vlastně ten anděl by se
měl zjevit a trochu mě zbavit toho strachu, ale on nesestou—

pil, nezjevil se, i když jsem ho vyvolával z toho šera, aby

přišel a nebo strach ochromil tak mou představivost, že

jsem ho neviděl, jen vlhkem napojená vápenná omítka mi svou
vůní připomínala, že existuje a že ho zase uvidím v té naší

místnosti. Při tom božím dopuštěni^ jsem si uvědomily že
eesta ukřižovanýho, jehož nohy sahaly na ten pošranej dvůr

statku, mi to ukřižování připomíná, ale ta hrůza ho zároveň
povznáší, protože je svobodně uloženej do těch kolejí vody
a že je vůbec svobodnéj, protože není přibit hřebíiy lidský,
mstivosti na kříži, protože

žádný mrtvý břej/no mrtvýho

stromuy z něhož by byl udělán a na něj přibit není a že ta

ky nikdy nebylo, protože bych už na začátku o něm musel ta
ky mluvit. Nepřesahovalo vůbec dvůr toho statku, protože

jináč by muselo být zabodnuto asi tak u Bolehovskýho kovářI

ny do svahu silnice, pod níž tekl potok, druhý potok mýho

dětství,' a ten druhý konec by musel sahat přes vrchol toho
táhlýho kameneckýho kopce, ale nesahal tam a na místě slun

ce, který tam nemohlo nikdy procházet, se objevilo pole
mnou posunutý na oblohu.

Světlo, světlo, světlo, světlo, světlo, sssvětlo zavraždě
ných barev, bezbarvé, zhroucené, nematné, zsinelé, ale ost
ře, do šedá křivek a ostrůvků kolem nichž prochází křivky,
proudící žhsvosti zatím plošně, nabodávání propalování

uvědomování si té změny plochy na vyzařované koule v zdroj

té bezbarvé energie, odbarvená ztemnělost kvádrů sousedova
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domu, vykrajování stínů všude, kde nechráním svým tělem s

krčící se tmou za mými zády, promítá ji, ztišuje, konejší,

nevystavuje, konejší, zakrývá tu část hmoty na chvíli teď,

teď na okamžik, nežli změním místo, nahrazování stínu svět
lenu

Oslnění

přivření očí
Sypce do červena, rozprachověle do červena,“ pulsace

vpřeď, nazpět směrem ke středu, zbytek okrajů oslnivě síro
vě“; střed do fialova, do modrozelená, do modra, bezbarvá
rotace eliptického tvaru, směrem od středu ven, změna, změ

na', světelné mnohoúhelníky, oranžové přefialovělé do ruda,
otvírám oči, náraz tříslové obnažené třpytivé přesycenosti

otáčím hlavu tím směrem zleva, zleva chlad světla, rozslnění^ jdu tím směrem, vlhkem, vodou prosycenýho světla na
trávníku kalužemi vydechováním země, kamenů, obepjetá děš-

tem paprsků ještě čerstvé zeleně, zhořklé vůně světla, le
ží, vichřicí,a bleskem přeražená vrhá chráněná rodivším se

jazykem nastávajícího dne plného ztichlých rozhovorů.

A tak znova nevím, jestli se z tý zahrady, kdy jsem nej čas

těji pozoroval ten proces probuzení nebe a přírody, až po
nové kříšení těch blahodárných sil vztahu vesmíru a země

k opakování, zatím co se léta přičítala a život krátil,

to přičítání a odečítání platilo víc mě nežli přírodě,
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takže jsem přírodu a krajinu považoval za grunt a trvání

a bylo mi vždycky líto, že lidi tu krajinu jen trochu pokurvěj a potom si umřou, jestli je ty zákony za ten zlo

čin netrestaj předčasně, protože ona je nese a nabízí jim
nelstivě všechno a nic od nich nežádá, jenom pochopení.

Mohl bych se vrátkama plotu, kterej odděloval zahradu ode
dvora, dostat na území včelnice, kde jsem uvnitř poprvé
uviděl smrtihlava, po trávníku lemovaném stromy obou sou
sedů s ploty, až na dvůr, na to místo padlé vrby. Kdybych

začal včelnici; dostal bych se až ke kovárně p.Bolehovskýho a potoku mýho dětství, na jehož břehu vedla

silnice z

Nových do Starých Holie. Na břehu toho potoka na němž vedla
ta silnice za mýho dětství rostly lípy, na jedné z nich

jsem sedával a přes mostek jsem pozoroval koně pod kovárnou', štít kovárny, potok a oheň uvnitř kovárny, kde pan

Bolehovský se svým pomocníkem dělal kovový části na žebři—
ňáky a podkovy pro koně a voly a taky opravoval kočáry.

Občas jsem uvnitř, tam, kde vkládal do řeřavého uhlí plá

tek železa, taky zakusil tahat za měchy a barva ohně,
kterej ten materiál dělal poddajným, že bylo možný tý pod

kově dát správnej tvar na to zvířecí kopyto, poslouchal
rytmus perlíků nebo kladiv, držených v pravé ruce, a v
levé', v kleštích, se ten kus obracel. Oheň se spojoval s

rytmem úderů a mimo opravdový ohně, tato dílna připomína

la peklo, jako protiklad šeré místnosti dvojhlavého andě
la života a smrti na vápenné omítce cihlového krajkového
stropu, který prostupovala vůně sena půdy, střechy, je

jichž skulinami pronikalo světlo nebe a vesmíru. Mimo

kovárnu a pana Bolehovského, jemuž náležela, jeho paní
nám na velikonoce posílala beránka z třenýho těsta se
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srstí z ušlehaných bílků, citrónový chuti. Pani B. měla
maselnici a tak matce prodávala máslo a podmáslí a někdy
mák, protože měli taky hospodářství. Kovárna a místo kry
té střechou^ kam zajížděly vozy a kovali^koně a voli s pro
stranstvím po zavezení toho prvního potoka mého dětství,

bylo místem přeludů. Po večeři, když se šeřilo se tam
scházeli chlapci a vykládali, jak to bylo za první světo

vý války na Piavě a já jsem se strašně bál, protože vedle

místnosti, kde jsme bydleli', přes síň doleva, žil strejc
Valenta Koudelák se sestrou mé matky a s dětma,’ktere j

právě explozí handgranátu, když ho chtěl odhodit, přišel
až po loket o pravou ruku. Říkali hrozný věci, taky když

došlo na bodáky, že před jedním klekl Ita}. na kolena a pro

sil ho, aí ho zachová, že má ženu a sedm dětí, ale on ho
musel probodnout. Z toho vyprávění na mě padal strašnej

smutek,děs a hrůza z lidí a nikdy jsem ty chlapy neobdi
voval, i když vím, že se stali obětmi ještě větších zlo

činů, který říděj ten svět. Už tenkrát jsem si myslel, že

si to lidi vymejšlej, takový přirozený pohromy, jako byl
třeba mor, tyfus, nebo španělská chřipka, ty lidi skosila

ve jménu zachování posledních zbytku přírody, aby ji nerozebrali úplně, seděl jsem na mádle v místě, kde konči

lo

v jednom pilíři, který podepíraly ten prostor kování

koní a volů a pozoroval hvězdy a krkolomnej let netopýru
proti obloze a v době nežli ten potok postupně zavezli,
protože udělali kanalizaci a za naší zahradou potok, kte-

rej končil na Podhrází ve sračkolapu, tam taky notně kou

sali komáři. Šero těch občasnejch schůzek, kde se všichni

navzájem děsili, ale taky byli sam^ sranda, je potom pro
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vázelo do šera jejich domů. Pro mě. Jejich šero bylo ohněm,
plameny vraždění, výhní kovárny a plameny dvou hořících

statků. Každej z těch ohňů patřil k jiný energii. Jedna
pomáhala v

pokračování života, ta pod kovárnou, druhá, z

jejíhož dosahu se dalo utéct a zachránit, protože moment pře

kvapení neexistoval, neboí všechno bylo předem domluvený
s partou, která ty statky a baráky v době krize za první
republiky na požádání zapalovala, protože byly pojištěný

u banky Slavie a ještě jedný, kterou si už nepamatuju a ta

třetí, ta byla nejhrůznější, protože její pomocí se lidi
vyvraždovali navzájem. Kdykoliv jsem tam s nimi seděl na

tom mádle končícím v jednom ze tří pilířů^ spojovaly se

ty plameny vraždění, užitečnosti a lidský vychcanosti,
nebo zoufalství, a celý to zoufalství bylo podporovaný
kousáním komárů, jež vyhnal chlad večera z vlhkosti bře
hů potoku s vrbami a babykou, kterej tekl asi tři metry
pod úrovní toho mádla, kam se přivazovali koně a voli,

čekající na okování, který Jsem za

bílýho dne kreslil a

měl rád. Pach pálených koňských a volských kopyt při zkou
šení se prolnul s pachem granátů, šrapnelů a lidský krve,
kterou připomínalo to kousání chladem vzlétlejch komárů

z břehů toho potoka a domluvenéjch ohňů za pálenejch
statků a baráků, z nichž se dalo uniknout. To potom když

k tomu došlo, že vyšlehly plameny, tak pan Marhold, kte

rej byl hasičem, z toho camrání byl vyrušenej, seskočil
z mádla,

přeběhl mostek, vlítnul do svýho baráku, strh

nul trubku a začal troubit hoří. Přijeli hasiči ze Sta
rých a Nových Holic a nebylo-li sucho, začli hasit. Za
jímavý na těch ohních bylo;to, že právě většinou byly za-
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ložený za suchýho počasí a bylo zřejmý, že z těch baráků
ygbýt j
a statků mohou pen holý zdi. Ale tenkrát jsem takhle neu

važoval a věřil jsem jenom těm úkazům přeměny jedný ener

gie v druhou. V tý době ohňů jsem spával oblečenej a s hrů, zou, vyčerpán, jsem pozoroval z postele to okénko, jímž *
bylo přerušené levé křídlo toho anděla vápenný omítky ci-

hlovýho stropu, půdy, střechy, kterou nepronikalo v noci

světlo, jestli neuvidím v tom okýnku plameny. Tenkrát,

když jsem viděl prolínání těch červenejch energií, vzniklejch z rozličnejch úmyslů, bylo mně ouzko, V tom období

zakládanéjch ohňů jsem mimo barvu zářící tekuté krve,

kterou jsem tenkrát viděl jen při zabíjení slepic, hus a

prasat, na jatka jsem se nikdy nedostal a ani jsem nechtěl
protože jsem si neuměl představit jak ten připitomělej vše
žravec, aby se nažral, může stačit

na stáda koz,, jehňat,

ovcí, koní, volů a krav, a že se mu ne vzepřou, protože

nemaj tu potřebu žrát lidský maso a neuměj se spojit proti
tomu hromadnýmu vyvraždování, začal rozlišovat světlo v
barvě a barvu jako prostředek k vyjádření na jiným materiá

le. Ta červená krev

ssavců a taky jinéjch čeledí byla te

da zářící červenou tekutinou, ale tu červenou obsahoval
i oheň, který zvířata a rostliny na nic nepotřebujou, pro

tože si nepečou ani lidi ani zvířecí maso jinéjch druhů a

ani rostliny, tak červená ohně bylo spíš světlo hořícího
vzduchu, protože byl průhledný a jenom pálil, roztavoval,
pekl, ničil. Protože období těch ohňů trvalo tak dlouho,

přece

jenom jsem mohl tu bohatost rozlišit □

Mezi červenou plamenů, jako průhledného, třesoucího, vybu
chovaného a zhášeného byl obrovský prostor a ten to hoření

charakterizoval, zatímco krev byla uzavřená v trubkách lid-
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skýho těla a měla jen dva momenty oběhu. Zrovna tak zani
kala jako plamen, ale zanikala jiným způsobem. Po opuště

ní těla, kdy měla dominující funkci, přestala mít jakýko
liv význam jako plameny ohně , které končily spotřebová
ním energie hmoty, kterou potřebovaly k prodlužování tr

vání svého života. Do toho vpadala pochybnost té barvy,
její kvality. Ten plamen byl mnohem svobodnější, proto se

cítil v prostoru jako ryba ve vodě, zatímco krev, tekuti
na, přijímala lesk plamene uvnitř v uzavřeném prostoru a

byla nesvobodná. Obsahovala komplikovaně svobodu plamene

vzduchu. To hoření v lidským těle bylo podporovaný vtáh
nutím vesmíru dovnitř, do uzavření. Ty svobodný živly

vnějšího svobodnýho světa pronikly do tý uzavřený živý
schránky, kde ta červená tekutina života zvnitřnovala

vnější svobodnej svět. Do tý doby, než jsem dva roky žil
v tom umělým zapalování jsem znal snad jen plamen uvěz-

něnej v kamnech^ kdy při černý hodince člověku bylo do
bře v tom přátelským teple uzavřený místnosti, odděle

né od zimy tepla, v prostorech mezi těmi uzavřenými mís

tnostmi domů a volné krajiny. Znal jsem oheň pálených na
tí bramborů, pálených mezí, náhodných ohňů oblili, stohů
slámy a sena vzniklých od jiSker domů a komínů lokomotiv.

Doutnání, oheň a dým natí bramborů, z nichž některým se
podařilo pokračovat příští rok v prodloužení jejich rodu,
zatímco jiné skončily v lidských a živočišných žaludcích

a po splnění svého poslání v lidskejch tělech, na hnojišti a vyvezený dále sloužily. Z těch tří ohňů a plamenů

toho lidskýho vzájemnýho vyvraždování, ohně výhně kovárny
a domluvenéjch plamenů jsem přece jenom měl nej raději
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oheň kamen. V plameni kamen hpřelo už jen mrtvé dříví stro
mů, pokud v něm nebydlil hryz, který se tím dřívím živil.
Bramborové natě v sobě obsahovaly ještě konec života je
jich zeleně a oheň se v nich dusil agónií zeleně života.

Dva roky každodenního očekávání plamenů jitřilo mou obra

zotvornost narušovanou hrůzou. V tý době jsem tu hrůzu a
dobrotu ohně ještě nedokázal rozeznat a zůstala ve mně

jenom hrůza, rozeznával jsem již v barvě toho ohně svět

lo, vzduch a zvláštní hysterickou a křečovitou plynulost

a něco mezi geometrií, lidma vyjryšlenou a jejím okamžitým
rušením a znovuzr ozováním. Podle toho, jak se člověk k ta

kovýma hořícímu statku nebo baráku přibližoval, světlo
plamenů nad stromy a mezi nimi, se z oživované plocjáy s

tryskajícími konci záře měnilo v živel přeskakující, ustu

pující, překrývající, tryskající, vyšlehující, mizicí,
prostupující tmu, nazpět, do stran, vzhůru, vybuchoval,

unikal dušením, vzlykal, trpěl, vybuchoval chvilkovým na
sycením, dováděl, měl svůj vlastní život, omezený materi

álem, který jej vyživoval,a nebo bojem s vodou, kterou se

hasiči snažili ten majetek zachránit, uhasínat. Celej ten
výjev se podobal apokalypse. Koně, krávy, bejci a voli,

který se včas odvázali od koryt v chlévech a maštaliek,
se odvedli do bezpečí, ale protože předpoklady někdy zkla

maly, ten oheň se šířil mnohem rychleji a tak lesk očí

zdivočelých zvířat protínal dráhy jejich spasení a denní
světlo poklidu jejich života hledalo 'únik z plamenů svět
la noci,do tmy noci jejich zachování. Tu rozžatou noc bi

čovaly vyděšený hlasy slepic, hus, kachen, prasat, denních

zvířat tak, že z plamenů oslnění narážely na tmu nevidění.

Vzduch světla barvy plamene zahnal tmu až k nebi a hranice
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nebe ozářeného hvězdami mizela až nad hlavami všech, kteří

to pozorovali* Jistota místa stání zpochybněla a tma za

zády byla je^dinou jistotou, pevné země. Otočením do tmy
zad se vracela záře ohně na obličeje těch, kteří stáli

za mnou, ale tma se světlem hvězd vyznačila mí^tp kde se
člověk nachází. Odvracení světlených a rozpálených obliče
jů, to ochlazování pohledů i těla, ta poutavá zvědavost,
změny záře světla a tmy jistoty s

hranicí zastřeného ne

be a vesmíru s hvězdami, tmy s těmi změněnými a nikdy ne
slyšenými skřeky, vzlyky, bučivými, zajíkajícími- se Masy

zvířat, tmy jako jistoty a světla jako hrůzy, to převráce
né vnímání, to blikavé osvětlování z jednoho centra, ty
proměny stínů ve světlo, stálé rušení a vznikání, to opo

jení tmy světlem, to odnímání světla tmou, to ubývání svě

tla do stran jistoty tny, která strmí nad

hlavou, to ko

jení tmy světlem v ohraničeném prostoru, do tý záře se
vcházelo napětím, tmou za mnou a vedle mne , ta tma byla
jistotou toho místa vpředu, to ujití tý vzdálenosti zvě

davosti byla jistotou toho místa vpředu, to ujití tý vzdá
lenosti zvědavosti tylo jistotou návratu, ty plameny se

zdály být plošný v tom místě tý zkázy, roztínaly tmu kol
mo na plochý nebe, jen jiskry konců těch plamenů, ten tu
šenej vesmír zaoblovaly. Když se hasilo vodou, ty plameny
se bránily, prskaly, objímaly svou smrt, syčely, uzavíraly

to místo jinýho živlu pokud byly dostatečně vyživovaný.
Když došlo k přemožení jednoho druhým, bývalo k ránu. To

pak obdélník pole nad kopcem ukřižovanýho

ty plameny při

jímal a protože nebyl plochou, ale byl vymezen jenom čara
mi, byl totiž od začátku nehmotnej, tak ty čáry, který ho
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vytvářely, se barvily vzduchem světla červeně a plameny

slunce* Tma, která se ukrývala ve věcech neosvětlenéjch

místností našeho domu, kam nikdy nebe neproniklo, prcha

la z věcí plamene toho statku a mizela ve tmě korun stro
mů a tmy noci. Ten vesmír ovládl znovu to nebe a ti, kte

ří u toho požáru nebyli přímo a byli by jej pozorovali z

kopců okolních vesnic, by měli dojem, že se opakuje v těch
dvou letech ten den čarodějnic, kdy se ty ohně zapalova.z
ly na mnoha místech příliš často, že nevědět, že je to
na Starých Holicích považovali by ten den toho požáru za

zmejlení v datu. Ovšem ty požáry byly požáry taky mýho
ducha. Když jsem tam stál úplně' vyděšené j, tak ten požár
toho majetku byl sledovanej požárem toho zástupu a celý

to místo hieovalo, jak se jeden od druhýho zapaloval tím
vzrušením, tý domluvený podívaný, jenomže se nevědělo
jak se to všechno vyvine, někdy to dopadlo tak, jak to

bylo vymyšlený, někdy úplně j inak. Tak ti co na to kou
kali, byli hašený chladem tny za svými zády, tím ehl° dem,

kterej na předku byl ohřejvanej tím spal ováním. Já si
myslím, že byly okamžiky, kdy to bičování těch zvěda-

vejch bylo tak veliký, že ten onen toho majetku podporo

valo, dokus neshořelo všechno, co mělo shořet a přání ně
které jch sahalo svou nenávistí až do vody studně, kde

ta spuštěná hadice vychlastávala ten nepřátelskéj živel
toho ohně. Ve mně se ale stejně spojovaly ty

tři ohně ,

ten přátelskej výhně kovárny, ten vražednej války na Pia-

vě s tím domluveným, na kterej jsem se díval a kterej

moh taky špatně dopadnout. Když je všechny pochytali,
v hospodě u Tomanů tak ty ohně skončily a neumím si před
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stavit, jak to bylo možný, protože to město mělo sedm
čtvrtí, na který byli jen dva policajti a tři četníci,

tak že se mně zdá, že ta Bílá Hora se v tom národě pama
tuje na věky, ale ten příklad byl tak velikej, že až do

dnes neměl obdoby v tom nebeským měřítku, protože v tom
vesmírným ty požáry byly jenom podzimní ohýnky pálenejch

natí a za mládí mýho otce a matky povídkami o ohnivej ch
mužích. Člověk si v tom hice moh ohřát obě placatý vět

ší části těla, ale i s tý strany kde bylo víc zaoblený,

ale

užší a tak si každej vyhledával lepší místo v tom

červeným světle pálený hmoty, když se tím předkem otočil

o 180° viděl jakousi průhlednou stěnu utkanou světlem
toho požáru, na níž se tam přemísťovaly zesláblé otisky

plamenů, ty, který v tom světle stály, se v něm rozpouš
těly, nebo jim zářila zvláštní matná světla na tělech,

která ustupovala nebo se měnila v stíny a světlo tmy no
ci. Ta průhledná stěna zčervenalýho světla se pretrháva
la, vibrovala podle toho, jak a čím v každej okamžik byl

ten oheň vyživovanej, vybuchoval v gejsíry plamenů nebo

se dusil, létaly jiskry a mizely. Za tou načervenalou

stěnou, když se člověk otočil k plamenům zády, ta rozbičo
vaná hradba přihlížejících ten požár vstřebávala v očích

a ty roznícený body propal ovaly ty plameny jako by si
nepřály nikdy konec, barva tny zeleně stromů vytvářela
ostrůvky jiné zeleně v prostoru vzduchu pohlcované pra

vou tmou světla noci, omítky domů za tou průhlednou rouš
kou zrcadlící plameny požáru odbarvovaly je do zsinala

až se stávaly nehmotnými a tonuly ve tmě a nevyrůstaly

ze země, ta plochá stěna prostoru plamenů narušovaná
chamtivostí té výživy-.se zaoblovala až nad jejich kone
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čnou výškou a to zčervenalé svetlo bylo ve vztahu s tou

načervenalou průhlednou rouškou a když člověk zavřel
oči, aby si odpočinul od pozorování toho tryskajícího
živlu, pak to načervenalé světlo průhledné roušky se
změnilo v koncentrované přečervenělé světlo výbuchů pla

menů požáru. Jedině, když jsem se podíval kolem nad sebe,

našel jsem nad hlavou ten správnej kus prostoru nebe a
ze chvíli i hvězdy promísené drahami červených bodů jis
ker. Plameny požáru se staly zároveň i .velkým pohřebištěm

nočních motýlů a hnyzu a jejich světla dne. Jen kolem lam
py některý ještě poletovali a mazlili se v teple jejího

světla. Komáří hejna podvečera, která vytvářela ve vzdu

chu našedlé proměnlivé kulové útvary, zmizela, ale na mě
se vrhaly a využívaly pachu hrůzy mýho těla k svýmu nasy

cení. Celá ta noční tragickokomická událost měla jakési

podlomené schéma, ale určitě měla v sobě ně jaké j plošně

prostorovéj zákon, sice neustále se měnící, ale jak jsem

se už toho dotkl, ten hořící statek, i když byl vzhledem

ke mně blíž tím užším kvádrem, tak že tím pádem nemohl
bejt za žádnou cenu plošnej, přece jenom v tom prostoru

se možná mou zvědavostí otřesenou hrůzou, měnila mým přá

ním v plochu s prostorovejma útvarama šlehajících plame
nů. Protože jsem to, co jsem pzoroval, považoval za děs,

protože si vzpomínám, že

jsem sice prošel vrátkama na

dvůr, ale zase jsem se rychle vrátil, abych neviděl ta

vyděšená, vzpírajíc í se a prchající zvířata, která osl

něním tma kolem vracela znovu do c^ra tý výhně, zrovna
tak i husy, kachny, slepice a krůty a prasata, pozoro

val jsem to všechno vlastně zpozaplotu a ta hradba zvě

davců, pokud někteří nepomáhali při hašení, stála za mnou.
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Uzel touhy a marnosti, oblouk který se klikatil. Touha,
to byla síla, tok v březích marnosti. Touha - něco co se
chtělo rozlít a vytvořit tekoucí jezero, ale břehy zmaru

a marnosti je ohraničovaly, takže vzlétala do prostoru
nad ty břehy a měnila se v jinou energii. Marnost měla
barvu kdoulového květu, - jediná červená, která smiřovala

ten stav, barva krve se světlem života v sobě, byla kraj

ní barvou z níž šla hrůza. Ta červená kdoulového květu

byla barvou života stromu, nesla sebou naději obrácenou

ke konejšení přírodou, červená krev byla mezní situací
živočišnýho světa, nesla v sobě zrod a konec. Konejšení
kdoulového květu, stálo svým krátkým trváním bezvýznamně

proti červené krve a naprosté depresi, ale každý rok ve
správný době se objevil. Ta marnost v čase trvala jede

náct a půl měsíce. Touha, to byl zcepenělej prut toku,
ale bezbarvej. Marnost byla energie s povahou vzduchu

světla nemodře nebe, byla to barva neviditelně žlutá,

protože jináč by všichni museli vidět kudy jsem prochá

zel. Obě ty energie měly schopnost mizet, být odváty,
ale někdy tvořily uzly a tam trvaly. Celej život byl

divnou sítí s těmi uzly, který mapovaly v tom místě,kde
jsem_žil ten prostor a byly tím psychickým stavem zbar

veným Byly přepalovaný událostmi běžnýho života jiných,
čekáním na smrt s milosrdenstvím přírody, k níž jsem
patřil, ale přece jenom převažovaly nad tou lhostejnos

tí stvoření toho člověka - mě. A tak jsem ses nimi
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vzbouzel, vstával, překonával den, usínal a znova vstával,

abych se vším prošel a došel na konec dne. Ty uzly marnos
ti a touhy se stávaly čím dál hustší, až se síň tý touhy

a marnosti, která se mezi těmi styky pnula, blížila čím
dál víc těm uzlům, který nebylo možný nikdy rozvázat, je
dině náhlá okamžitá radost pudu sebezáchovy je protrhla,

ale spíš jiná energie, která mě ochraňovala, propalovala
ta shluklá neprostupná místa a pak ta práce mirno mě začí
nala znovu. Celá ta neviditelná síí ve svý neviditelný ba

revnosti zpochybňovala a ničila všechna předešlá, platná

znamení a symboly a ještě nerodila nová, ale byla již jim-f
těhotná, strávila v prach, plíseň, hnojivo všechny výchozí

jistoty. Ta sí? s uzly, kterou jsem rozprostřel v místech,
kudy jsem procházel nebo se Otavil, nebo usedl, někdy
znervóznela v místech,

která mohla pro někoho mmsnsi:

víc než pro měi To jsem cítil zápas toho místa o tu důle
žitost prožitku a úžasu. Kěkdy se nemohlo rozhodnout, co

nabídnout, lhostejnost, jako trvalý stav jeho převahy by
la narušována mými průchody nebo spočinutím, zastavením,

v krajním případě jsem usedl. Bylo citlivé na všechny mé

stavy, tam se mě dotýkalo všechno kolem, laskalo, cítil
jsem tu náklonnost a okamžitou touhu, zastav se, zastav

se, tady, tady a přitakalo-li ve ně cosi, nechal jsem se

zkonejšit a pak mi nabídlo, co jen mohlo. To pak jsem to

místo sítě propálil svojím úžasem, který ve mě cosiqilod-

noval. Mlhavost váhavosti se pomalu začala proměňovat,
vztahy počaly vydávat svá tajemství, pod, kolem i nad

se proměňovaly ve znamení. Podzemí se propojilo s nadzemím a to na čem jsem stál nebo seděl stálo tu sít s uzly

marnosti a touhy, propálilo ji splýval jsem s oblq^hou
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či vzduchem, nebem a vesmírem a splynul jsem se vším. To

se pak promíchala

roční období a nezálaželo na tom, v kte

rém se zrovna nÄázím. Ha jednou se v tom okamžiku spojily

všechny prožitky, z cesty ukřižovaného, stropu místnosti
dvnnhlp-výho anděla života a smrti, jazykem našeho dvora

a pro mě všemi důležitými místy a pozoroval jsem jenom ten

svár mnohého ve vykrystalizováno nového znamení. Ten svár
nabízel tolik možností, takže to, který se mělo stát na
čas jistotou bylo už předem narušený pochybností, krát

kosti lidskýho života. To nový znamení bylo úž.předem mrt

vý, ale

přece jenom ten proces vyzařoval matným světlem

někam za mě a mé

omezení smrtí, ještě jinam, protože jsem

tu chvíli', tenkrát, ted, cítil, že jsem na tom místě spálil

stopy všech, kteří tu něco prožívali a prozářil jsem ty sto
py jiných na krátký čas svým znamením. Kdybych od kovárny
hodil bumerangem, který by opsal dráhu, musel by se z toho

místa bodu dostat alejí lip, dotknout se stavení zelinář

ství sester Holečkových, nad nimi v bodě návratu projít
znovu alejí a být sražen nějakou silou do toho místa o něm^

píši. Ta dráha toho bodu jak ji vidím byla také sítí, ale
sítí marnosti a touhy, byla při zemi, a tahle, vzdušná,

měla průřez tří

čtvriin kruhu, jakýsi prasklý lusk, jímž

byste jako chtěli něco uchopit a nebo byla proseknutím, pro

tože síí dráhy bodu vypadá, že není utkaná z

rychlosti,

vypadá jak pravoúhlá bílá struktura sítě ustrnulá od místa
až po dopad, ale ten dopad není zřetelenej, ten už září
svým světlem přijmutí mě, síí tý dráhy nad tím ohniskem

toho místa přijetí a prosazení toho krátkýho

znamení, od

mítá to pozemský projití až na to místo a volí tu divně
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ustrnulou prostupnou ale objemovou, naseklou křivku bí

lý barvy s odmítnutím toho tělesa, který je stvořilo.
Bylo, protože už není a nebude, ale tak to je. Kdyby to
nebyl břeh potoka, kdyby to byla řeka a kdyby to byl břeh

moře ? Bylo to místo krátkých překvapení, krátkých, byly
to jen výbuchy klidu mezi znervóznělým trváním omezením

rozkrádaného okamžiku, nebezpečím příchodu nebo tušením

přicházení, místo, kde příroda v čistém stavu byla ohro
žována nebezpečím blízkosti stavení, i když na

obě stra

ny myslím, k silnici a nebo přes zahrady, bývalo aspoň

50 metrů a ty ploty, ty ploty, ty nepřátelské ploty i

když po celé délce byly přerušované křovím, stromy, ko

přivami, knot ovkami, svlačcem a mnoha názvy jiných rost
lin, názvy, pojmenováním, byl to rozbírající pocit při

svojování,

které trčelo, hnilobně obklopovalo ta zname

ní, ta nebyla s nimi v žádném spojení, trpěla a ve ně bo
lestně zanikala a jako zjevení trvala co nejkratsí dobu,

těžko se luštila, byly to vřezy do oblohy, rozzařovala
se na co nejkratsí dobu, na vznikle - zaniklá teď, uvěz-

novaná ve mně, nebyl čas, aby chvíli trvala, nedala se
doprožít, závary energií sváděly v křečích neviditelna

zápasy s blízkostí činnosti lidských živočichů, ta za
jíst ovací činnost nebyla tak zřetelná, ale stále přítom
ná, povahy obživly s vůněmi, pachu tlení konce a usazování,

pohnojení k

novému životu. To střetnutí toho koloběhu

od počátku ke konci, obnovování se tou blízkostí stave

ní příliš se zřete Inovalo, převažovalo, nebyla tu žádná

možnost velkého průhledu, všechno bylo tak směstnané na
jednom místě bez možnosti úlevy, všechno na blízku,
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na krátko, nová složitost, nebylo možné, v křeči, v kře

či se rodilo to místo protkané nástrahami, možnostmi blíz
kých přerušení, netrvání. Znamení se těžko zviditelňovalo,

těžké, těžce, nejasně v blátěnosti splývání přebujelých

stahů toho rození, které ve své bohatosti trčí naze a při
jímá, očekává, je

v neustálém napětí a občas laskáno tím

nedovřeným obalem plodivého neviditelna protkaným vbodá-

váním očí očekávání milosrdnýho lhostejná přesahujícího
trvání lidskýho života. Mezi tím se chvěje to světlo zna-

mení, je bez pro st ořové, narušuje všechny

zákopy, objeví

se,, zjeví a zanikne rychle, ale je, je, je, kolem nás,

za námi a v nás. Ta všechna světla jsou potom v nás i s

těmi uniklými, ty, které se nabízí našemu zraku jako op
tická znamení, žijí potom v nás a oplodňují se v nás na

vzájem, sebe oplodňují i když mají jiný charakter toho uvi
dění, je to třpyt v tvářích, trav, stromů, živočichů, ob
lohy, živých kamenů, i marnosti lidský činnosti a rozpro

střená znamení se dají spojit, vytvářejí zář poznání, ale
nejsou to přímky ani řezy, jsou to oblouky touhy času pro
žití do doznění vibrací a nových oblouků a nových oblouků,

chvějících, znervóznělých tušením skončení, ale nadějí
oplodněných uvidění. Je to probdělost touhy výkřiku, svě
tlo v třpytivé kalnosti poznání.

Zea plotu mezi zelinářstvím a domem, v němž jsem nikdy

nebyl, jen jednou nakoukl do dvora, odpočítávala a odečí
tala čas úplně jiným způsobem, nežli všechny plotv tý do—

YTÍ
by, kolem nichž jsem kdy přeselo Bez záchrany průhledů,

nerušila plynutí času v tý placatosti prostoru před, ní
až po horní okraj, který nenutil k nakouknutí za ní, pro

tože byl ten čas zrušenej na jejím horním ukončení, nenu
tila myslet na to, že něco vymezuje, tam na tom jejím
horním okraji nic neplatilo, něco tam ztrnulo, něco ro
zeklaně bolestně průhlednýho, nepr ostupnýho, ta hrana

styku zdi s volným prostorem, zastavovalo to beznadějný
odečítání času způsobený neprostupnou hladkou zdí, tou

nemožností rozptýlení, které poskytovaly jiné tyčkové
ploty, tady se ta beznaděj zhmotňovala v bolest a to

ztrnutí na rozhraní

zdi plotu a prostoru zahrady, nebe

a vesmíru způsobené narůstáním a odečítáním a ta ztrnulá
trhl 5na se pokoušela v beznadějném zápase odečítání, mí

jení a narůstání zastavit se pro mě, pro pochopení, že to

je tak, jak to je, od začátku do konce. Ta věčná uvidění

ve mně vlastně překrývala ten věčně známý osud člověka
a nabízela vykoupení ve chvilkové radosti a úžasu. Jak
ten úžas je blátenej hnitím s ž a s, s tím ž rozsvěcová

ním v tom ne jtegně jším bahně až k tomu s, světla, je t o
to jasný prodlužování se signálem konce se s v pokračo
vání.

A tak ten čas kterej je zřejmě vymyšlenéj pro ten lids-

kej život, aspoň v mý době, v který jsem žil, se v čase,

který by mohli vnímat také jiní živočichové, rostliny
či kameny, nebo vzduch, o jejich paměti času se nemluvi

lo, i když se už něco začalo v tom vládci přírody viklat,

to a který spojilo začátek toho slova čas - £ začínalo
výrazně měkkce podlomeně , ale jakoby výrazně, to a mělo
vůli k tomu prodloužení ke světlu s, trvání. Tam u tý zdi
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se to právě všechno dělo, a proto jsem ji nemohl tak snad

no opustit. Bylo to další místo znamení-uvědomění. Tohle
uvědomění ale obsahovala jen tato zed dlouhá asi 40 m,

možná o něco kratší. Ta zeď plotu, kde se to dělo, když
bych v tom stavu šel dál směrem k Tomanových hospodě, ov

livnila přirozeně všechno další, co se mohlo udát, i když

bylo

možný ai třeba sednout, nebo se zbláznit a zařvat,

to je to místo poznání, jsem ztracen, tak to je. He, byl

jsem dál zvědavéj mládím a jsem tu ještě, nezbláznil jsem
se, i když jsem zde žil jen do 15ti let a potoip. jsem se

přestěhoval o kus dál k náměstí proti kostelu. A tak jsem
tu situaci chvíli kontroloval, ale beznadějně. A jak jsem
šel podél již konce zdi, protože těch pohledů bylo něko

lik, z nichž se ten prožitek skládal, ty první byly po

hledy z dola od potoka proti břehu a stráni, s alejí lip,

potom to prožití toho zvláštního místa předsíně zelináře
štvi sester Holečkových; a potom vyjití z vrátek a pokra

čování doprava a před tím křivka hodu od kovárny až na
místo na břehu potoka. Je to výsledek pr ost orove jch stře

tnutí, kdy se podvědomě dotýkám všeho, kde se to má dít.
Ale

odcházel jsem, nedotýkal se .země, provázela mě jen

výška zdi plotu, pode mnou se země měnila ve spirálky,
které vystýlaly prostor pode mnou a přede mnou, šel jsem
po vzdušným neohni, narůstaly a spalovaly se v okamžiku,

vyrůstaly kolmo na zem z bodů nahoru a hned se spalovaly
směrem nazpět, některé i světélkovaly a zanikaly zároveň,
šel jsem po popeli silnice vymazanejch směrů, připravují

cí zborcenost křehkosti, zborcenost křehkosti života zele

ně větví odmítající pohled vzhůru, ohnutost odmítání v
nedodýchanosti. Zborcená křehkost nedozeleněla, propad-
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lost do vyklenutí, vyklenutí zborcenosti, kmen země s vět

vemi zvědavými unaveností, odvrácený pohled od vesmíru,
dotýkání a hledání země v oblouku zlomu, neuvěření vzdu
chu a slunci, ale tatáž radost všech stromů, všech stro

mů. Pavouci hnízdo cesty bez proniknutí, pod ní, spálenost spirálek, jimiž začínala prachem vzduchu a odrazem
směru nazpátek. Spirálky spálenýho vzduchu pokračovaly
až po místo vymezené dotekem větvi, a odhalovaly zem s

nevzrostlým plevelem odbarvené zeleně a tam končily svůj

život a uvolňovaly vchod do cesty, jdoucí do polí, ale
vlastně končící v klenbě pavoučího hnízda s posledním
vláknem proražení v tom směru. Nepamatuji se, že by tam-

tudy někdy vítr šel z polí na silnici. Najíždělo se na

ní ze silnice zprava i zleva oblouky a mezi nimi, v tom
vykrojeném trojúhelníku na zemi prorůstala tráva. Ten
trojúhelník byl pozoruhodnej jedině v okamžiku, kdy ná

hodou vyjížděly dva vozy ze silnice do té cesty a třetí
je míjel. To pak vznikl neviditelnéj sloup s proudy uni
kajících energií mezi povozy a jejich koly a ty energie

se rozběhly do všech strany až zmizely pohlceny jiným

stavem, energií jinýho, ale téhož pozemsko-kosmickýho
původu. A tak jsem tomu přihlížel, vedomej si toho,
zborcená křehkost zeleně, která po levé straně objíma

la vjezd do té cesty pavoučího hnízda spirál, byla smu
teční vrba. V tom názvu ucítím celý to váhání českýho
jazyka, tu nerozhodnost, ale taky pochopení všeho ta
jemství, všechno pokračuje až k splynutí se vším.
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Ediční, a bibliografická poznámka :
Práce J.Kroutvora vyšla poprvé ve sborníku. Suterény,

K.Milera a J.Šetlíka ve sborníku věnovaném památce
Alberta Kutala, Praha 1984, J.Valocha a J. a J.Šev

číkových byly použity jako úvodní texty ke katalogům.

Texty J.Hlaváčka, I. Janouška, K.Srpa a T.Vlčka jsou
zveřejněny poprvé.
Z rozsáhlých literárních aktivit Karla Malicha byl

jednak vybrán průřez jeho: záznamů,jednak úryvek z větší

práce Od tenkrát do tečí tenkrát /je přetištěna zhruba
jedna třetina celého textu/.
Podstatné biografické a bibliografické údaje o životě

a díle Karla Malicha nebyly do sborníku zahrnuty,proto

že je obsahují katalogy jeho nedávných výstav. Jejich
bibliografie však opomíjí dva údaje :

K.Srp, K.Malich, Situace č. 12. Vydala Jazzová sekce,
Praha 1982

M.Pánková, proslov zahajující výstavu v ÚKDŽ v roce
1986, Někdo Něco 6, Praha 1986

