Otevíráo V OKNO, -e to ton řase pi
j ho i pr 7'í
číolo
ti dostalo nebo ne ostalo clo
Tehdj
bylo jíiátS bez nazvu«, l odívá ;~li ce n .i orlíku,
dneíhíího exempláreg bt.de ti jasr čô prve j ? teá tak
nasývane. VOKNO 3c mocnost podívat
i j tr.am^ ne5
kar£ *S vhání a nutí současna společnosty její a
atav ae podobá oné vykouřenosti hlavyv důvěrně ti
tak anámé po eelonočním tahiu Aby s i 2; tárile ještě
nevinné kocoviny nespadl do dalo ko nsbesp^cno^Si
a otrlejší prázdnotyv odm?rK;~rar.d potleskem esta• blishtfnontuc nabízíme ti slespon částečný výhled
clo S7ëta5 toužícího osvobodit zaporrenatoi?. přirozenost £ olnoat lidská oxictence
V prečceV) ám číalo jsme ns píeváánS suměřili .aa
hade m í arjeřování v nnsem imdergrotrídovátf okruhr.»
Dneí
zómřrem jeraíroojin<: malé n:;h .^dc. it í o
oblf:3ti výtvarné. Jde o tc -oz- í -dt prostor naSalvj
v('1oj\í
i jiným směrem r • e 5 ;pn d o posavad niť. hudebnin ¿ájrnern T/rostS chrome nabídnout možno3i srovnání i s jiným druhy umělec :6 Činnoatij, které se
ubírají za otejn^ni cíli«
V úvodnin 3'lovu ninulOj > čí -li j«mo vybíjel:
v.'Gc.iny.jfctcOin?a:jí c? říct, oby t\(.y
.1 i -ivé
příspěvky> tit už ae jrlwi o -riticl.' ÍVrkj „ zpr '
vy o činrooti, literární pr.'cc n ¡u• Toto skútr vnost trvé dále, protože jak už jsmt řeklif bude
záleííet rfi vás, jak Č:*sopia ' : u ? ? v;; adtat, okud n j
nokdo něco, co by mohlo zajímá*. vit 'lír*', "t to
poêle tou cestou, kterou éasopia do t al,,
iJakonec tolik, že případnó tiekevé chyby či
¿inu nedopatření musice brát sho'1* -ví, rrCeko v,/javcríojř: a profesionální v/dáv-WL oíiciťlní plťtky vyrábějí o nnoho horší koniny a blaosti,

KRÄSA BUDE KŘEČOVITÍ HJEBO NEBUĎ5' VČSSC
Jiřími K&bííiovi
Necelých Se st let uplynulo oJ I *Al 1973, kdy c.« kolu*.
Pavla Samička s
TIÍ*va? sty cvo-il» akuyíus DG "iO?.. •
¿0 to dlouhá nsbo krátká doba, to itó.ou nejlíp poacudit tu . kde
v léto sem? ži;jí .ä vy^ovidají o tom avcjrí tvorbocU /.lev rozdíl
mezi výchocHsOcem DG 30?t jak se poprvé představili nn p3d«i\»
1S73 v Klulrovisích, a mesi jejich současnou polohou* kterou jsme
mohli sledovat při koncertu v usedlosti ?£* Skalického ca apel* v
Nové VÍ3ce u Chojnutove rza konci dubna 1979P hluboce vypovídá o
tom9 eo se 8 DG 3C7 mezitím stalo,
pozornost musíme věnovat klívSwé poetově skupil
ny - Pavlovi Zrníčkovíj přesto, Se on eáw by si' to nepřál & Se
týnili o společná provedenífliy&lonfcy/zdůresrvřteá tentokrát i océnicky/ je u nPfto etsgně sílevSácsné ¿akc poctivá* Ale duchovní
oblouk, který 20 307 opsali? sledujeme? ae Zajíírkem proto* Že ¿ev přltors;oé chvíli ¿ e d i x k d e říistal se s&kíftdate^ak Sho
ní c b protoÄ
;jo autorem vSgch testových podkl&ák skladeb«
jeho
Nechci osnuoovoc dostr/a-lr// vyústění. cesty DG 307 ; V.ITH
poloftu,
prc dostatek prOkr..sricho materiálu csefispráv? na rife.
d okumento-v; rt n e o
SajíCek a DG- 307 pro31i očistnou lá";ní iigTQ&i v~.ty9 n:*pnäa~
jící uandranó hodnotykteré aďLo posorw '¿u d5,včlr.©vi /'nebo příliš pozom-.r&u divákovi - aástupoöc roprefcívn.ú-h sloäek spoiec'BOS ti/ mlžila pHosítet nihí listickň /"Přetfc&tčíst, přestat ¿ií ,
Klukoväoe/* AI*
kdy?. ?lcvok
radši 3pťltv s\a vše eráťpod. sebou &ar<ete tak dokonale a
áf.kij
fxí^ioi Za^íJtekg
když so poboří tak hluboko ä a takovc-u pcctivoatí
ßtvoji nemohoucnost a nedc^tat«8no»t /''^opírr. su vr s v ú čí Ivách ©výho
přerne^lsr.ítop im r; 3 v/o den., nie se neroitož * - Pwitupic:.'
# Koote»
v
lec u K?í22;u/j iiiüäe na té udus-aná zívá ood ním v;n "öt nové duchovní poselství, řiová pv*otoř ž© rlcr^o r»r? 'G 3C7 vafciaí neggrtF^vöjlS-i
altemntími co^Sasného žávota nc«. vßech, kdu douťó^o. 2c nn^^in^
kor.zumentyř öle lidiLl pokoaSejicími v^e s&chr/w.t si 1 \on\vi v hroi-adcsti, která vy kíivéct tlaku reality; u&vobo»ujleí .'¿pev r*:
eháax ne už z
ityíle.a:tf ale b^ífprostřf.dně p.řirno % duSe*
DG 307 si "nyní předsevzali nároínv tíkol« SamL se gtoaTÍli
opor, ktertí ¿im v předchozích etapách uino2nv'»Víjly pi-enéet sc* pres
V téraSř dvouhodinoVířůsu svíítft a vydržet v n:í.; předevSín
vém koncerte /propoj^vié^t tonem áía/ bylo jediné a£.?tof kde posluchači praven« pocítili, že se mohou
/saworj^ejmS, že tc
místo obstaral
kdo toho nevyužily u?, příležitost nonoSel.
"Dalo by GO
, že ae Du '307 pln? -vydali publikuf když se odhodlali nolo2.it na ní3 to, eo sa^i ÍTÍOSCU, be^ rodnost-' oddychu a
uníke^řeh odbořtek« Ale mcSriü právě
oovZ-ssné situaci$ k*!y 5;e nvu2e toét uouze prr- zvaný okruh lidíř iao»x eíturoati^ tužby, radosti
i cltěaí tocVu kdo stoáí na pčdiu i těch, kdo sedí .př&d níta, natolik Totofíndi že zaniks klasický vztah interpret - roeluehoiS«
DC 307 neposkytli ur.aetnikům koncertu ani tu -''/.tar-ou Víiožnost
rozot.ýlení, ktsrou'
vidftelr.í p:?ítw.*>ost Vinu Tonika
scéodpořív-^t. -5
cd
iřěT hudebníka3 kteréno bvlo tDC-.r.o yuAorowrX
drtivého proude hudby, která v 03%r(. ^ sir du., ba?- p^estóv^y
tilu na .jejich vnímavost v ßcC:;u tvoř:ila projekSri plocho :.> řsrtifioialrí hr«ibo-sti ssšitýoh bVivoh prostSrüd^'i, ri níž se ¿oön^

statie^yíTf a dvŠi&a po^yblí. vfa.}reflektory ptiftí
M*«*
d-abníkv e jcjJeh nžtítroň ., Tet-*
rí^ýv*
^
visí s orientálním stínov;;^ i ^adlem to áe TVIC" • J
;
ale zároveň tak ďdyali X- 107 v*rogr<yo\ a.
o zOtr&znoní jedno tli výc;: esofc^ívVť co^rlr rr- . ^tc^-oní /
."¿r<
říci,
v undergroundu dosud šS^láÉl
)s&f by
11
so "společný duch ma*aií'e3wov*;l
re
viv-'l:
v
necítil okraden »ata^ením viwčlxvS pr^tciroo* •i u m l c n a y řc.'«•->
atsvení*
Vydat ¡se posluchači a vsaJíl
v?-* i;o . ,JO:>1 !cc-ir époi
:
stavení* to siohií rc- !>07 udolat jjsšie dec&l ^
<?r
t
ní s tímř ceho.se odvážj.15 v obliti Surrhovní, Vyplyne t 7 / ' srcvnání s hudbouf ktará ;]e parem
v hovi\ Víece souwíH ielruS
- 3 plašticlrými Ps?;iovýnr3. ^ráni:. "v^irTionořr.:'.^ , Aby .vrdašlo
skraslenčiau pc-hledu, ¿e třeba
připomenout.f ¿e Piv ¿tl e PcopT.e
a DG 30? jsou sesterská aee-cupení, co£ je práv' v
a koncertu v J:ov£ Vísce doložitelmí i rjc-n prostým výřStrm ¿men
hudebxiíkůo Vždycky
se als lišili osiřím evefcr- rsamí^ní* UrSitd
;
duchovní p-:vtieby iHršfho společenství ř které zahrnu 3«? obě zvdnž&č etikety, se uskutečňují podle 3vé oo vahy pod Jindrám* z nich*
lit;}ftf.bli2n?3i bychom snad aiohlf. tvrdit, xe The ?lastio
People oř tAie.Univesftse ;\?ou víc;fco.kotvenív tradici ne? T)G 30?<
OestliSe toto raziiKeni platilo v po?, nvir-ř 7<\ let
rosli§<mí umolsaké ~ q slevy za třrlvríl o slovníku byihoft • c.: sac^l 5 říkat, Sš D--J ve ^pTOŠnJt & Pl-.rctilrjr gé6U oVant';^^-;!»)*-' • árvasVo
moh&n zó^&š-z/'ýlihc* o pcuvií lo^ • G diu hovni
iCi—
•:ri Nápadu,,
rostlo
c-c- v ^aSi^xch ařet-rlnř dc/iar
•
K*c prádlu kr^y^av^r v;:í« Po y-ool-rcV'U její ďn
;;í n<?lae btf'<
na pccV-ybúíjii o tem, i'- trktc
nrtůj '-fofiKt j< ion «««, pro1
hoS nejsou r-ousa r.iclid^^ym příběhem o
¿v^de ^ utryo . :ít
ale tvíiv pr^c kterého ¿e to píerevčím, ty» i voeládB"^/, příbCih ^
utrpení a smrti
mwoho Páns Jeííí^e Krista, /.o ae te:T.o příběhv
r
rie,i
>e víecht podef-iLVc
kům /v toiáté pří pudí Jo
nutno zmínit Brobencs
stejných důvodůp z kterých ^-n^ňuj^ino u
T
JG 2aáíSl:&/ podat V 03TRD 'ryvč.ťoACvti hloubky tr?>ciice 1 ' rvCuo
přístupu
fe
rryslíra ocvvídnéc
DG 3C?
volali
nebaspefinS j5í poiCr V o
potíledrí etn
pS opustili tračioi k/^síarjsikého ^énaduj u; * u o tykl « V.ýclvod e»?
kterjj' byl svetelnS vid St vt- se ¿ně ytr nového ? Ivau
hyl
POTITSEN důra sem na rytmiclqr č^rr
' .
ludly. Ale 3f.j.Cftek
se ve svých textech, provázen
b rimíž rn^nka rtanul na potak
de DG 307p spustil do -jeskyní zTX.hetypi*. TÍK, že ť.<3 r1ost'jl tah
dopředu, jakoby se vrátil naspátek: I: pohanství, líe.-nyclía si # že
o TOM B S V Í , ítejjteffinSjSX skladba koncerty kde
anevu a amovvu
j&pívé jediná věta - "Opustil m'é a
svíksSí výmluvnS c jeho
sebereflexir
Jedno
společné jak Pašijí?* to!: koncertu v Iíové Vísce,
Autentická hloubka prožitky* nepředet^r^rá vroucnost hlasů, ¿Í2
by se mohli cd t.Schto hadsbttíkň užit interpreti «-tiVJov-^kč hudby
Je^oisže pxtfvŠ vroucnost, o duchovní ztoto2r»Sn*; se o tím, co zp:V
vám,
* které se nedají získat na konzervatořích* JcštS
joíno :toj:C u ŮG 3&Í zs
: ísir.í rožmŠr jejich projevu dodal zcrrclr; M a s j barvou pr'počíná ťW.<ci„ kterou kdysi plo::la
Í-T/SÍ r-ose*
Miss '5 Thé vslvHttndOTÉr^oua**41 s ¿ednoi-Hvc^í
;>sV
d n í pouVaz
sír-st. sténn?
ozvuky ^ te rtech, ras
aa
Eliota, tň: V/'v " ěéň pldpomírka Krváková Afcittslu*
kdo se pr4ÍIol:I nv; do>ia?er:e>-' výťleairu, se val^řílo ioMV&éů* jna•.i .

t

-I, ' :

p

-i

xi^a neosobního projevu /vo sinyslu potlafioní individuální!* o
vs prospěch duchovního/. To se t;.*fcá i hudby* kterí tvrdS podporovala vokální charakter celčho piVírvtavení,
oanoz?e jař? n?:hodnf ?.e se koncert kuno!
v :?ever*
nich Čechách. krajiněp jojí-"' rl^vast^c* ¿e ¿eJno^ z. , působí v?**™
"ich v^pov^i o tom, co se děje a
/í
- pr-oxofce na posadí
toto devar.t^eť r o dc^e cosi nového 5 c- d'jví • Jakkoliv -1 r; to
hoda, je pro ínjíňkr* p^ísnažnríj ieť.: •• z jeho bt/snilck^cí obseaí
je "7'uiv.nick''
ruína vrcholní o-.rc/laiibc
v " "t.
val v lose CE STYDNI prrfte.l I, S^FELS^H«, V -NIŽ F^e :SJÍ:; /J
kroj
11
ntejne jako cflj kraj jtir v prc'e-1
, jakoby práv* tohoto ^Hařá^
T
nickďno starce* evokovala,, Ale -'G jCT n^prc-i sasnfcrjfciiaxrstelé
nebo pozorovatelé tlestrukca» restruov,^*, i oujjící. ay:h;;.r • I i
duchovní pize tavili na koncertu v WovJ Ví oce v ýeJotk
var 0
v n$tn3 se v"'-echno, čím žijí ? v čer. Šijí nlí3<: ¿o :.:UCuOVrxhc>
uo
hyranu neroslučiteíní jednoty, řiajičkoVvi nali^lná vis *
nickďno starec" je poukazem na jeho východisko. Vterť ¡jvsí "lety bylop jako u tolika z nn«, v aarrealiéjw, Ale /áatU Se rU-ho
kořeny občas prorůstaly napovrch i v jeho dor^vadvij' tvorbě a
DG 3C7 pi>iponn31a Bretonova slova z
ji. po- tavená do záhlaví
táto reconzco
Po švem oi Zajíček s
307 urnssiU c^ítu, kterou couh^nS
a jinudy ucel Bendy.. jak o tcri napovídají jeho poslední terrty,
kterou se Pl.ar.tic5 dostali pres T&cpu h Požijí©«. V tom sr./slú
není výpovčcí DG 307 ojsdinttlé a ne typická o Je to jeden s v *rov~
ných ai/^ílft pro tyý kdo ss domnívajíy že mohou ducha zdolat
\5tla-ceTii a represí0 T'o"hou ho9 jiravdnf íootat 3 o linu; alr ¿o
otázka, jestli růžový olej, k\crý z tcho lisu vytOVá,, bude vonět i jinc
kv?ten 1979

MAGOR
*

*
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Underlika
underlika
ve skalní roscediinS růžovéjoh kr&;ifl
průsvitný tSla živejch
luštění skrytejch tajů
underlika bez vládců
nábožná anarchie slova
radost papíru rostlin dřeva
snové oáze. C\o mozku lehá
y
underlika plná čidv
neskutečnej vsler.ne;) stav
ponor úa dno h'J ubokojsh pra-CLsrjft
v symbolu twdosi školních kame^ň.
u n d e r I i k a
prostor hes prostoru
čas bez času
pohyb bes dozoru
sochy 2 vlasů
u n d e r l i k a
bez voskovýho kultu
podzemní z are trhá mraky
rituál zvuků
čela se dotkly 3kály
struna - h 1 a s y ~ k & m e n y
d e c h ^ o c e l
u n d e r l i k a
říše pečetí
říše hieroglyfů
říše početí
říše znovuzrozených vzniků

Am

ani
ani
Qtti
taná
ani
•ni
an i
ani
ani

mořiv mi tv^vnína
had
pt t\k
ir&čm-i' ani *\v7
vSrt^ní ar i slepota
nic ©ni
'¿oirr^-y v. ' rc\ v ohyb
tel o a
ín
pád ^.ná "u.-t
aff.ro-?, (?Y?/Í vůni?

ani ani ani
ar i
ana
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani

to o
©xi 1 v ň & ě
světlu árii «tín
zmrazení ani vidřn
let ani ničeni
tma ani smvad
pád uni pták
slepota an.í had
tělo ar-5 nic
pohyb ani pevniyio
vše ani řev

Mozaika
itwmnw». f^cUH"
papraky raap^lugou vroucí der
skuteSrý se rozpadá do mozaiky
procesí je tiSe sasnený
slova se proměnila v ničení
kam míří ta lidská mozaiko
kroky se nedají nastavit
v různosti objevuje neznámý

Lieu krve
oeja půjde:: spolu do s loi
tam .isučím
skékst s ostMt
abys poznal vrcholy světa
nad l'toi^n plynou brrrevr,' "zdush^
«

»

potkane stařce ¿3 bičem
jak bičuje poletující krutost
v toni příkrým stoupáni a let.u
spatříme netečení not::', tv.jcx-m-.isti
po já rozjímat do bor
zvu tě na nekončící cestu,
noc obleče zimní hábit
potkáme ohne avSsfcujicí bytí.
přeS jasným prorocky slovem
se plížej jazyky křivý
pejcí vzhoru až ke světlu
chci tS naučit cejtit
nad
nad
nad
na<3

zemitou barvou skalisk
šedí padající z mraků
paprskem do centra zvuku
pozacHr tvýho kroku
#

po já uktí&u ti ž5jící bytost
jak sáví bez svatozáře
světec co zakopal svatost
výčnšlok nad n^jvySŠl horou
jak stín hlarií roviny
poje? ukážu ti bytost b-irvy mřdi
jak zbSsiíe trhá ¡tiráky
volá e vyzývá skaly
aby se ozvaly silou
a zdrtily kamennej symbol

1 'onzervr-váná
t •• i* masr
t oři*
je to co vid.'š
obra/ tvýho HO-tSr/í
je t<; tam níM.¿j
6vátio tvvho ar %
%

n&ni babyIoxu<kt 1 i
p I amen i e e p t / ?
ne ni slovo
vzpríSenou r/bí los
neui chtění
vlastní cestou?
iichvat i t e 3 kou 5e
úo on^zenýho o' zo.iu
¿límce vysadilo
•¿¿rodky svejon 35 cí
alzy nesou z ttfla
proudy tekut 'tw viis

pojčí ukážu ti prostor snů
potkáš zničenej čs3 jak prosí vščnosi
potkáš na cesto lidi krve
potfcáš no cestě lidi krve

onu s'i'epi; ptáci
letíme tam
i kdy $ -nevíme kam
přesto
letíme tam

tf1
Y

Zvěstovatel 3ort:.
marný je putování
k vrcholům

když kořeny

zarůstaj do bahna
m a m á js
šíleně jear^i představa
"Když v oku 32
odráží hřeb
%
3 to jíme naci propastí
jedna noha hnije v pasti
•

svůj popel
vznášíš

čo hor »

abys ve averiah dlaních
přinesl onen
osamělý vrcholy
nabíáfej nerj&rat&í e**tu
sastavení přec* sarirt#ii)ýin skokem
stojíme nad propastí
jedna noha hnije v pasti
stvořil ris zahreb.
do svýho žití
tálo je ohořele? Jr:en
napadenej snotí
slzy sou chorobou,
slaným nánosem ne orcc i
stojíme nad prop.:etf
jedna noha hnije v pasti
neohlížej se dor ad u
stojí tar.i terárií minulost
temno a* vpliS/lo
i do tv;'rho pří ,omna
vrůstá? do slťU-něrtf' mohyly
jak- kalné j
zvěstovatel ? rti
stojíme nad r^opástí
jedna noha M í je v pasti

Ce$ta če&kem
proniknu j azyle ivai
do tv^ho loto? ovýho fc^íHi:.
ohní
r..a vyhaslejeh
cesty o^nir^m
otevřems praty
resátý ekýěú
vypustíme paprsky
svý přítomnosti
v moři světla
se neutopíme
spálíne vápnem
Sivouo/ hroby
při ccctéch
svíllcy
mrtvoln Ivo b'* oudání
spatříme
znsuíor žel esa er, kru V: vocnoať.
x

roniknu jazyk^t

ísepálírie ohni
rci vyhaslajch pláních
cesty Česker;

»

Kořítř-tt;.'

:?e

pozrc;tl so
kmenů
ze
ISlfcOCfil
ve snory£ ssdipadě
cav '-.ičfl. pálivéach
bíiu-;e po hl$v3
zčernalý tušeni
pliši^ý bytústi
siirberý
iíScu fcvSsd
1
sa" s<'Esj
z«* araky
rr
Chin £ rostlina
zarostla 1o srflce

•
.1r
.xiVi/, %
jsi no i'cllr; iřlUí

%j rudsé: v jVt*
prehučcu. . ; ?:oatonsrí3h aer
ty bu&es
ď © g g n o o u c h c :j o h t -. t / vr. '»čitv osle
de£ehá v nás Sodo mor*
V3tWP2uB do llOí3"6ŽíiťJěrjch rÓJŮ
ty
nrrv
ty bude* py»a
vrsáni ůutajicb skal
ty s r,\ jel-; > » . e
v osv^nS acafalství
skřípávej krysí
tr heCet v-,
hlava v pJ i.rúeh uiccyté
ty ^v^eš -.rzjevuje se* a misí
tv
vrcsí/lt'' i:o
j
nevyslovený
osiky vidění
kde strony tvorej svak
ty bud os
ty ludčS ava
rce sou ty kostěný rá;is
ty vrásčitý
Kde GOU ty šedý stíny
as ti st odkud není' nótfrat
ty bucieS
kde sou ty snový kra;je
t.y
no,i? fit t
ty vrásčit
od bodu k bodu
natažen;/ síté
ty bude?' t^pr*
železný propršii
ty budefe sval
léVaj sv^n nagset^ra
ty vrásčit." celo
necbjoventí samota řve
.snShy prořidly noc
ty budeš o azyle
gotický oltáře
ty 'r.uder ^j.-áť.en^r
chycený clo pasti
ty ^roscit.v e v o
mazlavý pevniny
všeob.ny 30)10ty ssrvaly
kamenný mapy
sraSry oest a body
á a hr ar i cí 1 r ží r vy e> I o v e ný
v tichu JS^SÍ lei sftn
prchněme do kostěné3esh hov
prchněme do jednr-Suchejch tsá»>.
dejjehá v nás sedej r.or
vstupme do kostěné;jch réjťi

ŠG-Ú3 ortu
na řece citu
a rm ¿svahu beze i tu
odsoudil ses bejt
na řece citu
a i'm ávr.thu bezei tu
Spilkou cela
do pnpiřoveách stSn
dotekem
jejích pevnost
xmpsdté se v prach
Tvfl
na řr-Kts citu
a nti svahu bednit/:
5 i ic-il .1 c ir>.a on;( tomeny
•»

hp/.í na c-blo.ji'
«vy
cl sobový slunce
za>:i údč kol on i i dS^u
na ř^se čita
a na svahu bose:!tu
tve;ifc přirozenost
so sdsformovela e kal.
Detopocty bo? souvislostí
skřípu v uSích
v trhlině doutná3 stíny
další zrod
rie výbuch krutosti
«

mlč e j ol e asy "fc&y
mlče;j hory v richu k robi
troe;jtfapkyťun^r; \r x^vf-w
smíchu hábit zemé
padá ii^e vockpódy
n&v' ekryře
ptáků
bez o^ve^y
ne sly5eny vn?¿nj
á o p od s emri í i i 3;>
tichy hlaaý v ůrdal
kvasej řevy avgt*.
tlohers duse i
skály
v tieUyfli
vyteku moře
v letu z ČPÍ 5 s? ^RLLY
3vo;ji kůru oheň
-lúro hoří
kdo afcrz
plamen vztiQru pud-2

•

na r ^ o cvou
a na svahu bescitu
přeme¿ŠLiš o obraně
©vý pevnosti
o hybnym proudu
Kožností bytí

z pluTienů vystoupila bílá postava
obklopená zvuky ticha
postava neandSleké
v dlaních drtí počátky cest
srdce 3 ocelovou slzou
z očí proudSj chuchvalce hvSzd
naplněná ohne?*; jaau
postava v nahotš
svčdek spálenyho Sašu

tvůj kraj ctejn§ jako rr.uj kraj jde uc prádle
tvoje útroby
i moje útroby
chrčej vzdechy
leháS na' nse: letující
ostří
v hlavě exploduje sopka
zanech
zanech
zanech
zanech

stopu v r.hni
.*osvíře:$ou hladinu vod
ret02; ťlomků
nevya2 cv onou usy ž lesku.

mlS a plň nádobu
ttílS a spal tušení
mlč a Icí
tam kde'nsnr" co naplisovat
tam kde neni cc spcjovot
v hraničním krr-ji stínů
povstal hl&ž>
kterej potil vodu
jak nebeji
jak nelítat
;'ak nedýchat

T)>

chci ¿vYt aá •
chci sh^il^/ 6$
tam kde slovo zmizelo t krápnících
chci ku.4 oículy
tam kde místo jo Shsvýia ledem
kterou uozko* Sem
tam .Lde je tma nevyřcSe^ý světlo
cha i vá "ít peprsek
tam kde nebe je plný trhlin
ta kterýu jdem
chci Vu ;jl ¿Í(: dotkneut
jak nedýchat
rhci res e řev
jak nebejt
chci vidfit
jak nelítat
chci oejtit
zkamenělý upomínky hni 30^ v hlavích chci vnim&t
chci 1oH)ředu
pospolitost vylámala svý zuby
a nevobraest se
do uslů zamotansj nevidíš záři
chci cestu
přízraky v křečích
chci Sivap zen
Zadusej dech
vg
chci
syrový
jiný chůze
chci bez hranic
chci slyšet
jak nelítat
eftei naději
•jak nebejt
chci Osi'.<'pat
jak nedýchat
chci 'Hrrjnc.rl
chci pl^os v
ř

•y.

r>

1 •

okmSiků
Mi cujeí ixaílwat
3 .^ebud&S ssnásilnovai
zz ueoitísS otrok
le
urr-o .-:výhc Šiti
n.V nste'jr.pîî ?rak
p.iÎLVS poč tlakem
ei na vrc-iolcícb. skal
budeš stát nah-j
a 2 roztlučeš tirády H i jistot
« obnaSerë
přihne 2 vichr
až bmctu prejte-ne5 krást
ß ponoříš s s do vln snění
až nezavrasdíři ani v mysl nkách
až nenúvietná siéí ti a/u*:ij-v po. r.o?;.'?iM
a2 na svý chlore
posezen©* n-raky
a opatříš prvotní jas
«?. preHaneř. Paříže omu&t nos V¿
a rog^a vi'£ sebcs$3hcvne;j puč
uvědomím.si cennost pozn&ní
é ka2de¿ čotslé
karidorj svak
k£ñde¿ krck
každé o pohled
ka 2d;; a levo
te napliv' výbuchem ¿ioker
s^tvý řití re atañe
«ym proudrá
n
"ním
gpogu!jí- .íia :
i.prfcatane¿ ' lv§t
na tou: ce pomíjí
prchneš z otóvC
n? kterí sea arjr. přikoval
sí vstoupí r.i c^^tu přiros^nGiV• "
a př^acar^č po^včovet svo;|fc ' ''
rr:oem v obalený ¿root i
až zaStieljj: lepit
cieaaii'.u s q^qilZ i ku

í

£
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V roce I577 poeI<vâni vy a toupení 03 té 3 oby
<*\tuo..\r.
,
'problémy se zku
*.r/:ny v obiSaáífíí/ ^kö^tM ' ^
na t arstonr»k.?irv b$$çeffi«
rpl,î£
.si vota
strötou víry„ áby m.v.uť^r » % .â.V.\\
^ens&aacs tôt o prrrí sku^ir.y îiMté vlr.>,y v fcáte ¿r - Î •
Skupir^ J* Vonöriiiky pv^3c:v3¿'n, se rtvív M'^Siig jt
Stooges
r.rni v ¿tevof mu otey-3 i». ¿fc*
as4 ^ p'!vv vvou v «r *
Dos vystoupil v
ků-j-.1. , zpjvik
nwjíc £ r
M*
aby zdůraznil svoje te:-:ty /kdo
ro r.-.n - v 'tMn» a ou o
a bylo
.v-tvo^o rpc
2a pediera byl© almila «.ová
j as}, ho¿h
*p
Sklao ¿h bylo dvanáct a vystoupeni
nekteré sklurlby p r o c f l o u J e á n u ? i^třeín^i) by"¡m
- -jc
zlo" - filosofie 1Ç64- í^ár.id plssn byla
to j-a glr.f, ..tersi nčkterč group!3a ôo:;ti via«to loî" yj*. Li "¿ri s;.1 Lj'
y
j mi:'
matka"y kterou pote.Ti cht^iá oriíltt* ti' wüy.i m- '¿^¿^'¿í p ' .»c
kluk" ? ile tentokrát nebyl1«?» sly -et b s s a t . k
ne p /-si -ni •
dávám f,Cno to je jiný" •
Víš ono to je jiný, když o nekc~r na dállcu
vis oro to je jiný, káyž £< ním potom spíř:,
to jsou ty verše, t^kâe u3 ^e neraňžotr; divit, f/e ai to nekuří li
dé zpívají«. "Rock'neroliové zvíře" byl* improvizací? z řloka.
závír "Rockrnfroliový milét-}*" - f.oo rock'n'roll*
ücüiriá by byl j lepëi kd\ by Dem hrál > ječnou kytir»' ai pretf äf?
ty 3 V 5 &-J R :kúy rczch-ISE^á • -il ? ¿De cc nedá IÏ.OC r'ív L Jvo I? v* j. Í i
c H a .xpřimnoi t*
měřítky> protože tu je ule? 5 t" -Si nyřlenko
»

\Ju5r.-huï^lc^ À? v 1 i'rs

Skupina DüU vystoupá la také při tzv0 'Punk-rocko^ói". Tesstivalu" JoTTervna n& Mcvd Vísce«
•jjv^^vy zaujaly hlavně Yendrujkovy texty,,
.rr- te
jeho autentický projevem®
ií-3 fe&tivalu wat'3uo:.l? rc-vnoa ^kur :.:-r humour- Iii:.sse
Gr oui IN Europe ¿ ..DG^XÍ-? CT¿

•¿¿vjru kc nponcvGn^ css

i

i^r

taktí "jf\r..¡on: .r

A>

i- - -> *

kdo ve skutečnosti .ji
a Čír firs cygi 3e s ním -otV
cívirj že ho 2r.un atuLe .v.; ť
Kdyicoliv ucítím
Se se mi dotvírá
zaplaví mé tulo pocit
je moje k t l e je průhledná
Zadívám-li se do zrcadla
vid hn kostra v jeho oárášu
e alespoň na chvíli mám p í 0 « ;i 11a
svoji budoucí podobu
Je jako rozmarná milenka
která nikdy noví co chce
ráno jí rekneS navždy je konec
ale večer jí oháníS jak posedle;
Je ako prouronlivé mor«*
chvíli tichá jnfco vesmír
a v.e vteřinl ae vražní
v y .Pik hystericko ženy

Vic 51 jsem rock ^ v-rollovc ho

iákcly kdy*, rt.3 objímá
vrute chul ;:-i vyrdat
z
Iku vXnaitnfC
a ďitrát se do nich. • • genže
u toho vSdy skončím

ÍÍ tr.vsim říci žtt vjpafal skvěl
tttSi lesklý blonctat;' vlagy
oči v&eeh se na nšho upíraly
a v o chni fík.? li ;íe ti« w d Šlaky
krásný

Je to pr*>£:í i! 1
kterej gecle o*." evHel
a kter^ se ¡řítí nocí
jololr/Alyp tck ' sen

Svítí", klouzala po
t?le
a za ^^ay
v? o: ' \ r»J •/ vdechy
on se* afce lhostejní? Síval 3b troj'

* n •'roli ov

v «.V. oo v-

do očí t "'ci co ho vy svlíkal í
Byl v S c m é
ban ;
' ó jak sríyslnS vyly j -••-.o 0? ,
nazliví. ne rty iot*k< ' nffcrofonc
a povídal 3o tm £é
v nttei nut&í
Pak řekl že aiafcpí 4 j í^en
o
kteri' j- r
-,nl:--d.5í
pí sen o tom co ^ají ív! v ncjrodSí
o z'.13 bylo íilyset vz vch:'-ní
Roek^rollor

J

mi léček byl ale jen
jeden
•a v?ichni po n2Ti toužili
zpíval jim o láace k nu
o" tom žefcaseravřeeh/ift omr '

írotp^róu jc: jvoc *v..V.ií
Kd'rby ¿»ila na t 1 orldé
z ¡si by s nJ byla iwisda
ona rle chodí v 'tomto xnp&tč
3 klvJcsma z kttrejch nic r.skouka
Nejspíš vylála by coivt^g
o titul miss Florida
pak otevřely by se před ní dreře
slakýho života
KS

Ona na to «3 a kaiile
a nebo ;ie sr. :i iivr hloupí?
Těžko sf; v ví nSkdo vytaná
c
jn divná

Chod í vyoe3óVřít do hospody
mezi divná individua
oo se sani na^/vajjí za uinSloe
a ona ty V'cy poslouchá
Poíobá so samaritánce
yak jiro tak no :i vně pomáhá
e «mad
ani aeuvSflarauáe
že hlouposti rn'cu podává

Podivný cit

Ó
neví".Doc»tev??aia by nabídky k siWtfcu
proč t ť tefc rrá být •
cd raVtkK o't.ivlho
Sandře
lín
oni to ala obí
1
v
jjfe&oŽ p/j^r.co V
i -v/-jríjo •>
k^y? to no n< přii^e
ílouhc se* vy.j«i v tú j-jrj'' '-/¿'le tř-k to musí mít
W?$íe%a by v
¿•yx/'l pokec
ona ale
c na dal" i

'-ílť víle
hlídcla v.
čog a
v sedem do™&
J 6e kc-ultá ol<:\)3

Žila by ¿i ;en podlí? ef.be
a když náheou by piifila nud":
oddala by ja výletoví hve;d*
tody zná jmoa chul prive.
•

Jednou si 3le. vzpomene
2e z ní óu-hla byt hvtada
na mládí
v tenhle mSstl
tak 'bio up' pro mar'vila

•
vy
»Je ^ i ch find í.^
ae znudáníS s- -kleid
Cl Sivot
O 5ri aí
pre ty co o 7.IL5 ¿v./M žít

nedokážou»!:' je c':o:it
C já neví.t
kde bere Oi' v nich
o•
tak pod i
co asi s< > nimi d;;ýe
kdy?, zpu t. ton
- K«5'ln ti rra tv\' city
di'lej d o T^xki co7 ->;
vn: i*uže£ i zbít
a touží petora stále víc •
J. divná tř
¿ieh touhe
i i vr y 3
r 1 áak ?
jíe se chtít nechat sbít
o já nevím
vsak on;\ to *si v\dí lip

%
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Key ? • / ir
v*. : vc rwtfrij
à, Vâécftno
ve no;:, t t-M,
p o. c c ; w n v :!" r. u r 1
poclc^á šs b&řovč 4ane.-?v$ Ve i
%

gç h o suK*-.":

a

Sc v -1 ¿c'.ro x o .yl;?

•

rv. ia| p:>ir. vps
V- M ' ::TÍ5 t r ^..«r ri o 'ovri
F.i Cucn-» v i oř . í") J ¿ ïxl p02.n& tvvvhi*
awâe^nôû'vi
Vécues;»
čí* vV .

i

jbO':r.i mi. do

ci

r.
t
te- c-«;.;tič 'j íS^otrSteá
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av\

*
i

bríi -. sruhy

¿je-V

kexi.

"'•.c.v 'o de .«utbw-1^!« u
tjö&äM
vLťyt ftè^ë u p r i o fceré* <V •
udïîtj rl l&ssvj
c-^'.^ i V
; i' •v'-i- ic..^
ero "i- o
¡A'asyt .;r> ví'vt té Ir--. . i 'si
par- çr -ôt? » ,
; .-, •
n. • :
rr>\syf.
$ogyt*., r> v- ••¿r-í,
ôàsyt
doe yt v c-pí .3 ~>v7
•

^
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kv-icvE í- ci . v
.
k
a vyeo¿ a l 5
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KČ£2_v£rr._p£iinÓ2li druh^ £Č£tavecx
respektive_když ¿seiT.^se o ten; dovedli
Neví iěé
jeotli to voláme všichni,
ale ¿6 volán !
Sterý !
Starý !
Sterý !
Sterý I lén Bůh, Bůh zriatupčí,
Nún noopuHtí,
Mufior

Jiřímu
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UV
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*
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£» j«

společný oen£j h: o - t ' h ř m u
• u/jč nÚQ upo'A : ' . :

:

.
*c

.vr sX í risl\-; r p
í •vnn.;' : 1'vr .
coáv: - rtnftéhi: /ft V^v.-^^/ÍVi ' n
ghettu rokt ti 42»

Jer

LoWňrt ovfké-ho slova *!'. *c.. i nyní, t S'ebft rebetrp^i :v
^z&lo pliš:"
ezvytFifr' a nlívr - •
/S.í
i; .
Žijeme v duchovním poJLi, kt&ril še *vocn£f pofco^iíSé^ící é« v
vlá3-noiati.t snaKí SBiSiiit v
Vost
rite
.o
•'>
a patrno já těch, kdo 7 tv\
« mo'tí, f o c* 1;; ;ivvi>t r
Jedni r.: v; nich
N&ncftr pi^zdívarý
:
V .'boru na obramv noí5t>ravecliv.i stíhanch. vSaněný^cc^^íEcfiT? na
oespscnootn .mx
o: ;T9ví;v;
1979« Pro upole^r . t,
která vra č.. i e o^;>trno: i*; x*rdvníujft tes li^r
1 i mv má ve
1
sv¿
bu ^'VÍ.-V "Člověk to fcrdii* f a ktei.'ó ^yr " bSuj?« , Že
2 - i.V<\
lA.vao vidot Clo 'kaf nrauP-e ar:? '
".tf 'lU* nic
•
Vv
o
fcho n
ílGY k
-J5.r-f j:^mr ^ .
i
by ti<
7§echn/ sv.' hodir.*" ^énóffi ¿e • r^^rrítifltoléznffc-tpbf oe z^.b'v^]
akademickou odbornou &Lnpo&t i f ří aůyal oe v ti«íóei*ých rb^hovo• h a *c3Siluvvieh
uni'/gr1«?tn:C^ pr ' v.t/-i ¿ ci /j.níkfim
^nďe^/c-.uidu,» KSkdy v polovirS ť let rri vr.k po rozhovoru »
říSnicí, ictcní ee ptr.la na pk^.sal Sftlo^oťick.,' problém: "1'ycl\m,
o jaui« v ¿ivct:
c v*/1vo.ito:.' *^ ol" v,o »polečenství.
níkdó ti&otnfcá o původ, povolátíí ri^íbo IQ óru^
béh^fif
Vl : •• po^:ic: by^ph cr.-t.^l dr'írt
vví-Ko n^jpovnSg
¿v. t -.Ur! pr^xV', že io r^ůp ¿
trvale, rež
no ní J3 ří*niec ioiioZ u
v očicl v
e . byfcrlo ir. no
gelio
Lvot-; ^ic.-C-rat ¿ukc' poířSterérs¿?
IWjWP*
ř
Uvcfll nsfeo pomá?iáÍ uvc st 5c Ž^kcbo kot)fc&jrts? It^yice E?
" i r d a

Uo-^^e5 gsiile Dranr.-i v

p

drtili« Bíib^^a-

T

ai.<>s Butjuo^-

BuytwtdLká,, G e r i '
iielLi/.ga, !'.i roeü Ilíad«ot ?1¿cvUvla Poucaultn,
Georga 3edam?vaj V ode ty ru ^ilc vor Gcv
> jons' le«" ••
řlorhsxIn
říiuOlda Scmbxr i • ??3
:
Gfoiiwcbera .ř
. Co-t... r a. o- « i
r *i
*•
i? ra, Pierx^ ^éílhar^« ás OhaiMlrn, aXt«r$ K
- Lsmdabervi» T .^hnega^ Jorge dc Linu, 'unrry l.íillera, Her berta V Itt/;g0Vio,
ra, Kelíuta Schel^kyhc, Idwarda Šíiaillébée^k^t íliiuriéha SMScri3t|
IC^rO. Friedricha Vcsi
.. rey
hod^
r
n
noty naprfzní 3o!:;
r
'
¿.rv:
•
bí? Deftla. VrchCU
'U'V'i
V'ru 1.1 i:>í to Lí^c-í í 'x': : ">v'y ' .
j sx v í ok^r: I; v

r

v^dc ai

* o. o ?. 1

» w il. \

c

d^kSní cinnaoti při Jaso i w Tvá? v Sií^osatjřeh létech*
Co molilo clr:•/ -L© t'ícht t Tnc'dr--sh : » 1 luálvio.t
noí3tl přitaŠt k
i-^ovár.í • **•r* l**: , j-r ko ct-'Xp 7 • r.:;,
vto k ^v
, život
' • byí í op^t
uapOG:nřtno • 1
c í".*:: c -i-; anoa.-;
bii -ir.i - c
.. i ^ot
r
cic/. l onhc-

pil toti/i V?f»slanstTÍ rieKo prostor, v rt&u-:; gs 110 5 nu mnohé vy¿o&at, s v nonž je potřeba i mnohé auiSait *
Byl v ^eáesátýcb letech hybrtfta duchem Sivých rcu? ' v fea toliské eírktfi* Podílsl se r:? ďiéljpgu k^esíanň r "-¡w* v
na
DíIg fcopcilovt cbnovy, nu *] u« raických ssairá* eb v .,'v^
*« Ti9
ruvj>atří rjesi kí-ei^c^y* .jleó.ovoli ;\.tlv řiriv.eiv a t.$.:*
V $ beďJJ". j
se záéitp V plátku ^ŠSÉŠŽJ ^vJívr:'..
Rť>ikSní

reclou OT- ryoner-ocktfch vcnsfcócii, byTT^TXÍ. '.v' v . •'.>! ň ^Teríkt.xní r^tkco ve
•avsoasr. KCTitrar^volnee cado v* »!•. *rat
&tore 3sune pous;ijL3 v zaalaví tfctc r.nťorisac&p ^ u f l . ;kv. - hc
protof
to,, co oni myslel l nenávistná, pr vt .vr^ •;
v
r-lny
nenávisti iiejsou schopni r v ;.zcv:.t« v2.-Iono vy a*.: r.? .5
osobnosti Jiřího ^ěnco«
33 e veškerá jev:o ^ d e e k á činnost v kterou iístg *e ít' -v.<1? *
leka nevyčerpal* /kela jt? jeho oSbo^ná <;r; no?-: t • v ý c h o v
, -v Ví
jsou fenomenologické ewinářte a proř* Pe.to-ko.i,. k*',er.. v> -/ol*4'

v život?/, öle tc neiwéřitelné ;aiu'p? která
vjsX -rvi.! ; >: c •
rým stihl ow^lovit, opracuje prTžvlV';o, let :rí jim
V:: i ,
kterou po n ě n plivli, zvos?zl& v i!utfinaciö
Ke3posor uhogin Š j š í m Jiřím
jo po-i^^o t p
•>•
vat s&n sebOc Pövoöott^ vsuřl-f^í:'' i intelekt.?dóVx
' v .tc^aer,. «ii
předurčen se všeho nej^pía pro ateadenickou lar
převis *M í.
íjvýra existcnoiálnim nasa-Bením tato sátřř. r.i vkrrcil clo ¿.vU:' if .vé
akce^ At v redakční činnosti pc":ud ¿de o l i t . v * v. *.,
v c 1 rání ne o osud a orientaci sv<? církve, vždy se vy 3
i vSane
svStu s veškerým nasazením a 3 otevřeností pro v?iet br-.o nové v
s 2ím se ne, toto cc-ste setká« T^to i*ydenost evPtw >~o
v polovinS 3edmdesátých let .v: českému undergrour.cu
7.ií-kr:l »j
tam úcta i vážnost* a gélj© přss&GÍvkTj Story bylg 3
v^m a v ý stižným vy
vatahu respektu, k'iery k a r m clumi3:L ml ic\ 1
lidé
s touhou po pravdávám v ad 5 láni u praváivén Li^ot?*
Tou přezdívkou ho osdobil někdejSí novotumlsta iX
Brí.kcxuoy
který na něho v dobo Jircháři yotia? i.čo^ačský
dopis: "Otw.e biafcupe, snažně Vás projíme,, učiňte přítrfc p^rty«
sénšt íjl§ »»o" "Sr.es spolu sedl \;daváč a udaný /oba 3Í£T>9'i >Aři
Charty 7 7 / u jednoho stolu^ byt i ¿ei. sfc&l rie roalüäcxj v prortcn u <Jiří iTcxu-?c sedí v ruzyňská voznini, ob vi- • & po^v:>f$cer.í r * •
publikuj a rjrikciue za ýt-giiůS. «ítni ¿^epis'iri • ,;opio va vaci Jiřího IK^nco - ale tentokrát je to epel
geho
05:11."t'^: í.
PodivňS příhody 3$ st^.ly v krátkém šasCj kttr ' ¿"stne aatlin
žili v tčvo podivní r.eini* V 1.33-3, o nčraž Jiřj ; ?raec nečlavnc napsal v dopisu, z vězení svým äßtev: "A p&k 9 wy fenoweno^ egevé přece víme,
čas vůbec neplyne! 3-ac přece oto^í,
Toti ' jeho
struktura stojí? minulost, přítomnost, budoucnost jeca tu přecf
stále - a co oly???, pokuí to plyne, :je nSco 7 cas»?,
"e velká
ctaske ř «da opi .rjtóu nícc plyne, protož'» mnoho m r .vi rro co, 7o
oksmziky v s e W * p ! y n u l e neprocházejí : «. ^ /.le to
s\ "ken¿5 zofeno«e:.iclogizcvor*", chtSlo by to jei tf siVoiikr^ trjit,
na
tu není dost miste #
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Hned při pvv-iím éter i Sikovy cft&rá•
. Lky J:?Mho Hřnce
*ko
Yo?.ár<u íftf
jen napadle,
rfcřV.\</v.iťíti
ma J I M
nep^ípGijmŠltaciíl$ • * Xc-p.wo* po?tv.:0 i.«\v. V i uvSío¿10val OOds^^llOU /.'cprsvi-» V•
r-obnto •• ppVC-:Ti> *);.• 'livťho - pť$£
jmenování.,.
lir*?, z r/- v církvi
postávání* Jé d*-no n-h: no
pitsl/výn místem v liturgii:, a v eirke^ní a d m i n j 3 t : M f c & i o
avlfAcítní póstíiVeni kněze
pl ;v i z
prost- ' \'!*lby pi rice"t je to prr vilťgiíir»!,
je zaleženo v t; i
¿vrvrl.ni
sv'?ta, k3c- wkrťlni a prof£m.-.< * js prosně > o/l/i
o > . ň i ^ ^ c,
Kví§'^ jaro esc ba posvíiíeňá -v tri 'o oolivsti r G^vátviéh'^,, Toto
viiecrov1^.. r-c-st^v^ní kr«57.& ovl¿v^unc taítóo áir.é ífckě zpftatiii• jo*
kým ae vrť i společné v í r;; cieaestary pror;cž);
* pírl&tMtS
je to tak, 2c obec v." Mcxrsb
©aei^&^k^ /'/.'in jie^opiíróiTi jr yf
oeafit na 3 iturgii9 ale i
je u^&váě.a? pasíva '„/ Olvrnx
..
který
vjr-íčím Aionedshm;?; g v.*v
ge o'wz f fcterý dobře vystihuj?» situaci v»«* je* mcho vrt>viu Jo?
o laiVfi v
kře&iaii&ké ctc^4 Nechci
•ví:^.?kouí je-li tato historicv
ky vzniklá situace ^d :VOd;r'ř.eir.á :: podalaty kř^tanpt.ví , ,jc a mi
o to.. odpcvidJ^li takové porto' e r ízyiéze
Jiřího a'tdcc .
zda, jak píše *í.!f. P " v^áerť* čyst:)-a je pcdfitivtro* * ys ,>! oc->o1
nosti '« Domníván 3e, že nikoliv
Podstatný a ^cofc/ce jn!: vsíciv rys esobnesti Ji -'ne. Konice
vidím v torij
vede - rsbo spise vedl - vyt:rv v<v
í»5a4
log s katolíky ř evangelíky ^ ma.:-xiřsty v beskonfeo:l-jniw'iiRíki^v-li
dia'J
nysJ.r> tíin rozhovorý v oíít': r,.ikdo
partner6 není r /»eáem
nositelem f » ¡vív, ^lo kde p::-av:(a
rcssliovoz'em
^V-ízat. ičat
,
t^ikcvv rozhovor zn^me-ní byt sceli otevřen tom i«. co^roahovoru
plyriSj s risikem? žs budu riU3et zmCnit po?icl, s kte rou jetím ůo
rozhovoru vrc.oup.Aw To j- ta otevřenost n vy^tavenoLt, o ktrrc
v souvislotech jinak vídín.^h nijc taká IZ9
Vo ve r;t.li;:uci r;:írnS
iOg?ťafi
a s. In" fcn e:u: Provité
v
uváí í j •
ui
HSmee ne-i i:: v licj;?c:-í' roa^lc'r^t •;:• .?il ort of i ckéji^, *
problému ce
• Lin^ kler^
příl^f 'vatanticky
y
1 5
do)5.1 édí,
pršíce JiiJ.r - ¿Jě .eevj urrožnujc
v:-»
s lidmi9 ¿ako je
GíŽr* -o' .. J^ í.' orrvda, Se
So:
l o n ^ Ž ^ ¿3.ví r
ti^ travou pnrrlci dostala'1 'Pbv/c;!^ kie/á
Jiří:Ti^
.tiUje
Ic-j.vet O í ilo^níi i se servírkou,
drží v Sak J. řx •ár.oc 9 co hc .•.níf;). to j&3t nejrr^n'' c tyřiadvocet
letu Odpoví dá to jeho c :vmc v 5 tC Z Istv ¿-j c t . cubenč konerpci dialc/^u, to" jest
o pravdu ntraí: r.-ik-lo v drrie^í
v
a nikdo
cua'v Se jí
zbav en
byla jer: S:é't>
fl
vírka«
*

v»

•

4

I

"V

1/ l.áru aá tos
Jiřn lií^iec
neřekl toto; • ^ r.n$f.ivíc, co ¿simt
v života u^žlalj,
yrfjpŽSP'- toheto ^»ol ecc nst^í í ^rtHčenství plsboé STóv^k
t . ř o opolc^ stv; «jr- 51 ov? t
uchází., do společenství vstupujev vo spolí>če.astv; rnlli-;.-td^
Nebot spoils ens tví je b;/1sýo.lu,. člcv^k :u
íat inrtiVací onélňí f(.«rru or o UsrtfecInShí n : v •
pri^vcSu :.ci'ic.t0
spolubyxí /při v-..' or;i.' za l-v.
:,t'r
c: v ''V -a r-vs*:;
^ist ecnJS, .so ho nechc-;
'.-v >
to
n? i , t»- #
jsme spolu ty s
z o /-e.Tť ¿a -r.c ?
ía c či 1 1
% ¿u* -.x rnAžc jen clcřtato 'Ve sDOle^enství -y' vufcr•> . . -I 3?-tře .v.n::ire9
cbybi to- co je pre prav." spble5enst;v£ podst^né t^tii
boóa ke apoiubytí :: k jif -ryt J
a vlsstnč ke ^vju.

%

/

Ohje-li 37* dokázat, ře rozhovor jehož l\yl v íorpp^g
avVle:^ je výrazem současného zakotvení Jiřího Nímse'v uncvrgroundu, kdo jaks?5 zanikají všechny třídní road/Ty,
v
Se se isýli. Ve skutečnost-* je to jen koxis-:kventrť*' j
clověks, pro rojí js m ě ů ě & m di-.lo;- nákladním
ta být řečeno i tak-*. j-V jj&p Kl*, že je t o
¿¿ho
"dásledvu: žitýn ki'^s£ansivín, Sivtítem ys ráufe i3 ,> ^éf^íéů foá*
snak, 2s by >e tuutr rivot ve víře 'jiní rsnlíz6v -1 t. ; . vc v
pří st ?.vu undcrrrr- ouna u*
A tr/1: se áoonívám, S,,- tyyus p: eobená Jivíhe ¡\enu:e
tv~
1
peni působení LnoSsViho* Jiří rmsc se t
r:"p ohybe' ve. .?>vážnosti vMeoh, kdo ho dobro mají. .Vis »fcdí to
/ . \ J
ská o V jeho životě není jediný tod £ jak4 pr:lv:VVegc-A
o» .
z které bv mohl autoritativně Vy atupovat*
In kt
.»¿ř '
ner?í zel o Sena zvnějšku* aie má svůj pevný *:<.. .»Irv; , > ráv
^
jeho myšlení a působení,.
Myslím, Se laiokost Jiřího řJSnce sdíYrčf /.jji C] rovn^rv a
ji vidím i ve chode s iitracenr rjrh© činnosti v r íie "tv ¿r ová
obnovy9 kde jeho působení, kromě víícíř o kts.^; přp itnít:*" V
akcentovalo práv 3 laickost tohoto pčsebeni * 5í? . c -o
aír
ls.i v.;?"*1
řilo k ji atomu otupení ostrého předělu me>,5 .i.t Saký'"
svStcm0
Kyní pár slov k přezdívce Ftorej« /starej, nik ili ^ r - ^
jak uvádí lie»/ At el to J*« vykl ad 6 jakkoli, v:
• v.rr.osí- 1
to
takto: Přezdívkou starej bývá qbdařov&n cHov-k, U c ^ r.lafiebně
stojí nad tíhni, kdo ho tou přezdívkou. obouJ.u;i:.\ 3ývc, to ředit. 1
gymnázia., vedoucí ústavu, raistr a pod o tlůže to být i otec roc? ~
njc Bývá to míněno dobře, tu přezdívku obvykla nadostává ras,
ale vždycky, vídj-oky je to sof* Je vlastně témKř znm.nl tel
s pojmenováním šeť, k^yby přezdívka starej nebyl-; nabarvena o:tov§f kdy by v ní netnfclo neeo bodrého, nSco, co ukazuje Šéfovu
dobráckost, ale trochu taky n'3Ši dobrdekoat ve vstehu v réfova 6
S+arerj je túe vvdycl-y šéí\ tedy nňkdo, jeshož m tc^itr.
zvn-y*
5ksv z r« 'c.to, na
í byl ustanoven v hiere^co' '> ýy uřepotádané
áitr xkturco 'ía ^rc^áívka r.chl^ VisnikROUt a ujr o.it
jéri v ov..iuw
vztóí^ jsou ve V idce u* . platíf • •
kdo n/jc/líť h.i.ei -\roh5
jen trochu a vc spojení jakoby a humererc rl^
va nlat',
:
Opi't. je patrno,
ani teto pr. j^ienov,'.ni
' VJTÍWX W^mcovi Y-.Í
r,
přiléháp ani olud jc;e c* jéfov-.tví an:i ti-:. ( pw-r-;"V^^íhí
bodroetio
líemohu se smířit a^rl s nepřesností, již tú vv of/' i je konk"» ¿tvj
TjýSet autorů, jirr.iě se ďiří Wěnec zaoýval a aafcýv^. .
Jiří NSaiec "uvedl nebo pomáhal uvést do ceskébc
ty v^
ty autory« Následuje 29 j^eiu A protože rejde
jrre-^ jei tak
ledajaká, byl by to veVutku výT cn víc xteí heroick;\ i v*r± Jir/bo
Měmce je to trochu mcc* L^r^i tSmi
spisová rí . i'lonofj :> te- •
lo.2y je několik jaen, na kter-i s•; úvodní rorir.rle proatr
Jiří řičme^ neuvedl
nepoméí^a uvést^da čc ki: b Kícs:i\'
T? (řě/^ri
Millera, Grahama Greena a ani La' se*
nej v dob3ý key působení Tl^ího ^eace v «asi. - kul'-'^- -..ui-i i, byli uvedeni a IL Millera uveol 2o česi-í lit* ra tu.\y
•-ka
už oi^a vállrou překladem Cbretníka raka a j:o ^¿loc byl
Miller snovu připonc-nut v Licts^h /roč0
^ v.r-h •/.
byl uveden do česko literatury už v leteoh I.
fityr^i
ruiní •
ny. Byla to tfov c. sjéva, Černý chlapec, Vláč3 :
a Pajný
Teká Luis Eurmel byl tedy. dobře ziv'ir jako eutor /íi
luatrtor/ Andeluského psa a jeho Žirsi'u uvr.řejviil oo vjáloe

brašnaký Blok. ^áaxuais^ pe© se pe
u v i.aa siya » . ; aon
promítá! v 1 r.iech n&rc^v'^o divá&a.«. Jé skřatka nottíC
jinak* Jiří Itf&nec pse i o he i tlí revi tusí;,; pFiko >:«vní
iteefe pír'c.uC t'VH.i.uc-.cs* £)pplUpíSí^yáá ra \ y i •; Ti v.í ř^R<Ř$ďft
Iv-; ,
románň na koncu p&desét:'&k let a n.n .
u
1
Pokud
j J ^ 2 e jména o Jádro - "."i a i» or •:.• rj 5 obr o -4 ••' tví «
FMporfilíiáia '-.o vSechnc proto -v V-.Lových -/uroh.v^t^o;^ &§
byl a ří ? iifei. j*Uuneníwvzc.;".;..y dóbfcé viOčt
poušti Leeooe tu .5 pře<i mWií v -e
b\ , o. -s. . v to
fáro ™ ;no jai;o úklad ^ aá sluhy uiří.i K-V-r.c », ly j-.ou n.es^orn*?,
gék pó^ui jde o ^u.ory, kter-v
uvadl a ponóhal
í¿>
Sesk&u» Itxntexii, ¿ tftk pokud .'de o jebe po-'í'l aa .ioilí obr. v i
pot" a 'evirj g rozruřcnc povlfdoróí o norm^lni.n
é
svc'.jve literátury> <
filosofick.vrb sás>luh60A
** ondolein< F«
de 0 - -in n
v souvis/. csci f. X
s fenoraent-logr.í ^nti
.'
V tóte souvislosti přij.omlnáin, Ž2 da I'M-m
ú 7 . . sdaýwh
rysů rTiriV-o íISi^íü jo jeho naobyčejná ít^l:
'Livost, ;
ás.kostljvj sraba o pS^-attost
Vtsr } -'fe >•.;- iüU'ó,
jí někdy paCJ /-a cbíl 'le
«tylu, že
»cao tate\;
gang e je ůckonce příyr.akp.r j»ho .ja nno projsva* Jo*/ w Ü c ^
& Jiř >.1
oceňuji /totiž tu j x'esr-ost/ íí op"t xnjsl.íffi ;' .
%
K&SKtam« Vzpomínám ai, jak bí 3tl ¿ov<-ú ,1 ¿e : velk; ••? :•>?
skýoh filccofíi jde nřkčy elegance sty.L.. na .. c - r^riVj jková
hloubkyo
Úzkostlivá- snnh^ o preonou formulaci je s akc:řť.o'-n^ t?. Ji«
ribo KSmce v jeho vstahu k pra^dSu
to s^oo sou
r
o^tí
a důslednostíB 3 jslxu Jiří Němec bere ^y
¿ di
];•!;_,,4J¡-. r
otevřít cestu pravileř jak ? mřLr prav5.*<
v bi o..i«s
}
lež« i\ jak v:
nepřesní? V rrilr.s nep Vsrcst.. sr ; Jec skr*
v • 1 j^
klad5 nepřesností u&kutefcnát potom dl<iio¿< ynhož
odkrývání,
jevování pravc'y?
Je mi líto, zp. nejs^r.i aár schopen ?o'lrú ucelei pn-1.
ja'.o cr:vipDpo :ujit
osobnosti Jiřího ríSmceý ůlc- cítil
se aapoři c opra\.u těch rysů portrétu I.>ev£. irterá
mi ad *jí
nepřesné, nepravdivém Lůvod< pro kter/ je tSíké
• o Tiřim
Němcovi je v neobyčejné síří a hloub-¿e j(¿no ^USICyo. f¿ půsojení^
ale i v naprosté neskx-yl 0:¿ti toh.)r co u jin^eh zůstává skryto
v intiiki.tč soukromí ^ tťmoí- «¡i' sil hranic.1 mea5 aer ..rorc-ýro a
veřejným* 1?
i-eni náhoda, že
Jj.fx KSiaec hiá-i.í k vo^Mto
7. íSadji;
Go se r.ius t^Se, ju3u nadále bydlet v svém eklenSnáRí
r
vidSt v kteroukoli hodinu, i:dc ido
mn't nn
doíTíěj v nor^
00 je ^ovSkouo r¿:H st r o pec . a v.? *t2ní3c5b.?
nr5vSt2vuř "rie
jako by pel
b:i tkvílo vs vzduch*;
cJrooí-/ • •
šklenonď..! lo-.J.
rro^f'r;¿¿ly - k'e a- .řív-- jiebu
posduji objeví nápi3 kdo .^onv, vyrytý dáin^n
r»
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Nové šance svobody

JiM

Mm*

"Pravd doba
tu tetí ,
člověka v ní po?.n£á hne*»"
/Zdvčr pí 2X7 Š báv^r u ky
undergroundu D«Vokatá, Iv79/
Uvažujeme*-! i o sinyalu nezávislých občanských i-;«
hnutí
nebo skap in v zemích východního bloku, čistírno .?. 'řy, /.o
SCT.! ocpoveá nenajdeme as jedná rovin@# Situace rjsurjpťi i v
hoto bloku :jo rúcriá a tyto
-iniciativy, hnutí 5okupiny niřjáe
ř
vyvázat ze souvislostí ;irSÍ3h - přine jinenSí-a av^opskýe^ > nc-Ox
celosvětových«» V jistých oblastech ¿¡de c v?.,.'¿gwon
c
aktivních skupin abyvatelsiva 3 establiosiQntu, n&při-iriao v
Polsku, Podobně je tomu v mSMtku weaintírodt.íw při'¡r.-oruriovrfni
solidarisačních akcí v rómci boje za lidrká próva« !'t;cn of 5 ~
ciólní východní propaganda, alo i stoupeni
nes;'- •
vislých skupin kritizují9 ge se l: taková :*koi .přípoji:' to> C i
onen, kdo neměl* Že se podporou od té Či o o s o b r o s t i ,r v
ná
tuce Si strany vrtali /nebo sjevně ukázsalj./ tí ;edpořír:
závislí a podobně* S pouhým pojsea neaávielcaVj protjf," ne^.y *
stačímeý musíme hledat jeho hlub3£ založení„ E&ždý jnne taltá
ii onak "závislý"^ protože nejůme sami na 3V :tS0
však je, čím své vat shy naplníme* £udu proto raději rJuv'.t. o
konkrétních podobách života za svobody*
Xa
Syst£u. který můžeme a Vc Havlem označit tfa post^tctťiiStní, již nedisponuje masou fanatických přívrženců.. kteří se vvžívají v okázalých akcích* -ale více raéní stomi-.o^né obyvatelstvo 50 v něm utíká do svého soukromí« Je v tor* ji3tá spontúnrvi tendence? za jejíž nejhlubáí mot5v považují přitažlivost té
svobody- literou lae naplnit prdvS v soukromí« Nemyslím, že by
šlo o pouhý konzum, přinejmenším no v bažném smyslu slova.
Vždyí konsuiriovat je možné no3or právárně0 Kělcteré společnosti
rCůy plýtvaly spotřebními statky apolečn* a vořejní. Taková veselice patřily například ke strukturo společnosti středověké.
Ovsem prč.v3 v soukromí
zakusit svobodu, charakter i.e tickou
pro dětství
o ¿ehc d&vSrou, výlučností beaprosti^nícn. vztahů
štěstími. Bc; toho by se dítě ani nemohlo zdr&vS vyvíjet* íiórofc
dítěte na tuto svobodu je absolutní o HeménS 5 no: c!: č uspí* lých
tuto svobodu jal.o rodina realizovat« Stane—1.1 s«
tou nej~
vyšší, be jedinou, kterou společnost připouttí| vykopu,'c hluboké rozpory a deformuje
sebe« Soukromí rodinnéfcf-ířyje
odůvodněno nutností dlouhodobá ochrany v průbSht d-Y^kvho sr-á\rí
Je však příznačné, 3 jakými konflikty bývá d^e.o r; po jeru; dorpívč
ní o Absolutizované rodina je totiž rodině, uzavřené a
-«či
usavřené rodiny jako ssdánl.vv* posledního -Jt* r 5St^i v dob'* pošt«-totality se netýká jen psychologických prchléfoC d03pí\dru«
js ve^o«. rr
Eoťliče vetoinou doporučují svým Sfitera i; 7 v, z;
tenei, tedy volbu ta}:ovc'hu povolaní, jež '.r^olcSrost i-^ef^i-urje«
j M o/Sk
Dnes to jsnarnená především techxiickc vzdř3 *r.r' Xuvří
^'rave v "praxi^
tuto Šanci přijíhá, rc^idí fje2tS 1oouvi;2loM;U
1
platí
postupné pozná* .cíta se
kli-5 a z^bezoeV-:,:/. -

fL
l ^v

4

Pek zIt:. buá pokračovat v eykl-* u^avran»? rodiny „ nebo zt
pakovat .na "vySr*í úrovivl'1 korrfl.uit, kcorý st ofe^év&j
V dcapívíní* Jeho ^eSen^tr? rnůSe byt jed*
ftl
c.o.' »
spole c ene c od po v S cl n 061 i
VšianSme srí piloto dali i foroy ¿ivota c Sv.elvvly* J*
k& Dodávd ve ave- saiais datová stud5 i "Kacťřskr
k t'iltnofii
dějin*' /1975/ analýzu poriSru nezi prací, výrobou a politikou
V nasí souvislosti jer svlářt? důleKitáy ¿$'¿ím vodítkem je? prá
vS myšlenka svobodj c návaznosti na Hó Arcndtovou pcklá^é
PfeteSks práci zásadnS r,a oblast nutnosti, pouhého ¡seb^prodluž0Vc>i života,, Výroba. vySaduqicí ¡¿dž organizaci,
půvoáttň
také nesvobodná 'sprvt a pak jeňtS řa^to je organizována d-z.v urtfitáa dějinný okamžiku> se Vko.ik*.w řsokó
potisky/,
Pol iše
nsls&csn 'snůéob, -'ok v ní svobodu urO,ain< vr.t, Touřo
r:OvOu ^gností jí? polát:fcn* Ja roste oodle
r. otrví-ssmoajr-^ho prv^di;- gako filozofie» /Před vani~
li otá':.ekv jr- te y
kexí. f ilosói" e n:-byl «pr obleas»tipován svSt ;jako cc>S #k, mýti>r.
n* uanarrí
dával odpovir i v.veS. otázka ad.;/ Po'.' i tik» je
o
dr-v^-.-'ch
¿vobodnýeh, «ob.? /'r-vriy^h, je ledy
širší oťÍ3tup k
Tento boj
vlast* •'> o'»soh-w. dVjin
v preant'r acsyslu. slova - ¿č.ejsu oouhóho d3ní
přežívání, Kde
oleít^^t m
trvá íefoc ¿s znovunastolení* d*spoc;iet vrací se
předdějinnou úroveň,? PiS.d-deáiťmá doba zvč
i ípohutn*; sp>
leceneké útvary /Egypt, r.'ezQpcti?r:ie, l'íns a ¿¿oá* - l'.y vři©':
"volikýri. vO^uencn
prostřed¡jsou - jak říká Patočka
ky aebeužiVy lidio Sám kl--ide ot??zku, zda se dne^j opít neb'] ívsrí^
roe tomuto stavu*
Patočkova otázku ;íe možao
formulovat c?áré takto: tfw'
v
sfcsolutizacs "rodinní ; v v y ' proštyw "AsAedk'.-in vyp^ťoat-i'
ro:M r;.¿
politické sféry? Tím sa vraeíqe ± nutné jr ivitno^tl
v
sféry y která ¿i presto neodnímá chorart^r M ubodytt Patočkovo
poáetí ¿e proto ti-eVa a ¿.plnit > Hej en v polit .i ca., ale i v práci
a v.ýrobe lz<i najít svobodu - a ;iedin5 proto ¿.^i ^roaí n^beapeSí
absolutizace ^ ztráty; otevřeností« ixiotuje fenoner z oblasti
označujeme ;jako dokonalé zvládnutí
práce i výroby¡ kter
řemesla nebo oboru¿
V této perfektnosti
¿a i n?oo z hry /práce
15
11
ae ^tává "hračkou ř #je avláláno "hravS / a s'vupSr.í /v:?kdo s\rou
vSc 'aaí"/'c Peří skini práce ae vyznačuje otevřeností vüfí svému "mater U'lu"« V tom v;.,em ¿soa ryny svobody • ."Ipol^cieneky ¿e
vsak vždy pozitcmen^ns konkurenčním bobeas nabo o--»chovr £ u^evíeností« Iroto :• t«přfídstavttje záčný vliel-tk - ani tehdy ne, když
práci« Politická sf'ira je n ^oste vjodb.irnost a lsýdáetvi
ze^tupit:?'..:?^, v to-n Ies
dát Patočkovi pln" za pravdu, Jestliže
/f
no};ostov:."-v:, yr ici /v rr;bu/ a politika do tak ostrého protilclaa .-'^tořka^
pociiopínia lépe ňébéspéči okryté
du j^ko S¿rcxJtov.'
:
v
v sarúGtittS ) r' t . c e :je¿í fc-ivy lze gbsclMoižov^.t a pak r>e
a ztrác.* otevl'eaos*' «
obrací v:. c .i sobe
j c.vchody se objevují v životníce f-'zínn r"¡ ovfeka ^ TJrSi
tá fcnvia avrbody gě i^MÍ^iekd pro ďStsiví^ jin. pi. •• dc.oýr": o^t
/ta ¿s clu-rrJcteri«cprací a o;.^?™., ole hlavni možností uč.?«*
ni c
rrestuc> veř*invv7ri/
- spoi u s možností
hlédr crx colck l i c j k í h o :ivoV ^ kladS
i c-^ ázk-2 • íro.j--;
• r..- : Vil- v
renooii vťibeci Postupné objevevárí forf.- ;¿vobod;5
dat ; v li -skc historii io íákl/idt í riaří vy
¿e,
> i? né svooor.y zAstáv^^í c 'o";c ^air-i ¿en pr-tt; v yS te, jaOv¿ v.iíi
vr/nikloú formou sv ctjoc-y
t3k pro.igctevřero * 3 každoi'.

nu; í i ostatní. íf.virá
y ¿c . u.x. te áy sar.iknout „
ttsjí
zůstat společně ctrvřen/ pro noíír.ooti nove., ibacliiticacft
kterékoli s nich snomenti pe el éó us^rřenosti., Li5.?kv život
a stejně tak i ^ivot společnosti - je konečný a nevratným
Ale i fáze konce /individua, společnosti./ může být prožita
otevřeně* V každé životní fázi je určitá formo svobody ^střední* Uá-li jí však zůstat, musí být otevřena ^dopředu" i dozadu" - vůči fázi nastávající i vůči tezim prošlým. DStstvi
vyžaduje ke ovčinu svobodnému naplnční bezpečnou obklopenost
štěstím* Ale absolutizovat bezpečí a blokovat přechod do dospíváni znamená svobodu dčtství potlačovat> Cdtu* infantilismus uzavřených společnostía vyznávajících bezpečí a klide Jiné ústřední formy svobody absolutizuje se.se puerilismus mor.omanů práco nebo umSní, pýcha politických manipulátorů nebo
sklerotická moudrost katedrové filozofie a teologie*
Politika, která nechce stagnovat, musí «Astat otevřená
vůči svénu filozofickému zdroji. To jí dovcV p.c v-^ov
dosavadní formy; žádnou nemůže považovat zu ieí'i,. LTívm ./latí
to i pro parlamentní demokracii s jejím systémem politických
strany k nonuž dosud vždy patřil stranický byrokrr\tiomus/ohrožující i odbory9 včetna tSch svobodných, pluralitních. Dnes,
kdy radikální tázání myslí skrze metafyzickou traMci smírem
zaraetafyzilcu,dootává i politická svoboda nov-"' impuls., Peku-*
síni se v navázání na myšlenky í'« Heideggera a jeho žáků naznajsou
čit, oč :jdea Metafyzická tr.tdice vykládala, co to jsoucna
n
a jak jsou* iíeptala se však na to, co to znsmené "bvt . [leitoho, co
áegger tuto otázku položil v-'slovnč, přičemž vy 'c'í
tc znamená být pro človoka« Rozvinul analýzu neví-stního bytí
člověka /který se vykládá z již urecných jsoucen/' a bytí vlastního,, autentického /člověk si rozumí z předstihu ke svťmu vlastnímu konci, smrti/« Autenticko uchopení mocností je po-'rínftno
přijetím své možnosti nejvlastněji /možnosti nebýt/11
y surtió
Konec, konečnost, přítomnost "toho, co nic se nazývá , neznamená však uzavřenost, nýbrž blízkost tomu, co sice l-dným
jsoucnem není, ale všem jsoucnům dává být* llicota /z hlediska
jsoucen/ ae ukazuje bytím samým* Výslovnou otázkou po bytí jako takovém vstupujeme do nové situace nejen myžlenkovt', '" teo
reticky'' 9 ale i politicky« ".!ůžeme~li společní my.'.li t na byt:' ,
dostává novou Šanci dosud nevyxeSený problém v3í politiky totiž otázka po autentickém společenství« V jiné terminologii;
po společenství noodcizené.n a neodcizujícím« Po společenství,
které svobodu nejen uznává, ale také vyvolává a způsobem každému vlastním udržuje« Neznačím, oč jde, z jiného koncc, ?!o~
děrní metafyzika považovala člověka za subjekt, ktrrv r-c r.'
osvobodit tím, že ovládne objekt, který nad ním převažovnl«
I společnost byla vykládána jako velký subjekt /či"inter~
subjekt"/, ne-li jakýsi nadorganismus« V novém nySlení jo
prvotní nc vztah subjektu a objektu, ale otevřenost vů<-i bytí,
které - samo otevřené - dává možnost pravého vztahu ke ~!:utoeným včeem« 41rrvotní není tedy ovládat, ale nechat se oslovit
"nenásilný!* bytím vscí* Nechávat je tím, k čemu polle svého
určení tíhroi-* Tato svobodná vzájemnost neznamená pasivitu porozumění je úkonem a neexistuje přimčřené jednání, '-terč by
nebylo zároveň porozuměním bytí v^ci« Stejní 3c to*tu i sr vzta• hy mezi lidmi« V okamžiku setkání - a ten je počátkem každého
autentického- společenství - se spojuje radost z otevřenosti
témuž bytí /jinak řečeno: radost z vystoupení z pouVť "sociální

role"/ s vHzr.zsdn, Se ncl^t- druhému pi Islíbit oabe jin
' ež galío kor.ečncho* Jyto^trý rys
ivř*nc:-\vl
a neh.vtovosti 9 kdy vray yv&éo chybí^ ¿o pMtsíiá^u ehárákt©-*
ristikon autentického srr;leč. iství« Jeho rozhodujíc/»« ry? or
tj
je v£ak jeStc noe o víc - výslov*-, rozchod -v otrov^ni 1
produkce afcoaeunpcea nalezena nového> p ř i r e n ^ ^ í ^ o vstshu k »¿nu* ^ckto
autentickou .rrclečer.s^.í klad«
tachnil-y". Technika a technic'způsob nahlížení na
t
¿en jedním 2 přístupů ke sv2tař tím? kter' vše vidí 35 felediska zhotovitelnosti a rcnipul ^. e, Jeho souvislost s totojitarismem je zřejmá« Ten je absolutizací tonete 7jr/tal'u I:**
jsoucnům vůbec /nevy jídaje tedy ani olovme v . Aute^tickí^u
společenství se ovšem otvírá uožaost oživit r**chny tíosnvadrí
formy svobody* jez jsnv? uvádSl:«
Proto j:- třeba nevš promyslit povahu li/i^kých prá\ ObS*r.ské hnutí v ženich východního blokr,. která
3 taVovýir.
clůrs^íiv:
r
toehto práv dovolávají, se tín nechtšjí pou^s ndrró^t n i histoi
legality« T'arx5stické pojetí lidských práv ^viazí -'^k jakc
tak z primátu společnosti p_3d jedincem, jsk je patrno r; tvrzení ^ 2e jediní socialistická společnost zajišluje vóschn 1
lidská práva /viz analýzy B* [komárkové
v j^pí
rdateví stu14
dii "Původ a význam-lidských práv 9 bez udáni roku/ c Ji n^k re řenos Jsi občanem socialistického státu? Ergo má? rajistina
nejen í'erniáln3v fele i materiálně vřschn® lidská práva* ,A 1OP;IQ~
ký závěr
z toho? Kdo se z táto společnosti vyd"lít kdo 'disi~
11
duje 1 nemůže ecčkávaty že mu socialistická apolecnost bude
tato práva dále nadŠlovtt« Z takového hlediska musí být hranické legality vždy něčím sporným* - Je zapotřebí říci výslovníP
oG li daká prúva jsou konkretizací různých icr-r.m lidské svobody,»
ívškierd svobody lidskou společnost zakládají /nemohou tedy být
je jíiu darem/jiné se v ní rozvíjejí a opšt jiné «;: pi^kr oíují,
nebot ,íoojl mi; ou jc-;jí autenticity« lůraz na Ir'?!/ ; rtv^ není
se státy r^-fJ.nCho
tedy icor.^encíy otiatr-ým fyuži cím toho a
socialitnu zavásaly k door:'ovJ.ní paktu o obC finských a li-ilsk^ch
právech« S^ys] formulace lidských práv spočívá v ten,
je v
rzákončna in\»tanf:e9 nadřazená momentálnímu s.-vi^í žáho-'- w Lids á
práva ^ jejich prohlubování jsou vodítkem k nove
formulacil:
!,
lata a
kenů« Je to ¿¿ová podoba staré diotirAce mezí de lege
;
"de lege fe^enůa"* Občanská linut 1 nemohou - rozu?u jí-15 si
dobře
zůntat na rovinŠ s^fit. tik ováných .vperů o "hranice logality"ř ala musí z povahy sve' clevř-snooti dne/ním mo^nost^r.
a potřebám života hledat realizace lidských práv* Í..MSÍ SIAMY u -¿Vzat? jak lze v dnešní situaci o5povkdnš žít« Přejdu proto k nSkolika příkladům s Československa«

Charakteristiku hnutí under „rouanu u nic podal a, ¿Tirou?3
/"Zpráva o třetím hudebním obrození", 1975/* Pověstná ,cintolerance" tohoto hnutí vyrůstá z podmínek jeho vzniku« Uníergrot.md
tvoří mladí lidé, kteří zakusili tlak uzavřené rodiny, z níj
oe musili drasticky vymaňovatf n-.osobní výchovt;á jnstituc^ i
zmechánizovanou práci a výrobu« ¿íledání nových společenstvíř rovvch komunit, v niehž se sportánn§ formuji nevé typy rodin a
společenství rodint sledující princip otevřenosti, je ¿jritom
u nás vy^to.veno stále silnější represi« "Intolerance" v jejich
názorech na umon... -je na pozadí neu/Sřitelné poklesloati maso-

/

vých umSlcckýah žánrůt kt^ré produkuje ectataifeent*
výš pochopitelná* Zde se rýsuje osudný Rubikovi obailéři ostře:
' jefcoě
právě protof že underground usiluje o umění lidové,
tvorbě a sdělování se nůže podílet mnoho lidí /např* veliká
rocková koncerty a hudební festivaly vůbec/, protože
je, nýbrž naopak vítá technické prostředky Z vĎ«chny formy
moderních "masových medií", musí středit hranici, za níž laciná komerce i v jejich nejkultivovanějSíeh formách* Spontánní
komunity jsou- prostorem- kde se také začíná hledat oápovlia nadnešní ekologickou krizi, kterou si východní blok zatím nechce
přiznat* Již tím, že tito lidé omezují své konzumentské potřeby a dávají přednost životu prostému, nabývají bezprostř&dnSjsího vztah k přírodnímu okolí o Výhledově s© tu rýsuje možnost
fiktivnčji přispívat k ochraně přírody a obnově některých upadajících seavidSlských a řemeslných pracovních postupům Zde
ovšem - stojnS jako u předtím zmínčného úsilí umSleckého - se
ukazuje nezbytnost otevřeného vztahu vůči sféře politiky
/otevřenosti oboustranné v v nebot jc- jasné , že komunami bezodkladné ekologické problémy /znečisxování ovvsduňí, vody, půdy**/
jako celek. ře53t nelze« í3e^ ohledu na vnitřní důvody otevřenosti vůči sfňř,: politiky přebíhá ovšem politi&ac< undergroundu
tak jako t-Vk - byle. mu prost? vnucena represivními akcemi
establiámentu* GdpovScf undergroundu na nenávist a pohrdání,
jichž se nu dostává ne^en od represivního aparátu> kle i od
tech, kdo se nechali krůček po krůčku vtáhm.at áo světa konzumního zabezpečení, je u nás odlišná od srovnatelných hnutí na
západěv Iíarí^krišnovská a hippieovská neangaSovanost má u ráe
právě tak malý ohlas jako militantní revolučnost« "Intolerance" undergroundu reaguje na represivní intoleranci současného
měšíáka /i když jeho "původ" je třeba zaruGenS dřlnický/, odmítá jeho uzavřené "hodnoty" a k velkému podivu západních
návštěvníků hledá svou orientncí v evangeliu*vOdpovSa undergroundu je tedy angažovaná i nenásilná zároveň*
Další tendencí, o níž bych se chtSl zmínit, nSkoli je
zvláší těžká použít na ni označení "nezávislá/ /málo vystihující by bylo také nazvat ji "závislá/, je úsílí o rehabilizaci tzv* drobné práce* Tato formule navazuje na známou pasáž
z Masarykovy knihy "Česká otázka" /1895/? kde je neporučována
v rámci konstitučních politických svobod poctivá drobná práce , která by obsahové vyplnila vydobytý prostor* Bylo to řečeno ze situace podstaté jiná, než je naše* V tom spořívá jeden
z důvodů, proč se našim dnešním stoupencům této myšlenky nedaří koherentno zformulovat vlastni stanovisko* /Pokusů o to byls celá řada, včetně nakolik let trvajícího experimentu o samostatnou výrobní jednotku v rámci družstva«,/ Hlubší důvod je
však v nečem jiném* Už sám pokus o formuleci takového stano~
viska
toto stanovisko nutno překračuje® i'octivcř odborné,
w
lege artis" vykonávaná práce « od domácího kutilství až po
průmyslovou automatizaci - nezahrnuje totiž takový přesah
/otevřenost/ vůči společnosti, jaký představuje pokus formulovat smysl této činnosti, orostě pokus o koncepci„ Ten totiž nutně míří k POLIŠ, k rovině politické /muaí být veřejné
diskutován a Sířen/0 Je-li tedy u nás někdy drobná práce chápána jako alternativa politického nonkonformismu, který prý
až s jakousi zálibou vyvolává konflikty, vedoucí k tomu, že
lidé v nerovném zápase a represivním aparátem ztrácejí za-

mestnání, pro než jsou kvílí¿'ikovár.it je to hluboké nedorozumění* Důstojnost poctiví práce xnúze byt udržena ¿en ve
společnosti9 která najde cesty - oficiální nebo neoficiální
- jak vyjádřit princip společenská odpovědnosti obecni Síelse
stavět odpovědnost vůči své práci, svému pracovišti a oboru
/a vůči své rodině/ do protikladu k odpovědnosti vůči spoluobčanům, jejichž práce se vládnoucím kruhům nessamlouvé a proto ¿e pronóoloduje«
je nutno ee zmínit 9 rozdílu v postavení technické a humanitní inteligence a obecnS pracovníků
v odvětvích výrobních a nevýrobních* Ti první patří u nás lc
preferovaným* Jejich šance pro solidaritu s těmi druhými jsou
větší, ale vetší je i pokušení "hrát si na vlastním pí,«sseku"«.
Ukazovat spletité, ale neredukcvatelnó vazby mezi prací, kulturou a politikou je dlouhodobým úkolem osvětové "drobné
práce"c
Přecházím nyní k svobodné lidské činnosti, kterou můžeme
charakterizovat jako kulturu« Ta nebyla v žádném dějinném období omezena na sféru oficiální* Neoficiální kultura existovala vždyf i v dobách nejdemokratičtejších a nejpluralistiČt&jšíeh« Jakými technickými prostředky disponovala, jakými
riziky za její tvoření a Síření lidé platili, to se v dějinných situacích měnilo, ale bez: rizika, bez osobního nasazení
nebyla kultura nikdy* Dnes je u nás situace obzvlóšt vyhrocená. Za síření neoficiálních beletristických /!/ textů sedí
rada lidí ve vězení, je možno být u nás obviněn za napsání
románu /J* Gruža/« Represím je vystavena také neoficiální
hudba, divadlo, filmř tvorba memoárová i atriktnS vSdecká,
filosofická a teologické, Potlačování kultury však nevyvolává
jen strach a akty zoufalství /zřeknutí se svobodná tvorby,
konformisnus/, ale i zamyšlení nad jejím smyslem, osobní ručení za ni, vetší otevřenost jednotlivých tvůrců i tvůrcích skupin vůči sobo navzájem« Až se tato otevřenost spojí a kritikou
nebude to jen přechodné vn5j3í spojenectví<. Nemám na mysli kri
tiku oficiální tvorby« Taková kritika, je zbytečné /z oficiální kultury stojí na pozornost jen pokusy vlastně -ficialitu a
konformitu zastřít/« Jde o soustavnou kritku neoficiální kultury v samizdatových časopisech., Samizdatové edice přináčejí
také tvorbu mladých lidí bez vyššího vzdělání, která by pravděpodobné zůstalo natištěna, i kdyby existovaly Časopisy pro
"mladou tvorbu", protože se vymyká estetickým koncepcím jakékoli tzVo vysoké kultury« V dnešní atmosféře cítíme autentičnost této tvorby bezprostředněji, než v době, kdy "kulturní
veřejnost" brala neco takového na vSdomí jen díky překladům«
/Pozůstatky toho je možno pozorovat dodnes:
tisíce čtenářů
%
stojí ve frontách v nadSji, že se na n é dostane výtisk povoleného překladu Kerouacova "Na cestS"« Kolem nich chodí neznámí mladí lidé, kteří píší stejně autenticky jako Kerousc a
přitom z naší situace®/ Složití propracovaný systém diskrimina
ce při přijímání na vyšSí typy zejména humanitního školství a
jeho dnešní úroveň, daná personálním obsazením učitelských
míst a 3eŠněrovanými osnovami, vedly k vzniku různých typů
neoficiálního Skolení a sebevzdělávání« Je to trend nanejvýš
potřebný a vnitřně perspektivní« Bez politického řešení krize
dnešního systému vzdělání se ovšem ani na tomto poli obejít
Politika je vskutku nezastupitelná; ovšem jsko veřejná

diskuse a řešení společenských problémů«, Když se stane definicí politiky především organizace boje o uchopené moci ve
státět poklesáme na rovinu partikulárních hledisek, která
pomilují svahující " samopohyb" /V« Havel/ totalitní, post-totalitní i pre-totalitní společnosti, /Zbyrekrr»t * aov^ná
demokracie jo nástupním polem totality«/ tosehci upíiat smysl
všem tendencia, navazujícím na politická koncepty minulosti*
Měřítkem jejich životaschopnost:! je vsak otevřenost vůči tomu, co ee de-je tecL Vé výzr.am, se se tyto skupiny snaží cinkaní dění u nás vyjádřit rrozumitelnč pro ty, kdo jsou jim blízcí v zahraničí« Hejvětší Šance politická svobody ale vidí»
v působení neformálních pracovních skupin, l.teré dbirjí o to,
aby dosavadní politické struktury, smSry a strany neskostn®těly v rigidní mocenské útvary. Autentické společenství oe
může formovat jen "ad hoc", třeba v různých tradičních politických seskupeních současně• Stálé odbourávání fanatismu je
jedinou zárukou, že se nebude dělat politika nu hic-vámi lidí.
Ukázalo se, že mechanismy tradiční společenskéfcwitruLyreodolají soustředčná vůli po absolutní moci,
¿nýřov^ní náznaků absolutisnee politických pozic a otevřenou politickou &cé°+
nu je třeba zakotvit hloubčji*
Zvláštní položkou v panoramatu "závisle-nessavir.lých"
společenských útvarů jsou církve* Svým důrazem nn dávné duchovní tradice, rity a zvyky působí v současno Sed:*dobČ
leckdy jako zajímavý relikt« Bližší přihlédrutí v5ak často
ukážeÝ ze z oněch tradic žijí rnénčř než by co na první pohled
zdálo, A v čern je skutečný smysl tSchto tradic, to je
jole úporné ryňlebkové práce0 Neříkám, žo k ní nepřispívají
i církve samy«, T.Vangelická teologie svým zaměřením na autenticitu biblickd EvSsti i katolická teologie svou snahou smysl
táto z/čsti filosoficky vyložit nesporná mí'M k
r<o jhlubáím
drojfim lidckc svobody* Je to ^enná analytické pvr-.c Církevní
spiritualita vířících plynou však d£i ve zvnčjSku vy~
rseaeném řečišti, jakoby toho nebylo« Pojetí L'-oha ;;'nko knuzálnS
působícího ne^vysSího jsoucna je si ce opouálěno, ale přrvzetí
vlastní odpovědnosti -a cv''t, v nšraS žijeme? 2 i >no zpravidla
nsresultnja« Opakuje se sice zbožně, že je.laným Pánem je Bíh
/co? je jon rub ryjlenkovS nahlédnutplní pr:vdyf $j žrtdnd jsouc
ne., tedy ani člov5k> univerzálním, absolutním "pteiein" ner.í/,
ale kolikrát již církve sklonily hlavy před kdejakým despotou nebo totalitním politick/m nárokem. Víre redukovaná na
souhlas s dogmatickými formuj-mi má málo společného ne sálou, 1
která "hoxy přenáší" * Smysl Ježíšova rozchodu se s akr cl i z ováným ritu&lisneir. je.io doby není transponován oo daeSní situace: do výzvy k rozchodu s rituálem produkce Q konzunpce,
sotročující" ty, které zdánlivá osvobozuje.» ?řesto bych nechtěl
přehlédnout několik perspektivních bodů* Je to především ekumenismus, otevřenost církví navzájem, slibnfc re u r?ás rozvíjející v Šedesátých letech a v současné dobo' abr3?5ný# Je to
také spontánní snaha o autentická společenství, navasujícá
na tradice jdnotlivých konfesí« Plodnými se moh&j. po mém soudu stát, vystoupí-li na veřejnost, co?. s sebou nese riziko
angažovanosti "zde a nyní"• /Jinak zůstanou jen kluben spocialistů, pěstících harmonické nitro a zříkajících se odpovědnosti za vlastní Život s jrhc neúplností, druhy a rozpory,/
Tou měrou, jak se děje toto "zveřejňování", včleňují 'ie i
obnovená
snahy křesťanů do troudu "nezávislých" společenských hnutíc

K one or/' je třeba promluvit o československé:?. cbcaňsr. ér.
hnutí za lidská práva*fcejzrámě^Sícijeho výr"/ w 5is s<»cJečenství Charty 77* nikoli. v?ak výrazcra isainm* «.š >rbto
že Charta 77 den posunula d< ve'e jnc oblasti t~5 c o eti^ Kuje tak jako tak - vaachny tj problém;- a cckus; c jejich
šení, o nichž jsme mluvili na předchozíchM str-inVwo\, rve; U*
jaké vla?tní c x e s
také Charta 77 nemá a nenv. Se
v
programy11 a Je to forma spclc 5ent.lv/.ho cialoguT
.oruto
malou poznámku« Někteří lide po^cJují nabídl v? konetr Ativ ¡í~
pouhé oaptatio
ho dialogu" v základním protlášt ..»í Ghatfcj 77
¡dne'••
b e n e v o l e n t J a k ý p a k dislcg s tímf Leo ho princi
ta* • o Tito lidé mohou mít v jednotlivých p ř í p ^ c h pra-; 3c?*
Například výslech není formeu l:'.alo.3Ut ale jeho
opikc-re.
Dialog vsak není nic dilčlhc* Jc to obecný způ;: ^b, jak konflikty, odehrávající se v přítmí, přenášet o o světla i^řujnostié L-ze v5ak namítnout: A co válka? To je konflikt psir
exellence - a odehrává se "ve světle veřejností". Aviiak po&or?
pro dneřv>í válku js typické /nebylo tomu tak v Jy •/, ¿c j« jsf;
brutálnín pokuoem o likvidaoi protivníka, tak 5 vytvořením
propagand''oticTA
bariéry* která ničí veřejná; aféru jako tríce
r
vou, i'o je naj moderní válca /a na moderním "rríru'/ ste.jnS ne •
'^vci^kC
úého ni čení . Difc3 c:-; je mtodou
be z pecní.'-, j; kc
teplého, ne fiktiního actru* / Stejní* oprávněn* lze říci- že \>
boj boj úuohovm' 9 v n* již lze zakusit skut«ih.£u pronSxju*/
Slovo "mír" je dues tend sne? ím j oužíváním zprofanováno jjV.ro
• ka®-»
málokteré
jinca Chip ¿ v . ? ; ' ? a k o dialog, ukasu;?r
:
žit 5? že nem&že jít jen c dá alo0-iaocerskýeta struktur, st^tO a
establižmentů* BšžLÍ o dialo£ osle mezinárodní veřejnosti
a
to ovsem zahrnuje i struktury nevládní a r.coiioiálrí* ¿"sjich
spojená solidarita není pcul-fin taktickým manévrem, ale logickým důsledkem principu dialer* Předr,každýra občan.ikýr<\ hnutím
za lidská práva leží ť.kol t:p~il:'vč p evá<3ot konflikty iAOC«nr>ké
vertikály 7ti nahoře - ti dele/ na horizontal<.í r vinu 3 i úologuo Tato horizontála p&k přirozeně překračuj* jakékoli
"vertikální" hranice* To je jisto jedním
korjstituti'wiick
prvků občanského hnutí jako autentického společenství* vizitek tohoto společenství jr u mne.ha signatáři Charty 77 velice
silný, o to silnčjší,
je 9nac: první toho druhu v SivotS*
Svou autenticitu prokáže cvcem společenství 'Jh^rty 77 v tea^
bude-li míatea^ kde se zforr.ují lidé schopní pracovat ew;03tatneu » vlastní iniciativy,. T^slír na politick;/,řtypf který Mtolik
potřebujeme: člověka - jak říkával Patočka - nestr£eného fJ
trpělivého, vytrvalého^ Opak tlosického typu revolucionáře, kte
rý se jen připravuje na svou velkou příležitost, kdy se postaví
do čela rozvášněnou davůmc !-. oví:em opak neméně klasického typu
lidí přihlížejících a vyčkávajících, ze kterých ae pak ty davy
rekrutují*
Vnějším rámcem naznačených nových Šancí svobody jsera se
zérněrnš nezabývala Kepodcem jí význam analýz tzv» objektivní
situace« setrvačnosti politických struktur a otázky systémových směn* Z hlediska danOho tématu je vsak považuji ze druhotnéa Neslo mi o analýzu pc.dajících masek, ale o hle-iéní
lidské tváře
nim o
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Clo vak, r.apriek tonu,
k t.sjto spol
i > a rxycndtov
života r. myslenia, které táto spclcčnos£ propnu.'* a.\ur: •í.;^
artagonistické stanovisko, je touto ^poločno^t
a taktiež neehtiac myslí a^nifckeiíy c.;j ker:, v ter^íViOufc ?Thoch, ktoré táto apoloCaoaí po c/fcáročia ' v V-jn- Jcvi? v : *ítj;
sa podia Šafaříka stávala schyzofrt^r.cko»**
c. rc&í^r^is
podstaty člověka s jeho s p o l o ř v e d o t a í - a *
^ot-:
epStne posobí na rofcdvojehie awotrej podstniyB •? olov-''*- ••
dospieí kvoddeleniu tělesn,fcha "duiisvnýeh" pvtrio!*» : u č v j
41
pripomentíš, ako bol sjapr» sex prÍYi^.ipin3ne
oraný
; oriacpeho č l o v ě k a A je^jaemé, že j* rým nroápon
k l^K vrřc
oddeleniu bolo společenské vědomi«, v k tor oni bol
íerfer^ovane chápaný ako nutné zlo, a takéto chápanie
ni&k&dy dostalo 0.3 do individuélneho vedomia člověka, ktorá au prvve.
preto dostávalo na intí platformu ako je podstat:* ?;Xorekfc.
z tskovChoto násilného zaobchádsania s Slovekom a Slováka 30
svojcu podstatou vznikla naěa společnost ktore js c\\ax?á* je
len prirodzenýTii dooledkoau Choroba eama o nebe namuaí byt1
pohromou, a!; vieme c.kc ju liečií* Ale nafta apolc^ofií má rakovinu .v Podstatou rakoviny jo to.. Se telo sa rastu ná-ioru vob^e
nebráni a nevytvára žiadne protilátky* i;le dokonce uátor vyživuje tým nejlGpSíiaf co z potravy získftvaa uovnriko ani ne&a
sspoločnosí a i nie je vědomá svoje j choroby, s vojno Bohy^o«irenického nádoru, a naáalej ho vyživuje na v:kor straty ev>je^j identity o ::r.írodou, ktorá v dohxadnom čase
& soba
a nou« Teda olovek, ktorý tťto chorobu spoznal a vis z čoho
vyplývá, musí si e$te uvědomí
že aj sám je naka&ený dufr^vnýya
merom, a jeho jediná výhoda oproti společnosti spočívá v tom,
že o aveje3 dhorobe vief čím 3? táto choroba potencionálně
zeslabuje*
Ako sa dá prísí k poznaníu, že spoločnoaí
chorá a my
s nou? Je prirodzené, že s.k sms chceli spo?.n&£ a tyx
hcc]:o>
ti£ nejalců platformu - v tomto prípale id? o -JV»oloení;RČ - munsme sa dostat čo i len na chvííu na inu p l ^ t f o r z ktorej by
sme tú prvú viděli* Pokiaí ide o člověka
jeho apolo^e^k*:?
schyzofréniu, existujá tu ibi dve princi^iáltis roviny; ^scbyaofrénick^l q mimoschyzofrénická« J©dnoduch-3 sa 3á
, i?.
iba hoci aj minimál'r.\ym /co sa týká Času e rc^arhu/ prežítKom
minoschyzofrénickej podstaty člověka9 mohli, sme spošsnu-f jeho
sáČasný scliyzofrčnický stav« A tento pre.Litok podstat./ 'tiohol
byi dosiahnutý kvalitnýn qpracovanlm umeleckého r^rtrďtaktu y alf?
bo minoumeleckou okúsenosíou, čiže kv.Dlitným spracovaním fenoménov psychických.
Vidina, že aj jedným aj čruiv> spooobom ©a dostáváme k
jedinému - k přežitku podstaty* ho otázku,,, preřo niekto potřebuje k dokonalému přežitku umenie^ a prečo rd^komu ¿tací vlast
né vnutro, sa s určitou opatrtnostou dá povedar», že niekto je
chorý viac, iný menej, ale mozme tvrdií, že artefakt, po sobí v
člověku ako iratalizátor. -3c áalej foktom, íe k-m oři & -vlálcr>&
staCia ^lastnó sily, sujopania /viac postihnutí civiljaédou/
na doaiahnutie čistej existoncie potřebujá
L3D a pod«
Je teda pravdou, í.e umenie ^¡e symtomom chorobr, ho stavu, ale
©yaptomcnj ktorý tento stav neguje*

, - ^ dosiahr-utie tept- íiát*-;tttfi^tencie;¡e te<í3
eir-upvi; üoleüilé .?ilc£o.fvc: «s sí c'rotsitie e.-riagencia /p-r •
t o e intaitóvr.e, ir^i ná'05 -ihrocrtiis lez 'jusilla
v beSn-tra
st-jive sat:L:ca utópiou/, kv/! i tn¿ vn-.i»; «ni* .^rteí^lrJ-tf &
k~alitné vnísrar.ie ckclie í*y: ,
? naucím^ k »«er.u r\- 3 -¿t'ipo*
a>o k
s
s i&aát ©ke ui6e3.&pké di&lo
/s^'.iosre
nie V ror^-^t • -r, sicvS p^s'Íe/4 Vyán&m us^tig
.je tc-c? > v tor.j, Lo -op.ccea n::• l\o roosu&k eborr*üU a ;}»ho
psycbuc!,
üfinkcchu
rapeutickyoh,
¡Cedí r-outre^r ont /cv-.rh? , :U ámenla ra?: butí s¡cb.v: vSftt~
ci,
c.»c«l ¿tv-.'^í,
víetci raz bt-lü tvovix h]&at£rtel~
n¿ artefakty, fío je & É M
m é W t é m éaii
Liysli
rozsírs-nie hranícv do vktor/^:. áe
rter r-in. objeto
£g te lo,sí al sa toti2 \? ro;,: -or.i -ivclc r02«raí* ' u rai. vytváru3*5 c i vi^voicncj hrnotr.c ar-úeí'akV« ktoré si potosí pom^kiwé publiki:f círr- aa nutne zc.radi a lo e'concirdckvc.i internkuií.
1bolo povedanc, &c? na --r.iU V. o ferorcen je
lizátor* reciñe vfcek ridi--. ¿ vsin • tvo^e^ /¿
i^-eleo/ - srt*faktp a -rztah artefakt al-be pri odjv' £ er»omé¿vpei'< tipio-:Tvorca vytv£ra artefakt rym, » ".grocovára poir.ety v o n > . i ?
& vnütornó a saraetny sfct tveroy oesobí ako katali^tor* Per**
orí 3%
eeptor spracováva peánety uo tné'lvo art^faktu ( lebe
#t
m>iwjtiv'
ferjoíoénu vo vzíahu a jeho wjtrcri,tíi m
artefakt"p letoréhe
po^oM :•: ovr.akr- oko
predo
sajúcom prípade ako k©tr>/j ¿.sétor >ri doaahov&í n ^tóha
mi a o
K^priok tomue ?.e oorloct; u tvorca a pri j-fn-atoi ^ bol i roz«
dielne., a Se aa liíia
ic¿i pr:
^ikt-»- /v druiio^ príp.-u5e ^
;
totiz nmotny artei'akt nevy tvcr: ;j f. obii ja ich apracdvtii^
vrchülne tverivo - su ume] ¿r i 1lo.'i. tvorau a o Vil tného prijírr,Gteía na dostala na spolofitiJ -?vinUo ?rijíric.tc-í9 i?apriek tom?z9
ž* sa ::\u prioudzcvala iba \31oba konsumevita an stá'r.-?. prinoipiálnc rovxialcým tvorcom^ ? tvorca
v 5otora;jňcn chápání«, Weí :
hmotný artefakty ř..lf '3;c-»or.oý0
üozdiel medzi -onelcor o rieuiaslcom bol doteraz daný hmotnou ptfézeivtéciouu Akokoív« v: ¡fi cd-j byí také to delenio praktíc
ké. :¡eho l c \ ; i n e u d r ž ; teína* Ke-* chceme uznaf. .jedine
litstí:/no delenie ludí /k' oré í*a. '.orre jns v./p3:ý\><--5 v tomto pr^př.d^ viec z
ako
hv-otrsj prezencie/ř ro '^i^l m^čzi
Ujielcon a r - a r b o l e 3 j ^ d t ý m » ^.i mí
o^/ek inralitné
/tede rjs-^lečké/ vnímáni^
'O.&bo
som vyci'Sie citcv^r :' / tu Vjt ut •eamo.ntovü poch»..p5,lv
alebo l-.cpSie pcvydáni p r : » . f e »moea'v na tvrd^.ir?, ** každý
bud a /nlebc ¿e/ potenciál r.yr: ume ".o on* ř*. uS vytYd*-' ^ ^.-.mot^ý
rí v 5ne - ako na tc priftli ? S
artefakt alebo nie5 pretil.v.j.
1
1 atirre&li.r:lok¿ aktivitu
surrealiafci . keá srx ook».'*? V'
do vj-médzeného rábica - u »:Í5 ;je
uneleckí aktivita tie;//
pradov-ňetkýxu. POSTOJÍM k i ^ t u <r-;istoncii v ne u 1 wofa-z hía
diska kvalitným poatooniu.. A
policio poato;jn je
-"retože vimeme sa dá nie-»V»
aete.faktu principiálně .Ir i f
len vytvářej ale co ¿n.
íatjf: %r)5ie; a.i žií,.
Aby nedošlo k c r h ,
] -ry^li por»í:m M žo t tunenín-.*1«
So je vlastně iba o sval ice
• ' 7 ' -"'"v í ?
"chrnou »lobb; ze o
f
,
^ñar ? ř že i'.ivot
beré umen:'"m5 ale pojem : 'i
atotcS?il s uzením» K1*L«>. pov-^dcO
t^nto
.5č nestojí ^vi
to.j aby sne ho brali vélKu • riTUloati poznáme naprt surrealistcv'alebo pcitafy^ikov, ktorí
rem inýc'i akt <v. svet

W m k véfttié a SÍÉJMPÍak iOiixf eft* bo Fjpáve
-rr
^rViol pot?-»
kyt.nút pv-;2; tcV} akého
schopní ss$to\covi:*
$3*
riozneho áivotnžho poste;!?, alebó v. v, mát^ri^listi^ oř.
ýímavé, že materialist' ht-vcrrU c ! ^bj^ktívn^j
li*
nc jakého fenoménu i ba .proto
ne mi^yUÍnv zmyoltirci. sleb«.
;
uchopitelný logikou /eompzřeóae .ch comedzercu V^lAou-'«,
Všetko* co so take mu pcnímeuiu "-ymikář So 11 n
, ¿4- v -vlitu je, Ci už ide c transe jde*táino jft.ebo iracionálno*
nich
3á pojmy vidieí a esiatovať t-otoSné* Je pretc logické.
Slovek, ktorý tvrdá, ¿e exí: tuje a;* t.o, cc nevidíme.
logikou neuchopíiLC-, .je povs. cv«ný
ne jei ioznáho voínor^ SI c::-«
15
kára* "Serioznym v íci konrepeii světa pomáhá
to, •'
správnost sa dá e^pirioky Sckásat^ »¿nprílílr.d tcf
vlss t'ne$ie
materiálnych 3tctkov uíahfiuje žá
Kdo nó
-lemu-ri -jhodit pešá - tedq auto rlahiu^e zwot. Je vSak evia^niijé.
auto život r.'.eulah6uje0 Ale robí ho v.n^xu! Ulah?ov<t muže r.
málne pohyby '. fyzikálny pohyb pr^dea eSte nic :>. život waí
A potom Íahčí život, tzn« fyzicky menej namáhavý považuji 3 a
lepší, prijetelnejší, Siže kvalitnějsi« To je tfcdia oerjozne(
ehápanie Sivota, které náir
oločn j.rí poniíka* Tak se n^ bréť
život v á S n e A nikomu nevadí,
tento vážný život je 5ba jed**
nou zastřenou ekonomickou t^ons;-.eiou, zalepenou na biologickou podklad* * íviskedy a týst o tvrď en ím sáhlasia 1=:; fco.atáncovÍe
vé/neho £ivotn e hovoria, že Žitin;y ir.ý život niemóže éxi&to-»
vatv preto'/3 okrem ekonomických vzíuhov /marxisti/ je všetko
ostřitno druíicradc.. Pociloiíia toto tvrdenie )%pir:Lou, a smě sose
v bludnoir. kruhu*
Kiektorí vsak vyzoVihu;ní trv* citová oblast - okrem spervf r zněného eSíu,
lásky k vlasti aii to eSte kadě jak 4 morálně
povinností; motc-r-Jnskr: láck? . «¿cta k Senám, •¿a'libenio v tie fob
a pestovanie ueíachtilých uir.$ní Při ton sá
e3t.e cbmedze:
nejši ako ekonomovi a, přeteče u* :vidiat Se za v&etvými tými
povzxxérjiScimi cit^i
«a
cjyjajná
tTansakoin«
u^.
ni o ekonomiokobiologická>, a !»r .»o^hodne bio.-ogickoekonon ická«
Obidve tieto skupily s* v'^k okemižite «jednotia, rolcir?í
ióe o odsúdenie l u d í , ktorí
natcíko bezcharakterní /¿fítaj:
ř
tak málo ekonomicky víazaní/« >;- neberti život vážnéf
chaťi
žit uměnie« Tento pojen je \lastie v frolcčensl-ých siívicloatecb
ekvivalentom Klímovho výroki ; ''Tsnto svot nestojí za to, aby
srre ho brali vázne" „
Sú tu teda tieto dva životjs vráčny, ktorý je bioekonomickou transakciou? a ne v? řny, '«•. tor .
</y§šou existenciou, reále
r
závislou na ekonomických /u riťccvtých/ vztah och o Doležitcu
skutečnosťou v tomto živote je KKA,, ktorá nás vy vád za zo ZQjatia, a pomocou urienia zisíujeir.e kam0
Umenio.je vynylcanie sa transakci í* Ak ted^ existuje nějaká činnogi, pomoccu ktorej sa tejto traneakcii vymykáme j••?
vlastně uměním«
To znamená, že na rozdiel cd tradičného chápania umenia
ako výroby artefaktu, povsžujem
timenie ahákoívek aktivitu,
to zn* činnosw alebc nečinnost, ^torá pomáhá dostaf sa člověku zo zajatia ekonomicko-bivlo.^ick^čh transakci í k vygrej
e^ristenciio A unelec je ílovek^ který t slut o aVtivitu uvedomele .'¿le aj neuvedoriele prevádzr - žije c\o\x*
POSIXl bolo unenie v prvá.} rado- imz^o^aním,
sa snr-žil
o to,, aby bol ^rijímar.ý, šle totiž o tr>, ác bol řemeslníkem,
9 plcdy Wv:?:b; se dajú poměrně objektivně hcdno-.ií*
vsak

t vrxc£ přestává
tov iťs vystupuje dfc ycore^íe Vv-tah
stává
difílo-umei^c.. tvorba přestává X>y£
v.: cosi^o s
u
b
c
k
^
§
a koďfiotehié
pr o t o kval j tr *

BÜDJS ECLIGIÓSirjt ÍÍTBO
"Vyvolení *i30L> v.i. oro nr/. k áí né /< . 1
zna¡ le^ai* "jen kríWu*"
C«¿ ii
*^
v sou;u> : 'íra pokoji hi&vM u. /t
r
p't Atnc? cel • i-iié• 43
? a^rw a
Joná-v valíce •
gí n urr
slov.; irte v ' f-e nice dal * / -/íer^^
u 3vSó.1,
\\ .je
ale n' neb 2
č.-xt V« v?\
-'iébo c rjfr»"- r.• « 1.4: »• í ,
ATl^rv J m;Í4;-:
i. : -..vy Vaz ijc ? v/;
Je to snad legendar. ale srr takto:
ov v*.,» ?€ptal v?
• '
svých zacátoích n&vlidc 1- co by ao]
ot'^
ho přítelkyuS; Andy9 co nióS nerjradai? - Porlar*
Vfarhol« - vroč teda nemaluješ peníze?
Před '?noha lety« Drv/id íJSisvJ* v nšhoz by po*ozv..; •
rozpoznal popravu *nnohé s ouviíjlo.it i »r^v" t t .»paito n, : "... i
luje pQt &©©<> ..'veje obrazy
A "¿i to není pře/ine« «' hr
obrazy JÍ borců tif kterým ue líbí o
•v to posun v* vtdoiůí lidských bytortí„ ítwý v '..7 nevrkl
být p-'-eMcclnut,. iíc.nápadní? ge ob;!evi i. Slovák, kter tfdmit3
burz'azní kap i t c- 1 i 3 i i. o ký statut rýsobce i;mř r.u t odmítl, t v '
pos/edních živnostníků v rglagcí .«"rltov-jné® ne^ravč us
darvím svot?« Je pouze oslovi tel
řfcpgatá tv¿lí, bledá, klidná gesta« Tvéi% průsvitné a poü
y^ž vi'iíS Šarlatoví pulzujíc? žilky« Pouzí* pro .„-ozornčhc v-ahí
- natolik
,eče« £~\\ífal($ volání do d or osu^mí s druhými 1 i
suverénnís ¿se ¿e v nSn zoufalství dokonale skryto«
¿skupení vocí v Davidových asa^blá^ích sá icsunuV aniy. L
prot i
popartirvfcilm., U n\.ch bylo předrv^íii m odnotíaím,
neroťí ¿íují^ír. prvkem - chl-;^ný''i nekomentujífe
ííS
sv5t9 v
m .-ohyb
«J L^víji,^ jalrkc-li v )ý
vsi2 •
do^at
ťorMální bodyv jč -v o ní co by •• os tr ;ji.?.čhc: o vc'-a~
pvzrl v,.;;-3 v^cí s láskou, Izixri ,]c vysvobozuje z o-orn-r « c.,v.
;iv..;//ito?nor;ti & zapeřiv;; a c2ív¿
v nový iíc.t*
i. .w!3ov" rr'rivüho koüor'.s^.v», kt\ rý n
• rr.oSí>x\ 1 o'
+&
prekrý\fč; a svojí leb>cstí jakoby !*poaív;ni n?: Fuilo^k-s ^ iep¿l
z tasietü«
Když se David ..orlíle-1 na cb'J očeuí hudebníICJ pr /
.
ní skA/i.iy DG 307 v roce '!f7!>..
^sac-řermo" t í vv
5
ny z odpadkových Vo'2ů ve- sv»; ¿c cro.>ti. J:-.'
p::r ;c-.0? k •
p:' ny /:ťhrdelníky S ••ig- :ctov;c)' ^rg^ič, br.-iT..bor::;vý.;*í. - • :
íj;3
r
3-okp.ntní ¡ cípu-I» v
ic-: -.1 • • . o l
epod« i?le oni tehdy
s
dotykem "Crr/idovyc\ r.\: ( u vznikaly ze vš^cr t
•••

věci a odpadku v?c£ brutálr* krém>č výtvory *
Cá jebo nejranuSjSiTch - ici 2 .loty asi před pěti 1 . ;
které nijak nenesou stopy z 2áteen5tfcčhotápán/
mňS*u
Davida 02 dodnes na^it crly rej^t^ik vjwzovývh nosností x»«*
formální linie tav. oojerníV o siolíretví» Jakoby ?,• i r tebdjještě chlapec a dneska tepralíiáy ^už - pc svčrc ihleO^vaí
celou mohutnou roslohu světívéhc tmění* Ale dfliožiité je.
to nebyly nikdy stopy e£>igortgtví nebo nezávislost-5 na někom*
3 lehkosti toho, pro nShož j^ou problémy stylu, náva^noniX
a originality naprosto malicherné., je předchůdcem
é generace, kteró, doufejme« c? \alstc ňnicJopiáakého ustaraného pachtění sa por.yelnou originalitou bude sabývet už jenom jeáiným
tvořením»
Jakákoliv 2pŮ30b vyjádřeníNaprostá svoboda pobvtování
ve svStě iraoníj kde kosvoncc :o:jud svazují tak mnohé,'kteří $0
k tvorbě
dostali s druhé
atr vny, elzrae estetická a teoretická
•p
pi
omezení
.uicSné a co není,
omezení„% co
eo je možné
nenlj, 3ove£la
lovacla Davida
."Davida nakoneo
nakonec i do
ansámblu DG
T>G307
307, 3 kterým se poc
na realisaci koncernu
Dar stínům
atínum /19'î9/» Cstntnë se zčá, Že Zajíčkům dotek, který polaohl
osvobodit ukryta' tvůrčí síly v tolika lidech, by5 oslovumohl osvobo
jící i pro Davida«
Davida
Tím nemyslím, Se by
byl David Zajíčkovým nohaleden - i
když se v jeho textech, níkd/, ukazují stejná problémy* Není to
ani naladění na stejnou stru vx SpíS součást ©.korda, který na
Aeolovč harf5, na ni2 jsmo V3ich:i napjatí, rozechvívá vítrv
který víf co chce«
Jako Davidovi srůstají y§ci a zlomky vScí zalité barevnou
hmotou, tak nu srůstají slova v jeho textech.. Naposledy to tak
organicky dělala v českém písemnictví Vféra Linhartová. Ale stejně tak, jako nechává slevo splývat, rozpoj-ja je a opouští části slov v zoufalém osamocení« Kyvadlo, na nžmž je David zavčSen, osciluje pomalu,, těžkopádné a stále mezi vydanoetí se a
nabídkou komunikace - a zahalováním, ukrýváním a cudnorjtí ož
chorobnou« Ukrýván a přitom ohtSjící být rozpoznán*
Tolik samoty a tolik citlivosti* S tukovým napStím žít«
T jiní žijí s takovým napětím, ale maskují to tím, že přikládají důležitost tvorbě« David ví dobře i o její bezvýchodnostif
o bezvýchodnosti a beznadíjnosti umční* Kdekoliv jinde bych
mluvil o osvcbcsující moci u:aeníy ale u nčho si to netroufám«
"Umění neexistuje, Snad někde v jeskyni v pralese« Kdyby bylo
uviděno, přestalo by být uměním"k to jsou kousky jednoho Davidova textu*
Ale proč se tedy přesto pokouSí? Dokud se bude zachvívat
membrána světa, dotud do ní budou Davidové budit« Ve snaze prorazit ji, budou ji rozechví"/it tím víc0 Pro toho, kdo nemůže
spáchat sebevraždu, zbývá jenom činnost, kterou nčktěří označují jako Uumč.nív a jmi. ti.. k';eří jsou délu jaleo David, už ani
tak ne® Ó ano, eoulilá©ímř urační je soužení, je zoužení na ne 3vyšší míru,. ouSwjí nezmčř? telné^v říká Linhartová v Domč daleko«
Podivným a krásný*'!*. způsobem se u Davide Nšmce znovu otevírají
existenciální otázky« které i? české umění kladlo na začátku
Šedesátých let* Otevírají se ¡aleo rána., které se nesacelí, protože svít do ní ustavičně bude sypat sul«
Hluboce neěíastná Davidova výpovčá ;]e očistná a osvobozující; jestliže o n k t e r ý vidí dál'a hloub než my, to vydrží, i
my tc vydržíme« dá-li Bůho
A«
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. o, ¿e po-tračujjé v tom, ec
ačkoliv třesu nepři 1&
Vle?.xtoot ar i \\v?,naüif nelil podvod, ale ňeji&ti&si iftje^iví
umění ¿ která ca notýkr: jenom" Davida* Tranaeen&entálnx t^ inr^tví f
v n5trtzf k o n a ck oneü y i ten n a e 3 š í : p akrs«> 3Vou
svS.zún a o^tatiiími osam lei:
"BLIEJfiEK
FOZVCLSA OPCHi&I A ííO^JE;
r
oto vyobrazení dle touhy f¿tiiz¿í
a -¿atím pravda po píítómnčro
doji stiskem skoulí
kolotoč žženoV.c; žrádlo
L1I0ZT; podpora pro tebe BLBu&U"
července 197?

MAGOR
v
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JYI.O ::::jrrx

iřítcl

Vl^timi! Tte&aák

, ktererou g&sv. prxd čuser. dur oval t,;H <svi yra-

r í i i y , s i p o t. vseh m l s c í c h >?Vi v.e o b i ' t ^ y
t ý , Š I© % ^c j i m i p o t f } ; ; i l n j k d o

cv' r.fc

^ohlédnu-

Strne si jo ao wAC.io
kr£tav:ttř
Tam
p ř i š l i , trošku pi\í.2ill ycr.H
u r c ť i č k y prohledli, o h o d n o t i l ' ,
•» příčili Z, vyplatili šatnu t ktéFé r o n ě je:-tč t r n Uro. s r a z 5
li hi/ebínek* Jedna z £i"-fiče';: íUvóvala 2
kupního oddSlěni
do vj'il;iční ck^ínS, Tafc ni; tr V tttfcové Atttákvs chódí, Koloů
"ýi.ladní oki?ínS chodí lidc^
go, $ prohlížejí
e
; í..ky & pencŠenku* i-io. a nokteíí xror. obré.^rS, signatur a penS.-riky prohlížejí zi'^jmr navíc ¿akýaí
, jelikož* #>*jl€
JelikcC z o
čns vlupiř
.;rafr.;jriy dva a tím., ic
.¿í
se ve výloze dSje prcvo&occ, a at to ókaft£it&
r.^iizi f a kdo že to éic Antikvariát a
t.Vil ( o co a jak?!
Obrázky dvou doláích ooobj které se ; rovánily podobnS* Votiiž
• :L;t. že nabídli'orodejr.? ke koupi grnfiky jnalírO| kteří
r.ťiodou byli rovnčž na onom "acřznťníru1 Jew oj pod písmenem
' ,
H
droh,v pod písmenem "L c
ílo dobrót viset nebudeme, ní visí jíníc
t3li
jo pionýry nového umílscV." o amíiru - liepov'SSsni •
Sfctšl
juvoln? napjat povídání 0 neoficiálních výst jvc'ch ^
1
V. c-r - se pohlední léta rozléhají k-o í*":ise jako zhoubný rv:r!or *
Trite epizody /¡earn pouEil pouze k toru, k
skokan na lyžích
r z j o z d ovCh o nta oku*
Xotto: os proalm vás?
jak výpadé uméní
porobenúho 1. du?
'.c• o ¿ser. oj vypůjčil z p. • íi&í knihy k výstave .'Äi vfteané'
o li-iuc - dilo jen U»V Lc
pódoíinť výst- vy o ;c.iv"i z
i^y.'ijev
3'Cf gö g A o si
é troj«*®
nťíečl.;/ crerc-jni snzbo* nc/ivu-fic íe^i-co' overs' ' a. ' bovot elO«/
Ale -jp ; l
.ne'Mu,- -ad oysh p^nu . > /. oOpovodoi. a r.v:l-li
•y
o ru5ostí bc na exposici někoho navedl

Kam?
Jestliže PaříB m/- svůj Louvre, Leningrad fraifcáž *
New York své Cnggenhv^m
pai &růce čin?opy, caput
raé podobných avatceU-r-ků nespo^t* At už jc to sklepní • i A S •>
si u Vltavy, pcdkrjví karlínského činžáku .nebo zahrádko na druhéw konci ctfatsu Tak ¡jol se hlavní místo sociali otUtk*l+a ©i M u
ke konci dvucútóno století siuííí a patří* Prr.vdne tyto výatrmjí
prostory nenají takovou publicita ;Íako ty výča jmenovanáv fc<\i>
že se neinformovanost i pana
ani nedivím. Nemají m: 5. státní dotace, ani svou tiskárnu a ;>n tSíko by se tá které výstavě dělala reklama v tisku Si tc3 ovisi, A snad právo proto' jsou
daleko víc navštěvovány riež výstavy U«V«L«, A rovní2 "padá nebaspecí9 že by si nSkdo přijal orohládnout výstavu
buldo^erem^
jsko"u sousedům Přt^gci jen ne čel srovná* se ssroi bar rtkkde
se v podkroví krčí výstavka nikoho s "poiv.tží-ných"'',, a ktie v pří~
z&ní bydlí domovní důvěrníka
Představoval jsem ;ú /Sdycky * Ke otevřít e Vá*t faleriJ.
je nad lidská síly* Ale není to tak« Byl jsem vyerfcrnšen Setbou
knihy A« Volaní,ar Vzpomínám na obchodníka 2; olcoia; , FSkí^pal
jsem au by nad vý&;r:;chem a
-in .v ostí společnoeti k malířSr»]*
jejichž jmúna Tylovu jer. o £3 ťictc .». a francouzským ořísvuke.n,.
Ale iripreoionistá to opravdu neróSli lehká* 0 nijakých vU»
jstavásh so ze sač*ítku vuKec nssd&lo mluvit. Jidrr.ý
jak
vy st svit svá prúíi^ a seznámit 3 uimi veřejnost, byle pověsil
je do výkladních skříní malých, napadlých k.jáafcft, kolerc nichž
procházeli lidé, zastavovali ee, nebe potiorfienS přidali «'lo
ku* TSSká, opravdu tžžké* A sátím vo štukovaných sálech Lucem- 4
burského rxazea vystavovali «Julcs lofebro a jarou podobní. Jsot?
v roce li?00 když prezident I* ^ancousská republiky chtol navštívit expozici impresionistů* rozkročil se ve dveřích
podivínský profesůrek jakési waSlecké ¿'koly a křičal*
"Scsm ne11
chcetes pane prezidente, ťl.s ja hanba Franci*?
Ale to vije je aa námi» V j.on3kón a začátkem
letošního
;
A kdy5 tak procházím soucasrrími ;>*ít'.jinými výstavami /podívmaký
profesůrek nikde/P marní se mi vybaví futuristický manifest z
klovat
roku 1909® KU^yne jeho poslední? desátý bod: "Chceme
galerie- knihovny, potírbt moralismua« feminismus a vSeehny
oportunistická a utilitární zbabělosti!"
A lile pouhá slovo nese plodyI Rozhlédn&ne se?
/Pravda, desátý bed přinesl plody jen částečnS* Gportunistická ani utilitární zbabělosti potřeny nejsou* Ty rozkvetly v
nevídaná kráse a vůni masožravá kvStiny*/
AI* apet k umSní lidu "poraženého" o "Poražená" nahrávací studio
potřebuj© I: životu magnetofon,, mikrofon, magnetofonové pásky a
minimální nap2tí 1?0 voltů,, "Poražené" galerie? Pohá, kladivo
a pár hřebíčkůí
1ŽE1 bych vláatnS hovořit o důležitosti tttehto galerií,
jako o jediné možnosti konfrontace, o tom, že žíznící karavana projde obSaa bránou oázy* I.TS1 ovch pohovořit o tomř že tyto
výstavy** v ale' nebudu S
Přijaté G2 podívat* rte ohras.', gj»nřikiifkoláže, fotografie,
plestiky*
Jediná no- co neprávem záporu'mtae,
výstovy ¿•/¿'soek poražených státníků* Budu na v. o myolet*
"Sér? necho«3te* pan5 prezidente,
je hanba řresioie

feg

s

FOTOGRAFIE JANA ŠAFRÁNKA

Jakmile se fotografie stala tak umSleckou, lo nabyla
schopnosti pravou povahu skutečnosti zastírat9 mohl nastoupit malíř Jan šafránek, aby zdánlivě fotografickou cestou
ukazoval a odhaloval, co je pod tímto povrohem«
Jeho raná obrazy při vší své groteskní zřůdnosti v neučeni přece ¿en připomínají naivní malířství« SvSt je v nich
nemilosrdno zpodoben jako zhovadilý spektáklt nesmyslné a
absurdní hemžení, a? se jedná o bufeíáky stojící u svých
stolků nebo o rodinku na nedélní vycházce*
Ale zhruba od poloviny sedmdesátých let začíná Šafránek
sérii obrasftp které při zachování vSech dříve zmíněných rysů
posouvají jejich vysněni od zrůdné komiky blíž k tragisrau«
Jsou to obrazy často naplněné riodravJ.ii přísvitem televizní
obrazovkyp tlumenými svoily kina,, co noho2 přichází Pozdní
návštěvník nebo zlověstně barevný© svitem katceláře vyšetřovatele v obraze Výslech« Souběžná s tímf jak vzd» ch, který
dýcháme, přestává být dýchatelným, stávají, re Šafránkovy
obrazy, zdánlivá pořád stejně ironické, oark^stické a hlavní
pořád nezúčastněné a odtažf.té - mrazivou výpovědí o dSou ze
situace, v níž jsme, kterou podobnými - i když nemalirskými prostředky Dopsal nopřG Ar):ljr Varnol svými aíYotl ky nebo Ir<i
Lewin ve Ct^arfordských pr- idkách6
A hlavnS si nenamlouvejme, r:.e figury na Šafránkových
obrazech jsou jenom měšíácí. „ nnbo st sbXiSflieiv.áai, nebo proutS
jiní lid o, i :že se nás xov co Šafránek maluje9 vlastně netýká«
Anebo cyclcto si o tom co chcete« Svij potrét od oafránka
jseit vidšl*
21 «11 o 1979
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výstava v Olomouci
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p i atelieru Václava >tratila0 : \vodnS byl
konfrontační setkání několika výtvarných názorůt ale nakonec
se z konfrontace vzhledem ke k;V'tk.V.u Času zorganizování fílala jen samostatná výstava výtvarníka, kter prnbčh z-jí til
ia dvoře činžovního domu, kde ve ski¿pří pro .tóře tvoří a
bjrdlí* Podle vyjádření Václava ¿tratila přesto omezená
rove setkání proběhlo v dobré atraoefé#e« Dvorek s oprýskanými zdmi a trávník o dotsk.vm pískovištěm poskytl prostor ne«'
jen přímenu a bezprostřednímu kontaktu diváka s obrazem, ale
i volné-;u setkání idí TL¿ i sebou9 kterásu nebyl na překážku
ani -iéúlt jenZ výstavu provaz il * iJepřízen pofi isf, nervSdčíeí
•rovna vyotavování pod čirým nebem,, dodala naopak n riánováný inspirativnxvi:3puls* Obrazy? která byly zavěšeně na zdech,
ja prádelních Inůrách neto /olno rozmístěni na tr wnatém
prostranství ^ nabídly u O ^ . ^ k ř ztC;a;"ícr. i b.. -v. ai, měnícími as liniem a tvary nové tv:>řivé ¿kuteSviosti.« "'rodou o\ li • •
nSrí-v výtvarní kreace předvodly zúčastuSným íiev- • :í zážitek
moderních výtvarných zákonitostí * idejen a U výstavj, l
setkání lidí se poetáralo o bezprostřední přátelskou náladu
na dvorku» Vernisáž zahájil posílený notnou dávko*- ".'umu po
ránu Ilfcbaba Band, jehoL sákl^dní obsazení tvořili Václav "tratil a jeho kanarád lirou na Selo a }/toru« V krátkém řase se
připojili další íilenovč skupiny na různá předměty a pavlnCe
SinSéku nud dvorkem mSli k tajnánu pogořovilní za v vcl.on imi
i akustický zážitek, Na jejich adr' i se ale misí přiznat že
vyhovili písemné žádosti o jednod^ ví toleranci ne dvorku9
kterou pořadatel vy\>5sil na cac v. domu« Jeden nájemník dokonce éěstóttpil se svou rodinou se na Výstavu >odívnt„ Pořídil i
fotografie brané na dvorek seshorař která '.'úclavu tri • ilovi
věnoval« 3 překvapením musíme sdšlxt, ¿e se jed// jlo o funkcionáře konunjsticko strany, a uz jen % t.oho difivod
j konstntcve í.j 2e neformální setkání výtv.rn».no uracní s divákem proběhlo
opravdu, v novjříonř. dobré atmosféře* ¡Nakonec sdílení pořadatele výstavy, že ňá jaře chce požášat pod o tnou akei^ ale už se
zair.ýňlenou konfrontací c
¿i výt^smí&y« Kdo t :dy chce vystn
vi'>; své obruzy, I;re aby a jihé artefaktyř může se áovědet podrobnosti na adresa: Václav Stratily Prášková 1., Olomouc*
Žádno výtvarné názory a ani innožatvi nebude omezeno!
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I kdybych m p a é1 ;ier o KMž^átiíteé Skol*,-*7 tul* o
li v v aoufiaeněm prajNfeéa; výt v ..^¿n H.vot5f vmWi
il bmk
návrate k. pvelovui psrlí^týc^ â SeSe^átýtth let; pro
gto : raci je tel^sjSí nástup $öäpiny
Sivát Öäiijfbb
wlvioslí
na pçazeké forum a bezohlednou a tériSř ityBíi&km
ayslenjíqř materiálové m^lry bMšfcl* öS
Já «ncrVft aatv?*,
alespoň u jisté skupiny idí,
<5tfSáostítchc; co ¿e woO >: ">
ní -naëlee a moderní uměx^í.
nts t ^ í ^ í âr.bv
proto, že část současných eler* kâ • • Sien,, řtep^-i-V & £it..kl »
patřila tenkrát před ^aetilartefti» k
Kfcv^r^kc
t
éWtrhlteé
proudu, označitsiného
lietiekýmí' vi ivy 5 rar oh v.;; ^v-Mř:.?
jo pödöbnööf
ty
tehdejších let a sttncdřéroa ao^šk^ou -" n hlubojc^ »ffitóíl
tím, jak ae na situaci rsagc.valo tenkrát * jek s.rcí r.
• Na Zbyškovi .Sionovi, tf&líH,
který Br? aä-Aalivf!
ujê
1
svýsh d^borai^i:
proměnil « protože dodne© trvá
; <; ía sni formáte neprošel % ô
&alb»v jpuáfcýnd swaty,
demonstrovat prûkaanë* Tehdy w&lc.vaS, Reku Bťýx,, AfK>kv;iyptíe/uv
kobylky, o .něco posdëji Goga a Kafíťígú,fívrěsáfcävfjäovi P^lynCk•
Se vëi důsledností vyjadřoval m ý m po$tojc& &
obr^y
fraSkou
poeit s doby, která aaïïia o 'r.• obS možná byla
dottou vážnou,, ale pro všechny, kdo se tak ci onak
í uin'ë«»
sím, bylg doboa ohrožení: ohrožení svobodné
tvorby a postoj«
1
umělceř kteyóaan jè ae váí vehä&enci bráněno v publikování *
informování, tvorbě,•prostě ve vseoi* 3)noc, r-otiaaetlltvfcecb.
situace v Prazse nápadně podobná». Alç něco eg
tfmeňá1<
:
-p&y
postoj umělců k době á ZbySék 3ion opět maluje ctew-z
- slé apokalyptické příšery na jeho bí&še nejuou zřa
rých. mýtů -v já to Jindra Reochá^ka a Otakar èiavSk^'' - cív-.
Sionovi přátelé z KriSovniťíké . čktly. Ite přelomu" p^dt luVv^* ^
sede sátých l$t se tehíejŠí Sotnrácl
sdraí^ní.
patřil i Si on/ utíkali k introvertníin sgrat>ok,ýw ^pókuie&fm^
které vedly ve výresiAna aä k cásteSné
ci
citu e tvaroolovíDvieö öe Selí vn^jěímu tlikt: cpíét^ vr::lt .^v/ •
• bea nadsázky oBVteéit jak^
ale exaltací. vnöjží, které BO
hysterie- Ale hyst^ria - al^spen tuto 2lia$enor.t Cletto^á K^iěi&v-«
nická školy.s© deset Ißt její existence učinili ••
l^psí než usavřenost#
• •
Uzavřenost sf? s Křížovnické ěkoly vyloučila dvojími zpôeo«*
bem: jednak institucionálně a jedňalc povsheu místa- kde se
převážně scháaí * hospodou- 05 doby, kdy
cvnická Škola
v^snikla, je třeba v její*? pojicanová^í klást .lûraz na druhé
vo:• škola. E§ nebyla a není ertrvdoxni uinSlockou skupinou, spj^»-tou společném uměleckým progrSímenu S podobný! uměj.^cký.T.-'
žení mi jsou v Čechách /jako oatatne i jinde, v^çâïaienaiě příkladně na okruh Andé Breton^/ špatné ^kuäencsti- KřiSovrJ.cká Bkola«
je škplcu ps*o lidi de uyôité míry shodného
postel.
Proto jsou v ní dri^s i lidé* kteří nikdy '¿echodili ío dnes rjií
saniklé hospody
Křížovníka n^ Starém ice^të s Ec-síe, kde KŠ
v první poievisg Šedesátých
let vanikli » Po ä ivi^nx tétr- hoe^ô'n
áy^žila KŠ nSkolik let v ďi&tepoře**»/3/ K j^jí renee^.m i dosl^
v" rcee 1965 v hospodě U kletého ^udku,/4/ Pro tři^ovriickru

školu je prostírá! hospody
stitaul3 tor***
její činnosti* V Praze /stejně jtú.o JíL-sáe v
3« i : ^
zakořeněna tradice
kaváren* Ido ae sdruíc^ali n
byli tolerováni umělci jaV.o v podstat-? uzairře á skupina svja^ >
nich-lidí« Cproti kavárně.. kCie -jť vytvíře^í nehybná pouu® a. „«i
sebou kocraikunící apolaSr.notví,r c e .:.csroda otevřenou otruk" Míroup v ní2 ;je SRbudoréno napřed , ídř mí,ft xJifcoliv tolerování výliifcnosti umělce v ck^l^ín: "proňtén svV. 3 ze sti-nny hospodského ale neustalý
c existenci uprostřed v podatatě nepřátelská»*
ho prostředí* KS nebyla oblíbená
ani u Křížovníků, kde vyniklať
T
a pOrtky G hospodským Fandou . slitého soudku daly nú&ev kolektivní hře Fanže neglob .sg«
Autory^liry 3'^ou prWdbpodobtv Karel Nepraš a Eugen lírikcias. ale vůbee ísa tom ne&člt?£í« Podstatným povahovým ry&eai
KHžovnioko DroJy js nfeustrio spcleunč t&pcrrránal
vyo^řalcmí r-v*
r
spůaobeja*
padi\: z nich:.: rj- realirovrix.a nepatrná c '.3t a xo
#
který předc;n vyluřuje
.cn::ř erK af event , siko i > hupp-.nixA
apodo
V3ta "StoSo*j»
ob
• adre^ovai^ h^spMskúnu
0 \lutiho
1
i **
soudku, sousrr.í 3 naavem obiíhfc./á ?Stéká fcry 111 o vS
ne&lob ca*
kde se pohybují v prs icps-injcl) o<. Lích 1'irurly podia čísel uk&*
sáných hoden kostky a r^píái^lukýi družstvem vyV.-sená fi^u.oknse vrací 21a výchozí místo atcU 'je>*ra5e napadle . re tfc*?.tohru
pod nósvera Stando nesl ob so 6 řri^./y alkoholu, kdv každá 7,
gícioli stran hrage 3 m o u barvou /anody SL-UD, íervemF.
aelený peprmintový likčrf bílá virJkr; spod*/; u vyhosení JTríra
musí jeho majitel na míst?
pít,. Podobnými nápady KS oplývá,
baví se jir.i část večeru n opět
3l;poT»íná* Ale NepraS druh,/
den skuteční přinesl do hospody plato s narýsovanou hrouv Od Kí
doby ae hrálo .Fondo nezlob ae několikrát - z toho dvakrát ve
volné přírodS,
^taveno z pivních tiSckú - a
členové Křižovnickí ňko'íyr kíe 1 j-ozporyf hádky a naprosto
antagoniatiokd posice n^ní niVwdy v.ou^e - ce shodují v tor, 5
je to vrchol kolektivní činnosti '3 v posledním období.
I^roč srovná této banalitě vSnují tolik enrrgie Křižovnícj :
Karel Keprač. který ve anínSísť dofc§ před deseti lety yytvúřel
sochy sy!rbol!SL:jící Kafkův Zunsk icbo Gregora ;.>a osu a etále
vytváří acchy velmi hmotné a nikl raJ,: ofemérní; Otalcnr Gla-zík«
kterého lze v rámci vžité termíneio^ie označit za malíře tradifi
ní ho typu sdvěsnáho obrazu; Euge? L^cius, jeden z prvních csro
vatelů. happeningů v Praze; «Jan Steklík, proteovskó o. ěaSkoveké
postavat pro ovcj.l nezařaditelnost zůstávající vočnytr. oucoiderem deského výtvarnóho života? Fando nezlob ae není ani akce,
ani happen.ins* ani eventt ani cokclTv podobného: je to jedna
z forerii vsújeDnc záchrany lidí., kteří, se druiSili v KřiiSovnioké
škole» Jestliže ýoou přílií různí v to-n nejhlubSím, co je nutí,
aby vytvářeli umoní. s pravě proto neoohopní^ jeden jak druhý,
podřídit
gakókolfv skupinek o.ctodoxii, saloSené na jedi:oti aeích - a presto natolik
hýcli frrmálvííoh ci duchovních východ
r
společní svýjr. způsobem života a t ra, eo odmítajíT nemv^Se být
nic lepšího* so by je spojovalo,
sdónlivft bezv^snatmé« Jak
říká BepreS:
je,
ae v KŠ vždycky
klade
i když oy aa mohl klást na nl^o ;'iaéhOo Ale na nic o sa ten důra 2 kléat.
ve svím díl«$ viustn-^ vrichrA aůsitávají introverty; ale to, co
označit 21 lyatericko tiXhshioionie-.ickon ektivitu^ de ní2 patří i co^Uivý průběh oohrcn.ýeh
ne2.1 ob se, je positivní, stopcu srshy vyjít r/.e ceht větřic olcol-

nímu svêtu*
Pokud îùo o činnost nejduchovněji mSří^Q-lí duchovno
ctupn5m opro3t5noati od hmotných rakvísit, doaoSXi : ir KŠ
SriWï^a 56
nop<,chybnč n^dál Jan stehlík -, âigëâ
dúrolň povýtce fil-oao?ick;'^?SUklífc
bytontr^f
1
íiciální
v M M tc ťyne srortlo "uaSlflcxe ¿coitènl*
s kaídoSesja:.' eon.3tcr-.ci,
mr.f hciy ru lze. a ani
třeba
odlišit y l'rcmë tvorby v t^soicnírr
ongrtflu, kterou u
Stehlíka přec^t^vují jeho kresby z oblasti hptó&u :. a
li a koláSs vyv.Túřer.é přeJevf-.í^ g re$í£ifetóápa^^Váfeoprostadíf je Stafclífc sp^ialistcu m vyt vrcená dro-.vnýeh MtuaCnícH
©ventsy kterc- 5© pr5vS tín, ¿e vyl v"iujn tootnon z^ohvtitelnést a použitelnostt podílely ^/znscmou uSrou no utviši''es?;¿í
křiáovrdckáho myšlení a poSiuání* Steklík
uvedl v žávc.^
celý rejstřík forem "kžfxižbvnioké Xáalsy" - lásky oderoti^oVvin^j
protože v ní dochází a radSkálníitu přesunu erogéaïii zony ;
v pivní lásce si partneři -navzájem hladí půllitry r A w v
pčnyç v
piyn i m _ orms'm. 3e z^yzinraner, symbc3.?^ky srcysl
S e k t S t c . f t ' l . fïr partnere :icht\ c v «radio ir/v-Hú
lžící krmí odhalen« naar. 3. taXivo
i. \;*,f?ÍU:Tro\ry
n-5ou
v oblasti land artu - Ur.xàtv ro^ky < ' Léčení je^ra
io
výrazné určovaný charakterem o^cr. •..i^,- ae^oor.telre
nííí zapojuje přátele pohybující «e v té chvíli v
ho okolí«
Zatímco Gteklík tvoří spontánně a jakoby bezd&Sxté, bez
reflexe a jakoby darem,firikciusovaSlnnost j<-« výsledkem
uváženého a odůvodněného filosofického postoje« KěkdegSi militantní katolík, domýšlející ad absurdum scholastické teologické konstrukce a pozdější iniciátor jedněch z prvních happeningů v PTazs /5/f dopěl v současná fázi a váho vývoje xnojdál, kam iaûae umělec dvjít2 k nestvoření. I kdyý nyní uď Klá
přece jen tu o taxa noc> přirovnatsiného svojí vizuální podobou
k výtvarnému ur^r.níj d^ jme tomu v land r-ortu, zůstal nakonec
veskrze filosofem* Je posedlý nrê&teiSf \ to konkrétním nv^istemfr
.Prahcutn. Po.-^oSní léta 3 obs.edmtr,í úporností áíří mýtu-- trefil
nính zahradû r^nol;. rl;itocrié/6/ a zpola imaginární fovi.a;^""'ťter í ae nad nr. rcsi'làd*v ^vorji fty^l^nlr^ a pr:u;o víru ve evrx
•střešních zah:*ác nodo? usacatu:-^ a nevtíluje v žádnou podobu
t ."t^faki-.i-: víří ji tak, že ji n chladný/a
blížící
f'anaticiïse^ hláar» po .»rražských hospodách« Správn^ o n^ra řť^l
význaT/iný proSský ura§7^oký teoretik Jindřich Chalupeckýs
"Brikciuô má v hlavě 3enom pi/o c: ř/dkviěVy," /?/
Erikciua rozhcruë m n í aí ^ kdo má v Křížovnická Škole
v hlavě pivo* í-iepraí se Stek?
řídili před-essor por^an^ntni akci? kdy byl v různýcl hospodách odebírán ri^mí
^
aepáí>iín: p r o o î ^ T ^ i v za pomoci pipety, z'.umavek a • jpolo
ní vzorky pak nely '-ýt zalitj do
ekyxicc, /v nSkolika pří^
pádech se tak i Qtv.o/r. ovšem
Ledek nobyl chápán jako
fakt 9 a to oni ve c y st. o. banálního pře3měta ohodnoceného výbfrexr; umělce9 nýbrž ;'J<"o pouhá, re^iatrac^ a dokumentace hť&né
každodenní iďdficvnř^ké aktivity., řrantiSek
s okruhu
KŠ /8/
pořádal ^ hospodě U Logay /'9/ Y^^T^Jil.^^ f-'^i
ír
Plastic ř 1 5 ? " the- í- livc-i^ee zch^á«
sá2i 9 na ní S kape'a
la lidové písn5 z cob ^neri.íké prohibice^ » .yly nSkc-likrát
plnony pívc-m a vypily jeho ker^mrické džbány^ Oprt su
je banální; artefakiní népln akcr, - Szhány - Je potlačenu a
duraž 'ss přaso^ivá -.3 spont-ivn/ přátelskou komvrnikaci i 1
kte^-é je jejís? pr oc t ř odní ke m „ ííe j :Jóe-lodtó j2ím projeven

v v*i .. c..:
ic-.cr ' by
-;v $ohl bý t pcukasew
lí
i
t1 fi ci.* }í onř.UeLcu realítli /jako bylo ve Fando
*
neslob ae
r. pi^íéh téc..i% Mjv-c
ne^s^vSj^no^ mohl
ohápu* ga&o éař^efáfci/* je
-.ovr.leký kcďendái^
kterou
uvedl v ehoc bts^lxfc* Sváděno pccasdialfto dne ?
v roce
íl' W./r.'; Eg, l;i£.v:' • v.v- oio7 i
^ fiC.. .vv-alí v hos^©**
1T'72
U íviťíkň /1C/ n tarr se .C.v^o-gra.C-.A^ul,
sadf $9 atolem
a pijí pivo * /ll/ftokuraeiuovcilose- tovro 38 la já %3n«s c
tu ?r?Svč na aokpsusntssci, na sacl^génS této Šířfečtóii .uSto^-r.:?!!
by] o
nkeoi
byl tento''t
pólo vřen íĎVláš^ňí
se pi
^Vi^naritnuse tíe^ýsn^i^é*
pro ';ov
T'okuc
o o
.sívnow
řekli
z^stávansC
5ntrover'<,y„ 'Ale ta
jsjict: ./innosi^i, kt.er-j tforaci" k
* :ř v
n í c h akcích..
je to jtendo
přételŮHp je p:>esab.u; e.> 7
i
vyj «Vabane"
nezlob sc-n Výstavo , '1/a nebo í<' • ••vMr.kv
sretelno jer on rys: úloha /.uvír-3 u K-.pi.r^cora c:i cvůrec .ustupuje do posadí 5 je' jen on tíia, ¿i.-' t)^kytujc onovu « a m y j
spolafiftS polílejí na
své EySlenky vkládá re rukou t-Sfli , k<Vo
její realisacio kolektivní pir^.ru:fcr;nSl i ňuehcv.aí ponLl^id
Pocty Fafejtovy akce., kterOv o.:- Ttrd nevr la í o;.- KV
opeteskni 'ic^tus Fafejty3
výrobce
fív;-,
proslulého cVdrásn^ri reklamními ©logřir-y /např<; Faťejtovy gutt\y
dát\e^li lidu^ nepozná aklaznání, nepozná bídu:/ tyl po nakolik
let utvářen v okruhu kriíovnickí žapély řlastič Péopté ^ píaních o Fafegtovi-ptákovi* Hmotný v.ena^n mu byl > /-ř as-iríky
akce,, kteH vytvořili pomíjivý ei^vironmcnt ^ nsal ou:a.utýe.h pre»ervátívu a svojí přítomností op't, transformovali v podstata
l^nd ortorou akci v jednu ^ příltZitoatí k rzéýeúmé epontónní
komunikacím /12/v
Proč oe v
klade tukový - U m s ;o.c přwtelakou komunikaci?
w
V té souvislosti
je
dobře
prorrl
r;it
6
termínu
^vývox
umffnl
p
;,
rážcsr^óis Jindřio .oir l-xoch-.V/jkou» /Kdy8 u:i o n6m rú.uví\net nelze
c-íg ncřisrjínitP j vk v hojvpod-í U soudku vzal ze stolu, u n&hož
I-or ubrr4s a prř^dn*5í3Í i nedopitými pfell;,try
piva. plný^u popeJr-íky. ci^aretar.i * příbory I penřjr.í píic^nystaný.-ni r-j áQplívbení
|y zal :5c uslr a hodil ppá
Xori3te?n\cven-.'nn ^mJov.'
ofaátáQ$
tu vSeóhňo" r.mizer irtrr-ý
1
FrancI vi.. M e r j ťe shélo, pek
poc 3tiilr IVvrt
ncix; k.a;cn to vžechrc
p«'c Jtkúfcai pod ^ UVi e c^násoil, že
prc*/S v;tvoi'il vizuální b á á • / ' Ijvov
9 ^ ^>orý . 'ro^hásko
ne- v>;ia aouSnaných po?rlrroc^erníoh
cá:rjzu:je/ opoSív.; v to©
umolců ii^sabývá působeni:] & za^ ihováním ve aféře vlivuv to
je3t v bezproatřeůi!Í2s okolí . . I* vytváří díl;^ jimi2 ae oblací k bií¿e nourčenéniu publicu da^i daleko prorrť ednictvíin publikováni vo více ci méně exklusivních revuíeh v «ahraničí-t
Nestaré se o okutecini sn?/3l díla.
o totf jek buoe dílo vypadat přeci lidLii jiný ni, kontextů, l '-erí jsou duchovní atmosféře
místaj kde vznikloř z:a hony vr,:íá.enij Jednou */. tOTrponont Kři.Žovnieké školyj, ktera "vý^c-: nffiřní" vyl vvjýz F. je přáv:4 vyt-réroní
polosoukromých kolektivních r.ýtů
situací, jimiž se navzájem
členové
oslovují,
PripoiaeneirKli ^i ^eyrač;!^ výrokf >c s-j v Ko nn něco vždycky
klade dfta-az^ není to ro^hodnS artefakte I u Hudolfa Ildrsce^ jakkoliv jeho obrazy vynikán pozoruhodnými inalíískýwí kvalitamiř
na sebe souatreáuje pozornost především jeho myšlením0 prcjevu jící se navenek pron^Še.iýra? titržkovitýTiii promiiuvísrai e aforis-

my*
o aštó k^yel
l\ w®ÉŮšbvy výroby ;ku>u feSiKkřiStifc
n:'cké ..va^nen?
r.:k ja^o tyly p^edsokřatovaké fra^aon tv" d
«rjnor.nýr
W-Mnova ryžloní
bi*&po3*yby
o iv,:iv>r*élr:í
^ I ^ a Ž ^ l ^ l ř projekt který zaslal v roce 1967 XVřa5u~o^
tent^y a vyado.-y a Sčéoetí. o
patentu» Ks úředríra formuláři mu bylo sdálenop Se !*u polent nesvflfcs být udílen zhrub« £
těchto důvodů;
«naprosto nelae zjistit* c; j^ký technický
problém se jedná, jak je vyřešen, v Čem je tcchn\eká podstata
řešení nová avjakchc nového nebo vyššího rtSinku se do©ahjgfc.
Předem upozorňujeme * ňe patenty ss udělují pouze na řoSoní
technické povahy0 Předložené podlahy ?S».k nasvědčují, že lešení se týká otázek výtvarné! povahy,o
Když jsem ae Ludolfa
zeptaly co to vlastr-5 jc-v. ten universální závfcsný obra2;, udiveně se na mne podíval a *efcl: "Ho to je přece víechno?" - A
zvlá§t$ pak pozoruhodném zpfieobem neklade nu artefakt důr 31;
malíř v KS co do techniky nejtradienější - Otakar Slavík,. Co
chvíli ničí svoje nejlepšK obrazy tÍTař že je úplně přef^lovává;
a když se nu vytknev že je to skoua^ smí je ae a řekne;* 19 Jak to
má vydržet vočnost - kdy£ to nevydrží ani můj zásahů
prosinec 1972

MAGOR

1/ V užžín cnyclu
s™ naživé "KiHSovnicka Škola čistého humoru
11
bez vtipu - pod tímto titulem vytvářeli a uveřejňovali její roditeli - Karel íepraš e Jan Steklík - od jejího založení kreslený humor5 užívám kratšího pojmenování, protože se
KŠ postupná &ia$n:tla v širSí sdružení^ v n5mŽ jsou ze.atcupeny
n e . i r p o l o h y umělecké i jiné aktivity«
?/ Alespoň tal: to tvrdil Sión v itto 1971'5 nyní je přesvřdčen,
' 5c je to Jan Steklík / H » r.ejhnusníjSí z příSer"/ o .!ugen
Drikcius /"velice vlídní pojatý por^trét"/«
3/ Ovšer. aktivita wepraSe a Steklíka pod titulem Křižovnickíí Sk o
la čistCho humoru bez vtipu kulminovala v tu dobS řadou společných nýstav4*
4/ Bylo to po společné výotavS Eerla KepraŠe u titak-jra Slavíka
ve Spálově galerii v
která je blízko hospody U zlatáho soudku*
5/ První happeningy v Prase inscenoval 7"ilan Knížák, vycházející
s odlišných duchovních pozic neS Brikciuaj v souvislostech to
hoto člúnku mu není věnováno místo^ protože nepatří k okruhu
6/ 0 existenci střešních zahrad může Crikciua snést řadu autentických svědectví,
'
7/ Ha středních zahradách by chtěl anuzický filosof Brikcius9
který nesnáSí květinyd pftstovat výluční zeleninu,
8/ Jan Steklík a Karel Meptrae nesouhlasí se zařazením této akce
do informace o Činnosti KS« jejímž členem -Jexera není* Domníván: 3e v3akř že krom 5 souvislostí daných tím, že jádro účastn í k Výotavy piva byli členové If39 vyrůstá tato akce z prostředí lcřiňovnlckého cjySlení a její průběh jím byl do značné
•eíry ovlivncn«

9/ Oficiální název je U Šolců, D Lojzy se jí říká podle
hospodského Aloise Šilyo
10/ Oficiální název je U místské knihovny; K§ tam přesídlila
po odchodu od Soudku11/ Současno byl Křížovnický kalendář uskutečňován Cleny KŠ
v Kanadě a Finskuo
12/ "Ale akce se nezúSaatnil žádný významný Křížovník" /pozn*
Karel líepraž/o
Tento text nebyl dosud nikdy publikován,, Snaha o jeho publikaci byla jedna z příčin, které vedly k rozpadu Koš,
MAGOR
29, 10. 1979
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o "Ježíšově hnutí

1

/část první:
původ hnutí a jeáo rozvo

/!.:ístc uvouu/
fciled.u ses
Ježí!
ali&s ! ečru:řy
Syn BoLíí, Král králů*
Pcu» pánů,
KníSe pokoj? rld*
1
lov-: stí v* vvdca pódsemního
osvoboii* ;yrac iho žrouti£
Dopustil se následujícfen deliktů$
Bes >ovclení vyvíjí 3in-v\rt jtór.o lékař*
výrobce vína a rozdíloč ¿íďi.aj
zakročuje proti chrémov.vv.t obchod líkú.n*
Stýká se se znáiajfrai ¿^«i-iú^áj ní!;y
redikályy podvratnými živlyř pro'«tifcetkesrí
a lidmi £ uliue*
ívrdí,, čg má autoritu?
Se pronánuje li3i ns ar ti Bo&U
Vnějíí zjev?
Typixký hippie ~
dlevhé vlrsyy vousy7 řízu, fv*nd*
Ivád se potuluje v okolních
^lossíuh*
v
má \iSkolil: bohatých p *áto ý
Často se cehovJvá v pouít:.*
JocroriSní:
Tento
je krisjnč b^be; p^ír/ýJ
'Trho ^ . lujl^ím pr»«elt tvs.ra jeou uchvácen:1
tvlačt" t:l ul-vJÍ lide v ictp'v! ho rh.dr/;cdou
ignorcva-»
Výstroj, a;
Chodí okolo.. Je stale :,s£t5 ne ©voboáS«

'Novin?vá

Č I

řďl^iík.j z 77i.a'-."^ror?.du/

U X. £tX V v

. Ki r. X
;,

"v ;iec:u ý vil el uvrhooat

a jak

\ ar, vu1 ř

přeji, ab., se áií \ Jrť?:

Ježíšovo hnutí /'Joñu,; Sever ?n\./ lze r.sjlípe pochopit
spojení s kontrakulture\. Fpc jerech i i&ti i.ruer:lcký«h. ¡Vía tc
a v.3a:!ýrr. íidfcsn profit jr.îbi v^" z-ci^tprávě ona* Lterá or* slinil
}
jejich eíristanco,
ce celý vývoj lidská z :u: enesti a:, no dno
ř
na němž bylo opot Ovhalens k^eatnnotví0 ladí dospali k
voru g 2c jedine Ježíš z i.azer^ta ořodntTV-uje pro svět řsření
vaech problémů« Křesťanství, jako evanálnímu. hnutí; bvlu tak
nanovo přizndnr? výjimečná úloha v cel ' svHovd kultuře' - rrř;]pravit úsvit Levého věku, vpravdě lidského avSta*
/Zrod hnutí <-> jeho kořeny v kontrukultuře/
Hnutí vzniklo ve Spojených státech v poadfijóích Šedesátých letech* Ly 1o to v doh:% kdy se mladí lia<5 ve studentském
veku začali
více za jí rat. o politickou činnost* Ta t o řinn cet,
i
na kteří :e účastnilo překvapivé a stéle rostoucí tmo^xtví
laledýci:. lidí* rychle dostále potahu náboženského h^'At* Sou«
SaenS by 1 r moč^o ^oaórov^.t n/sice velkí, ale etél<? řinstějňí
ívání neetfcoti? ř zvláJ Lg /a^rihu^ay« Narkotika /vč*tn'3 ai Retinu a alkoholu/ byla uživ-Sne
vj/lučiv* ¿en pro zábavu
oddr, ïiFOihy Leary*
počinek* 7 roc-e 19641 když s*? cb;ifevilo LSD
propukla tsv* psycheceliríl-:?.i r-evoiuce« Stoupenci hwatí bfcíitniicft,
zanoří exi.î3tcnci:'iiist:15t:( filoso.: ové a zviáótS jed en teolog>
Paul Tillich, projevili aéjem o »en-budďViismus« Tonto ?pele6ný zájem způsobil., že se mnoVo mladých lidír au*kli<ín*-ných
otázkami náboženské povahy, začalo obrace*, k Výchofiu*
Rozvoj a vzájemná pus ober-í toehto tří ;;evC: politického
oživení mezi mládeží,, užíváni narkotik /zvl¿:'*S va opojení &
psyehedelií/ a zájmu o východní n-íboSenství •• vytvořily prostřed^ podkultury* ZG které vyrostli J&žíSovo hnutím
jwabízela-li politická činnost osobní zados\.iucíin$ní a pocit životního napínaní, pal: nedávala záruku vykoupení* Oo budoucnosti VJ3k ani ona nedávala dootatecnon satísřakci aJ uspokojení^ Politických vítSzství se dosahovalo stále c^atí; i ¿en
v podřadnějších včcech a později tCmSř výlučně v oblasti etická
V souvislosti s tím mnoho zklamaných a rozčarovaných mladých
lidí začalo hledat vykoupení v payehedelické sskuSenoati*
Fjarkoticke zášitky vstoupily tímto způsobem do struktury
náboženských hledaní, která byla ostatně pouze zčásti yyvolána o umocněna politickými zklamánímia Haděje vložené ao narkotik aamozřeýfcí? také zklamaly a mladí lidé ve svých hledáních
rychle přoSli na pole nových náboženských zájmů a rázitkň0
Presta se jednou vyzkoušeno narkotika stala součástí obecného
životního stylu podkultury*
íjávr.-vt k Východu překonal v té dobč očekávaní a předstnvy
všsch« Cd ^ýohoraí eh nábožengtví /aen-bu3dhismue ; i wi. meust
růsr.jaé typy ímráuisn*»/ p ř e s t a / ^ V u ^ náboženství
hkig^ gnosticismu^ osr>.:'ni/,
zépry mladých obracely 1" okul*»
tissun' /astrologie¡ I~$ing* Ta¿ot/ ¿i zvl6^t/5 k
nébcžen^kýc; je van /jógu9 pûs*tf přirozená s tro va/« Lzo V3P!< pochybov^t^ zda 3^-îOhé z toho vfiehc bylo vyzkoušeno
prožito opr^v-

du sérioví:« Ivo n^tcv. by Ir* u*c-c
eit^virliit^ r/io
pro vQtSinu nladých lidí se nedostala aa hr^iiči ri.-^s/ v.opodařené imitace či parodie* 'i'o hlsv&S proto^
východní oáboZenství nSla příliš slabé svasky s Africkou h:h
t* .
jejími kořány v sapadoavropsk^. •ivilisasi«
Bylo tedy zcela pviro£6^£? žis poctiví ^laoí 1 .ci
vyzkoušení vSeho jiného nusili nakor.ec ?;r.ovu ©rjevifc křer.^nství o
V tomto novo objeveném křestunství vSáela nová r?nc> , 1křestanstvím se v2ak čichli setkat jen v t,:;kové podol." ,, ktv:" - ¿jo vymykala rámcifistabliGlmentu- v o foruS protiklad«'
kstiViené*»
mu pořádku* Pro podkul turu bylo přijatelné
kře otasí-«tví"auto&v41
tické"^ "prvotní* a příno "revoluční * Proto se Jeííčovo hnutí
označuje jakc "JoSÍSova revoluci«
/Rozvoj hnutí/
V prvním období rozvoje J e S o v u linutí se jshe střediskeiíi
stává v roce 1967 město Berkelay /v h&otslc&si komplexu ?an
Francioeo/ v íI&lifornív, kde byla založena
tsv« Fřeatnnská
r
fronta eavoboa&ní ev§ts /"Ths Christian V orld Liberation Front"/a
Itódy se mladí stoupenci hr?;.tí n$>z;?vali "Jesus
- Ježí*Soví podivíni« Iť -3£ lide
i i v komunitách /jak to iíitii většína lidí rnYX^ajících ke kontraícvlturs/* »obývali ao politickou
Činností a ¿al e nckteří g nich učívali narkotika;. Vydávali
zmsrjí noviny o nčteven Kightv On /Pořeci d.^A/o Ala co jc xk? jíhVie-*
s:it^jjís byli skupinou křeni&nů g
profilem*
Eruhá období
začíná ^oář-iřenfni hnutí mivno -¿erkeley, do
celé oblasti zátoky Ss-n Francisao« Bule se sířilo především
mezi universitními studenty a v jejich prostředí* "DcSlo ke
vzájemní mu proniknuti podkultur;/ se atudentakou kulturou«. Početní převaha otudexrtů a potom i
středních škol zafreo«»
bila, 2e oc Ježíšovo hnutí stalo jejich hnutíru V tcf. dobé se
přestali jmenovat Jc2í3ovýin:l poeivítiy a začali si ví kat ;
"Jesus People" - JežíSovi Udá., Hnutí se pozvolna izolovalo od
svých aateřskych kořánů EapuStSnýeh v kontralcultuře* Sooč-ianS
i církve revidovaly cvňj povodní záporní postoj v<3.Ta hnvtí«
Síření informací o hnutí se ujaly hror. dni. e^^lriVMoí prontíedkyť která kromo vyloženích dezinforir.^cí ? jichž
-icpi-<5tily z
vlastní neznalosti - při spěly k tonu,
se hnutí ¿stalo populární modou nezi mladými lidmi >ss jakéhokoli hlubiíSio naložení v což nadělalo celému hnutí víc škody než užitku*
Třetí období rozvoje představuje aplynutí st životem á
j
činností anerických církvís které reprezentují hlavní proud
křesťanství v USA0 Tento stav trvá i v přítomnosti« Hnutí sice
přineslo obrodu církvím, ala za tu cenu, ž-s přestalo o^niostat- \\
ne existovat*. Je to vlastní pohlední fáze jeho rozvoje na ome- \
rick-é pude*
/Hnutí v československých podmínkách/
Jažii.ovn hnuti v naSí situaci navazuj* nn první ob5obí
veje prérie '.¿ho
r.ovsnvnt u ua^lu.je o to, -lby zův tel o
hnutím > do audpucnsa
« i r-ictť. 3 churi ^matickř' r--í>.y
uzaognují. í:.V.vv nikdy nespl^nu^o '3 n^jukou or^anizeci ci insti¿.s
tucí a
neztratilo spojeni r prc^tr^r in- rl.ru ^
které vzešlo?
fikuru čeaí csicv'¿r 3kýcri
9 ^o kt;?ch

V'
< - ^ e^ angolnti a autftntlttké
• V
naáí ofleStílni kultury,
v "l -'a . •«
i-.*«» . fW
•
•
pouzs v anáwgroandv* na
:*;:«v,i'.-. vCir .:. v 1 ;rvvj i.-i o \>ajtl v tomto pojatí j*? vlaet"
•
"c^?; - „ která není ehdpSré ja•i! o v o n >
kc i^titatío cle pr .- ;*akr. hnutí*
"ř-T rro-v n r-i
Tfciíiíova hautt by3
v $
podle vysrii;a jíc:C>o z m t m
f - Ch. Sobertsosvsu/
Vysvětlivky
'— i
i- a
1» csnáwky:
» i-»^- •• u> •
/ jedr/otliví. hesla .oou seř-v.-.^n:? pc^le textevč posloupnoat1!/
hnutí « termín pouiívanv *
J> definovaní volnS sdruXa»é
ocycejnS nekoordinované akupiry li*í, v *aí5 vSichai raají podobné politické nebe núvo'* cn.^ó přeavčdKeni a směřují ke
o-: ř sdl vyvíjejí řvou SÍ&nost v <8
stejn&nu cíli* ř5er.nl;i'.í
velkém¿Si v malére ir^fítku., :i lutx je vždy sBamtfřeno proti
takovoau pořádku* pro který jsou charakteristické cvgorÁz&IS*»
ní řoray*
kontr&kultura » označení americké podkultury* letová zahrnuje
mladé politické aktivisty,, kulturu hippies, kulturu narkotiků» nová náboženská zaujetíř hudební zájmy a způsoby oblékánís je& vynikly laesi mlxáýZii lidmi« Název mnohdy ukazuje
na váSné a sreyaluplné úsilí o vytvoření alternativy P^o
vládnoucí měštácký ¿tiyl amerického života»
Amerioká kontrakultura je podobná druhé kultuře v aa$ich
Scskoslovenských podmínkách *
Ježíš s ¿lazarete. « podle evangelií Kvístovotcl rselikélní obrody PogžfSova wákcnaf 22-kladntel křesíanství /;jeOnol:o se tří
neárosSťíenJSsáíeh a nrjvlivn§;;-íoh náboženských -smírur vedle
buddhi?»!riu a iej&ma/* Je^í^hlav: »3 slovy i životní praxí lé&ku
k Bohu o k íílovSKtu Z£íh-ir;nu
Se luska je ví o noiž přikéfcání * Vybíjí k přednostnímu hle<Mní Božího království a jeho
apravodlr-ostio Uctíván ¿«kc Kristus /Chrsstos/, l/salófi, Spasitel* Podle biblické svisti se narodil v Betlém8j přeď veřejným vystoupením Sil v '¿aaa^eto« Jako potulný kazatel se
svými 12 učedníkyý '¿části n:ladyni rybáři £ Galileje, prošei
celou Palestinou« Spor 3 Pari zeji a saduceji vyvrcholil konfliktem 3 tehdejaíir. politieko-aáto^enakjřsn ziízwLv)* Byl odsouden rínskýa prokurátorem Pontiem Pili tem
ukřiž ován*
Podle svědectví prvokře»tanr5ki komunity vstal z mrtvých n
vystoupil na nebesa* K tomu ,jtřeba posrxanieviat, ríe vyjadřovaní skutečností ze života Je^íTovn j^ ponSkud
tíženo tzv~
mytolocickým jazykenř který nám dr.ea snemožnuje přijmout
okamžité voechno jako fakts^ Teologové /vis Paul Tillich/
proto usilují o nové vyjádření třehto skutečností - ehtřjí
vytvořit nový náboženská jazyk, /VÍ2 též; John
Robinson? Čestně o Bohu, překl* k angl^ erig* Horiest to God^
vy do rjp s Praha 1 9 6 9 * / Přesto vfak av^dectví první komunity
je natolik sávažisd, že se nedr. ¿en
tak oddiaputevat« Ježí5
Sův učedník Jan píďe? "Co bylo o-ť počátku, co jr^ipe sly-Seli,
co jsme na vlasvní oči
r.a wO jsme hledfili a čeho se
naše ruce Cotýkaly,. to zvěstujeme«Co jame- vid51i a slyabyste se spolu 3 námi podíleli na
3elis svíatajeme

spOleCcnství, ktero máme 0 Qtcem a a jeho
Ježííte«
Kristem"«. /I Jfin 1, 1*3/ Fjted avýra »odohederc*
n«b«Qt»
založil avou společnost - církev4 Toto komunita bylo po*.d5ji /padesátý den po JežíSovS siwtvjhshvatání/ poefler/a
vylitím Ducha svatého, který ; byl dánv' uly mohla svědčit
o JeSíSovi jako ITeaiaSi celdrsu avStu*
evangelní hnuti « v souladu © evangeliem, /radostnou svistí/
Je2ÍSe Krista o sáchrrwS olovSks.
LSD /vyslv,; el es dý/ ^ hslucinogen; diethylamd kyseliny
lysergovéi, Poloaynt etickň, bezbarví látka9 bes vftnS a bez
chuti, kterd vyvolává již Ve stopových množstvích prudké
činSny du&evní činnosti*
Timothy Leory * aznerický paycholog, kterýrafilv^lký vý*nam
pro rosvo^j hnutí hippie©t PouSení o toňvto hnuti
Polák V.asiinierz Jankowski ve #vá knize "Hipiai w PpfKUJpi1*
v/ani u ziani. obiecansj"v vydané' v o VarSnva
1972* Knihu
vySla v cesfc&a prokladu v nakl* Orbis v Praze r* 1975 c nůz*
ven» Odvracená tvář Ameriky^
psycheíSelicfeil revoluce £ životní převrat, zaležený na t v „
psychedolisnuo Vede k rianifcstaeín lidská čuáe« Peychede«*
listcus je učení o tom, 5e ponocí cherjických^ vStíomi rozpíná jí CÍDLÍ látek lae dosáhnout rozvíření duševních obaorů7
bohatšího cebeprožívéní a sebeposnání* Odpůrci jej nazývají
•'ehemekýn náboženstvím*«
hnutí beatniků /vysi.. vítnykíi/ * hnutí americké ml&de£e po
druhá avvtovó válce * Beatnicit zprvu bohánsky náladoni, vyjadřovali vzpouru proti oi^Stáckým zdsaaám, ideálům a Životnímu stylu* Později ¿protestovali proti mechanické civili^oci a strachu z války a hledali únik v toulkách, drogúoht
sexu a mystických filosofiích* K literárním p^edstavitelito
patří /u Ginsberg,
Goreo,
Snyd«r, L«. Perlinghetti,
J A Kerouac* Byli vyatříddni jinýtsi vlnunri protestního hnutí,
např® hippies«
Beatnický manifest představuje román On the fload /Kn ceotč/
od Jacka Kerouaca* VySel v nakl* Odeon# Praha 1973«
exiotenoialističtí
filosofové /atoupenel exiatencialismu/ vijs
251
jako filosofický
vznikl po první svěexistencialisraus
tové vý.lcc v NSroeoktt /TJ«, Heiderjrcr, K* Jaspers/ a po druhé
svStovč válce se rozvířil /prostředni etvíríj J«FC Sartro,
G* Marcela a Ao Gamaše/ prakticky po celo zuoodní Evropě«
Hlavním irrcdchódce© existenaialiatfl byl
Klerkegaard.'
Představuje současnou podobu sokratovské filosofief která
se souotveduje na ontickou arcoráln£problematiku člověka
a jeho situaci.ve svSt8 nebo zdůrazňuje natropocentrickč
hledisko*
teolog = odborník v teologii /vis:/
teologie /v krssíanakérn s^alu/ « normativní áiociplina, která
©e vadecky /tj„ systematicky a kriticky/ zabývá "Dohem y jeho
¿jevení© «do nerozumíme nSjakí mi^ořddnd Vidění nebo svláatrtl prožitek^ Zjevení je kaSéé.BoSí ad?lení
pravdy danó l i d J o obsazeno v I/ísrau /bibli/ a v kr^st?-n-

Paul

rili-V- -

¡ßk^

ateistic\\./ vylriöi idřfesn;iiriölriV
•(htegttf .1 Dir *
Od reku
3 ßö^Obii v U&Ae '-o^; vylLo.v V' p^yohcloAr.icK^i Í
tajgoripnrtjßko hinbin^ 2 id*.,' o
, Odpo v o i ' m otásku
odcllS^ijTp
sou
.
r\ po .t>hu , je
fK^if:*-!. r ^ -jeho* . ar:v.
roiV pi nelö t^i
o ů c ^ í l ^ W * * flŤtayiííé,
/nc'-cv ^teSŤa* nebo* "J^c-:" sn-rr^t; Ükiž-.ici/
sekte, v ja. ono! V .. W/lCMitnv u p-'ercsan.' ! »^rr r i 19% z ^íny
oo ifóponsks »'!?Y\io*. : .i.^aiu
Zm-'.V'^.p:,^ prjsnrátná
Íorwuí«* a víru
4
r ?
ve spasitel®* PsVtSekou -pasu přinážáfcn . >:u ¿f^;?, div* >
ponořeni sr oo absolutnap Sehofí ne íaáfthótge wefíit^.oí
v
Ve chvil:? neHtace /rozjímání/ ač ölpvik dostáv:" tij r>ystic~
kúho opojení^ zz^úcS pociní/.vi."r.ilrií exiíftrrtec a ¿^o-bačuje. se ¡ls skutečnostíy pevané.' í $6 SucUpm no-:* ; r©m&nnODÍ
svSts* uontoropleoi
/vy.'.-oi ctiív
c >C.L-/ ne ¡u nž • rtát V ¿es
41
r!
í^^ Proto Ken propaguje prJ3totb v cb.oviwí,, obl.;t:ánív
obydlí9 jednoduchost oz-dbh ntp, "č"
.»řny v i l ; í v č.- ó v.i
dole na rozvoj japonské Tcultury»
taoismus /x cín« ntao1 P ij, cesta/ r- 1vedle kor*í'uciani»mu nejvý2nc:on" j5í proucí čínsko filosofie-. «, Je to or-CArj ty ^íurfcý polonáuo2onsl:y kult univeroá
a lirlnkc- osebr.Of:tí
^ ••pjot' rn oso-'
v
M
bou Lao-tceö Pastuje ^otickc' vnoření co t^o"
< oh
vncíp círr, vsniká óáolnoot llínk'' osobnocti«
hinctui.^iauo « konglomerát
^ ''ooírack c:. p ^ v . J y n :i?"r
doniócrOic ir.dicV.chr pA-rod?^ pŽzmfó rŽěčéfcitůc"v^tcln;f v
obvykle vystupuje kult
*oo,:-rc.tvá .YA J . I-ji., o
zoroa^t?ri.?!;iu5 « st"iro-ir:*>ieVv- p*lboii Mr
j«: h^ř .i? .iH-rn :>:•
moíilei^nus,, refo-r/jvax'-.; ¿iaratnr-trcrUo ^kladefe uöoni ' je teta^
vič:i;' boj nos i dv >:rna rrotiklac!:i^üii br :r tvy Tac 7, i lohen cobra
a svitla - a bohem ala i temnoty0
gn03ticiur.u& - název 2yrfsreticí:.ých, pozd^j antických nebolen8kó«filo3oři ckýeh proudů ve
a 3:' století v.d' na východě
ríir:8k<íh:o inpéria« Byl založen na tzv« gnóa-i - m Rystickdia
zření.. :ia!xít!3Í vySSíir ooznání, které vrde k proměnn 1 ke
spás? lidského bytí, Spojoval'v sob3
•chovní, tni: i
k.K- o v. ?v
náboii^/vt.ví a helení etickou fi" ocořii; JI ¿3 i3
k^jrí dwíli^niua boha ¿i světa* du:.c- a
* dcbr*i & zla«
0>itÚ x »atvořit k^^át^naJfóiu víru tis vMv* '.h-^r^ ? Vv-ur tyl
A

r

«

*

^

*

— A

esséniř eaeejci » židovská náhoísiskó společnost t ^Vleotiwrexistujíeí od 2»stol* pr* a« :U až do 1* stol.
Do odlehlých míst na západním pobíe&í Zrtvého moíte
kt jícen 2c stol o
uchýlila skupina jeru&alé^&rých kniiíí
s jejich stoupenců nespokojených s vládou Si<3ov»kýeí?
a veleknězi o Žili
v přísné kásni a úplném apoScSMa^i
majetkUo Es&éni žili také v os^/áeh g na ©kve.jíeh ^kX^ďfcíw •
skýeh města Řídili .se důslech\.Š
pi»y i^ojSí&ov i Zákona
s oSek^Tsj.1 resiéfie«.
jiaU' vliv nV Idfarô&BSfrrf* Snad
i Jar Křtitel patřil k «¿settům* pfi to není úpVw jistá a
podložené*
okultisaia© - rouforx írv« ^tstfnjfafc věd1,9 kiar* pojjpii?. -iv&.U tf
^x.iat^vííi
sil v pftírcdr a v ílovékru V^-U-í & nim
w-.pf* ¿a&xiovx3¿ctví„ telepatie,
^ h j te-w
fis atd « Ve sv4 praxi používá v osličích ur jitý o htífcr.ai«
asti-olori© « t&vw v&te, ktsrá íťvmí vl\.v neb«m-yr těl
*
jejich £ostrvaní na poftems&é : Tvyř svláéte v* «¿. ?*>t
ks j Saotx «a předpoví dři.-c budcivmoet* J& posf'^aV':* * .v:1-vita*
rého kultu hvězdo Lidově: hvr^di>p:ravQctvíc.
»c T c:
I~čing » v čínská náboženské ttru: '..nolo^ii tr;,
Ob rabuje soubor pouček a výklad E používaný
v:.'; tS*:./*
;*
Tarot « zvláštní kax-vrtní ičv.j kfcerá sestáv*? y,f 7;:
z nich je tav* "v^lk^Kh nrícán* /velkých to^ustY £/ * kv^v
nich 56 je řosdělouo do
«
tzw- 51 '}- ríu.^
nyft c V" podstatě je to kabalistieckí
¿r r-o^v
b •
•
nosti*
jóga «feroiašindické filosofická «ouatavyř ktcro r. r Iťjt-vťbúzé
f o m ë vypracovali Pataždš-alí - je to systém
¿/::i/V\<
Sejících "osveboasní* « Jogics-í cvičení byla při jat \
všecui filosofickým -o náboženskými amBry v csi-t
Establishment
* org©nia;ovúný t>y©té;u; souborné náar.av
vládnoucí ch řídící skupiny lidíp která
puwžo - tím /(« jdo
chutí nebo ix-ivjdí/
eidclussiv/ií s<pole2no&U Takor,' -spoíefc*
nc3t ai při toru ' ^ s.-; chovat svá
priva a udivila?ÎJ v
gi.$i/ na 'Akor vcitži::.'/ D^tťtnír.ř /c Tak avar*í t /ríovatslé11
řádku c:l X'oSl^Uc Lidé v poa^ůí veřejného Sirota,
yevoluo« - xál\é trojná ňlovoka û lidská
v
ji^vla sny a lu nçl ur- cb^ykle sjyalío Je to vla-53t»ë rav.: ".uc©
lidsKího
K dosažení '-ťto prončny jo j^r'vir ci^stn:
litery& 'úterkoví hlá^sl
z: Hasaresta«.
B&rkelsj « ^S^to v Kti ifc-T^ii /'tiSA/ v mezi ,l:âm Vc^plexu San
Fr-^nei^cc^ ^ roce 19^0 ^ë'jo x!3 tisíc obyvatel« Jr
proslulá iniv^TsOita^
San 'J?rarc;^o ^ xoěsts. v i:r,lifc.?nr; ATSA/ na p^ '^a/í rá aháho
ocelme 7 rose 1970 mělr 704
obývat». ^ "V" v • -'^t^V/
koTaplex jíiCI v roce 196? j tc iony lidív
^ v\ r;c. pod
evangelní proxil /křesťana m?b . íinnosti/ « e r
ky scuiía^nOv^ti se
nejvíc přibližuje
cr^::.!^«.
Křr»síano s
pr^filer^
podoba
' ••Sadní/ *
výn a vCeft prvním /.ř^^íO^
j*.> jscu pcpl^r. áfeši Vv.
evangeliích a žvlú&A*. ve Sfcutcíúb ^.pcStolskýeho

UT^niokx. :v;»

- t

c b i a r a k t e r i c l í o f c í /la&tností, 32mi.ž

prsfci sd
i^ilí o jednotu váech
k/úfr^anf a r i^k jie-o ¿eá^ofclivsi? lak í nezi křosíarakv tni c p o l e ř v J W i s t v l f f i i ,
eHnienioTnr
vn; t ř n í
obráccp.í /konver s/o
^riaaaovjkó -.yjy - takovc vlastnosti* které polítají
«har
ri.3rax.iat:;'' _5 vro;'evy Ducha avatúho i v dneSrí ďobS* /Viz
rMchf
u Pa?l. • 1 Xor X •:v
o ?' ]<<"0./ \\ 'ůrasn^*
i.«o :v.vr\ asti r
n*bo letniční ^/pontekos řálni/ křest sxiství*
v

Ode o ^pc-í

au tentí .skí-ho & :

ri .

'Lei:Viní ku•
v
¿odmírl<jb t-ikrv '/L^ir av kteří
čer>,
iaspirord i, »rarxitímu-O c vi'
i
teto j?U.o.?ofic
rvbožeť: st v « a
.ivotní
praxe jakási aprcifioic^ druhem tG*ifcoTr»rií ě
Letí in
:v
;
pí de /v
:"nku o3eialu$rfiLj a
; - cit
st ví ;* :> ovil; a lida» íté ^Se^.r.tví je jakés*! 3 :u.:hov n i kořalkaf
v o vi otroci apitála utápCjí svou lidskor podcir.j svó nároky ».a JÍVO 1 * .. aspoň trocbu dčatojnv clovřk# * a ' O '* ocle takové oarxiatiCiič i irterpJ etac <•» pře«", stavuje ntiboi ^ri:^ .-.dnu
ze
"ladníeh foren odcizená <ilov"kat i kdjž jde o ošizení
3rrhotunl "•st ledem 1: odcizeni ekoriomicko-ňoi ¿¿?níra« Hlósó
ye tz '» odutnťxá í náboženství v; ¡jménu "omrobozGnť" ČlovSkru
F tomuto t ¿li atóruje oficiální promyslet;'* pfaxe., ••
rfct:~
tee^onti se 7 ci tí&-í opa in" t od n/Sbofien^ví 'V;avoboL«r
'Sic i-.: j? ->r;Vv 'í v revir. " 3vw bvioati uvržen do ochj-ť.-inujícíhc: /. ^u*
rdcsiaení« >J& doslova odliááténl V t°Jcová
-.-itua^i /.Iricí íuato vnitrní ro^rov/íhjr. a hi^vť a« tnnohdy
o fc 1 r-1 t e ? •") 6 i o*:- i k oman it u
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Celou loňskou siiuu a léto jaeis jezdil sfconirovKvřta,
Sens&á, vrtkavá a tín pádem nádherní kobyle, ;»ři prvním zr%~
pvvlinutí ric paní mi utekla, ůrael jee& jí sa pohřán Sk, pak
¿a Dcae, kol
m". bií51?.a kopyt* se závisti požkoir&mi, dostat
.. ti* j:>en byl v pánu< pochopitelná jsem jí neudržel, to
jakr snědnout $3 ona nad hlavu, tnk jsem jí '¿as puet.il a
upadl c bogel
ní, kftyS bujnět cvalesr« uhánřla oc r.onieeku
k chato, kčs SubSblé. do VJabokCio s.a?hu? + ^dy ¿sen jí znovu
chj til za postraní a jo!, j >
vodních ly%*sh po swralé
s-nrhr.vé !:ů.vo; aio eiaekl jsete ta •• ko'Jesi kuchyni se nechal
xáhnout po
presto
se ^ ipur-til •:. -xby nehty *=ie
držel 3 2; okna ve-jrcl kv^.haí
rcbnélesiy KvStc ^řak u- byla
po
ví- arfihtt,
a-fcožet*tak :sů<ial<t .. lát a
bhvéním a oblakom p£ry as spo--?.o hřbety zvedl ¿jse*
poplácal jí po neklidné hlavS,
Ladil itá^cvé 'T/sky a pvk
jsFvfi se spoleřiviS vydrápali se j&vS
a vJenlá ? '¿píteir
trnout xia první samostatnou jísd^* i od té tVK
byli Králi celé Pecs. .v klusajícím bíleni íkvru&m a a ocitající cuj krátkonohou Puntou v dál se &st saněmi* ? « . u t r a t í .
'-waty
pros čtyři xrAotky na
kts^y /«me prolétli c-iř^lc^ v '.'rd-s
s jedné strriy jpaí.ifcr.ivlJ.trav z
jí.r:ÍM Zeleny*
e kde apřekotit- ¡¿nasue
let v;. ! - - bxi.i s puk
ta9 *t '/vnrí
vazu, přetržené nohy
rozbití o l^lvrny, yj.e nic bokového,
jen poatori rí-nana na válečném voze., ledov; /ieru' ^'.ráSen^
anéhevými oroudatai cd kopyt pádící Kvity & nap.^ožony bi e
výkřiky SuSrstí a b3h htmatébo Do\^r. s ry plarcen^m ^
.
k^ia. otorím ee a povsbuauju bo e vclóia na srandovní vyb;.;h?iuti
chudinky Punti ze zatáčky a lidi ucťiakují cio vráv;';',a!; ťl^.M.y
r.u saních, 3orný no mamo radt^akují
ki^pcí kovovýiii
nárn.^; a kolev.i obzyp^ní em-Sy, bílé stráně „ or^d néwi u^ká
cesta i rtiGtrrv^i barierami a pacb upoceného hřbetu n alabí/i
b. vůní ^lodv^ýoli
linc^P které KvStě ze ssaďku vypadávají
sferrWríny jako tcižlr.y dívčí crp, obť^dné r.apcalpC :,atla6í
a vypadle
ř-ídk^ zbytek a tak'¿'¿3zabal^kára, ěleprou
ro"jedeme voňavou hromada, na. šp:tékách filoákťl 3e vezou
i z ÍvávvyjI
§ zrnka ovsa t potříanřm.ým n^nShe«, a
oeJi teS v caních a čučí uetra8er>S a kouta,
ron břÉÍ tS^iié áa -inou a to
^i.í/.dírr)^ do .•'•(?ce kcl-^i c;koly,
:X.iii chodí Oyril, Jívúm at. ^al.oru, pletli i.ekouká ^ okna, ale
rsfc jí
áani^sl^j,. takSe i kdyb; rruili přeotévku, nry5.<331 by
prudkou, ceot ^ ke kon?3i:iDUř -l&d"* ir.. afcodit
brsfinv-. r^tl: ak
aetpHáJ' .se d.o Slep^» a krct:U oplatí ICvřiv^
protože
tVlnici
znJm avou neckr^tvíovi, tivéhio
vou a o^íoM^voa kobylu, ječlnru
jsme tDky t^k
,
Jirka a Tonda brzdili Sleprou, u3/ -CvětS i-?eskoi5ílo v Xebůc
a mobl jsen jí udidlsra rozervat hi i.a., t¿.k
iic a
vlétla trapem do satáSky* Tord&
Jirkou
ye^kc^Jli,
saně prolétly smykemF nakonec 33 sir ;}& prse i
se Str-9tím
strhl 2 ^»yliniTl se o Ohlu^
^x-rko^an-iTí^ před ViCo^lem

hvězda* no? byli jsvric kr61 i.
;
v»
¿'.í *L
i ÎQôjsilxiSjüí kobylu
Víl^u
¿fo vtK >
'
kousavou, kopovou,
f&feätt^íBtí^g&fö » .. ? «
o kosti ; eoicra, niv;
ue"*v>\i* j^^feal 1 %
;*>
úá-ek cukru o*
o
-zdy, tysypaî s*
0
4 •*:< " &
mi ho
dvan;" t- Xq^k&vpû
.
.í $$$ ií irté -, 1
deku proti chladu 2c
«
? Slovl:
$$ • m
; v*
\vr •at.*»*:: f v?
že ni?em proroplt pivní
na ní' via!: líbilo?
nf^o^^-y/u
V. ; ,
kt^ré *£;
auby kopyty / báli m f:í cr\é <3VU-\ \
v létf: Sílala nû mě n-óáezá;-', krty% ; v v
- • ,v
p a s t m i rozeběhlo ro a nebýt
V ^ašiMsř^ C.-TÍa i
spočítala by zvcié Suivra *-K'r •*> r
**l<s fcC . v
pres n^c nopodln pí-es půl «o tru ao^.i ;
-A
s
nť/rnohl doptat sflov«\e*kü#ctevřsl áseš ovoj'e ••>
rvnou âi
tyčila bil:', snuhov kup* z* spaírrxh^ * av. ps
rw^ouks«»
náho sr:-fíVu0 l^j^tu rvas.-u
v
'.í'vé? ok j» ?n vytáhl r* v^cafeéíu

3 ? 2 £ a rco^hvno^Bx oxli-

sbklí&^í

$ proftrobévt.l se co

¿s, h w í i nc'ruc äpi^ Kvóto á 0
a -nvo-/.-'-:se ¿o 1
ř
na s
-fin i o
2
psk
» obnovovali
•nc-w '¿vatu V
S Jiy'oíi,
:-K.'âoû a ¿.-.'fia a » rieřt?: vit^.otlka r'H^eanty ¿v*-»
yxvh • ^ T á f feë^u âo ©fcrànë naá
tf

UÍ V '

v

a.«. "
vi^bre-ts
• r^i^-^AC-'^al^ v
ny
/ix-oV'^y
valily
po pês, -.¿cîJ ¿c-'V"
riv^t-ffi-ft/'f: a JMNfesi
Mpíéí^řatv ßlnbiny se. pí
-r->¿tu r hokft «ja ý. pMiřv^o
« ...-.v.í?o brrvMï r nt.
a
;jí
.3„ tJ C^rmi'v
ní pvc-ht r.M obS áf k./' so jafddt/-:^ ;: vl j -r •• Jr.T-k^t e^lh. l^r-oVurT^rali jr >:ůc ae lopata^ • c^tr se ;
Cr.rtou
bak -);•.-<. ca
íl9proval. bw5ory byl^ *tv;cl
•
pťtl
(arntu >\zr
1
je.-*? aby j rcjď^ «anu Pan: ítycv-v. ' ^o"..' • r;c ^ p nlí. 'i cj • o
sklsniívve Icl^jrniokóho iir.uf
nW
r
#
zpétek pre koá aa .^ojr.íi y^
l^hví c
u u:;r
^o Pece" 1.© nákup, Za < élbv .
<m; "ô"fc51:1 pro r-b^ttx jw•x«*
viantnv
by ¿Wt®
ní^t iAaplrr* l i v c : \ y 1 > ^ky koV.sn
r
sledního níf/.icc-V:^; a r öfcbo%u á li^ßSvli
-nm^ /
sebou vóz&lži k'ûfru
at- 3tShovali /-n "ii^mi too ¡ , ^hu1
Kv*ta âoc'tavai;- "de t-*: :- a ;rj ^ y " 1 c
ebyo * . r
rosfofrovol u ¿'ondy v bum* Co ¡.'i^'
o^-.at % ïí
-'t^né
ocoi-:-"^
drevStiého
kátí göfm:
ô&ft ic ps$
a 4 vecloářte podupávání n
/<;
I ißr-r ¿íifcw :jjí Tx^x-nl
3 el;,' £lab"ř:enent mar? os il /* otuááníc?/ vodu a
;
pv'-VlspA
sen i p .l
ovçc.} ndl-xábl hnOj. pcpl'c
po hl'be^ë » polack©l růžovou
dobý-vaií«í ^c mi do k&pñj ^ ^ dnlší kostky
cukvu., pÉlç ¿3er '/-»¿klapl
a ^ ě e l clo Vivř^.ino noci a
Ivd c^;
, Ton'3otJ c-hr
svítilo stíněné wíltlc
bii-ru a r i s n a h o v o u
xalct^?..^ hlasyř
-¿«em
Co k&vreTi, i"; rtu /¿ecnal vyhi ívat.
V.c^i^b 0 ^
Oorram
r-fcpi? Sli .h^ívjtatc
m:'
fr.koříl "náe* v'eehny kliky
^
rl'r.Y'h- 1 -i-v^:*^,
béru % t&m ^ ' •
fS^ém^
teaž&éH plási t'r ^nu r
öS
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a paatvindďip kde nebi 3o5 aii/síř* tah •st kinu r^kla^y., kde ae
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lovná sít
Probírím &e se vírech stran»
Kdo tedy jsem?
G prokvetlou kyticí
nílkolike yřoují:y střibra
nebo onen9
jenž- už v duchu
tSžkč vrčící potvoru
aahurdcí nesi ¿táhlým ¿.trcuBj"?
Jarní
Cprivdu nevin*
Tlač ÍT» jen R?A tužku
HOtfl ^ etly jebl(Si.'r ..
3 radostí neradostí
v zahradách fialový
i kladení lovné sítě*
vodící £erífco
Kdo v ní ale uvízne?
U pořezu v le^e
Možná to díta
vys trfeu je r" ankj '<
se 3isátou hlavou>
trs pc316šek o
kterým json kdysi by? *
lián tu la jarní pohoda,
že už můža chodit jen
v krotkém tričku*
Holky oholí nubooc
a lahodný vStřík
jim proíuku: > př:'tmí
pod suknéni«
ChtSl bych být
tím avSžÍTa

Re lléfní^^ágen
Naslouchán po nějaké clobS
vřavě mého pustého pokoje*
Listuju ve starých papírech,
ród bych ale sas napsal
neco nového*
Chytne me nápady
hmatám po čistém iist5„
nemám u2 žádným
Je to jako výamSch0
Mít v ruce sbíjecí vrtačku,
opřel bych si jí o rameno
a vybrující apicí
vyvrtal do bitých stěn
reliéfní báseň*
Nejvíc mi imponuje
představa rozvířeného prachu,
potem nacucaného trička
a úsilím napjatého
avalstva paíX.

Sen králů
Znovu
en oe Se3.
podívat na ten film
a nebyl ord podruhé zklamán
tím silným chlapíkem,
vegetujícím-kdesi v řeckéir:
prostředí
newyorského předměstím
Zatímco aa tenkou oponou
pohasínal úsměv Antony Quinna9
napadlo roně«
oč vždy bvSSx»
Za každých okolností
být svůjo

gtqvitťl

c m w

m \ a

Doslechl jaem
2e jsem Špinavý hipiesák*
To nelichotivé označení
asociála
bych docela s radostí bral,
že jaem ale srcvne zablácené
éunS*
to se mi nezdá«
Je pravda,
nepotrpím si na častou
výměnu ložního prádla,
avSrk nehraje v tom roli
uprázdSné \aí o to
pečlivé h03p0dynň#
^rootS oe a gustem
vyvaluju v peřinách
a otavím
vzduSné zániky«,

Psaní
Dopsal jsem jednu povídku
a po posledním úderu klapky
jsem se natáhl na postel
a přečetl,
co jsem ¡¿as ;zmmclil«
Vydechl jaem jak^po orgasmu
a bezvládné poulil oči
do prostoruo
Necítil jsem 23 Steatný*
jen j3em si uvědomoval,
jak bytostné jsem.
Psaní je podivný labyrint
rozumu a srdce«

îfsraSv
.

TJá r-yuďomankQ
mi řeklav
že jí kdys"«
"5ei? muž ocenil „
že je sexuální vichřice«
Troeňu Jí z:ividí in&
V šestatřiceti
není už Slovek
takový fanfáron*
[.ložné ale prgto,
Se je
a vetři
ví co druhů Icí^tk.,
Ant o in '.Do Srint £xupery
Zkraje jaer. nemohl
do nSho mačiot«
Myslel jsem si*
Se je 3*n
autorem tíalého Prince*
Pak jsea a ním vslótl letadle^
obdivoval V2.neí5en03t nedohledného
písku Sahary,
ale nejvíc jsem uatrnul
nad jednou krátkou vStoiu
Kolik vznešenosti a úcty
k životu
muselo být v tomto člověku»
jenž si vepeal do erbu:
Lidem se nesmí ubližovat,
nesxiesa to«
Víkend

mi

t m

iff,-,

:
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:JejkráarT jSí vlaatností
iloveka
ýe úsměv<i
AÍ už ;je to
na naducaní- tvářičce
nevoluvn5te9
na SiSstín chvějící ao
pokožce milenky
Si v ro&piost.^ <"' /ítl
starce*
damSv je darovaná
i vrácerá radost«
Dospělaoi
Jdu od autobusu z práce
a potkám jednu známou
bledou holku«
Vypráví
jak
jí
anutno,
i?.e se se zwis&ýrA
nemA o
b^vit & p/d*,
Z:?ara t?n svět hloupých
a omezených dospělých.
Usilují
lapit věcného ptáku mládí
z nenávisti,
2e ho ranti v sob®
utloukli«
Vlastně ani o tom
nevědíc

ii rMMw«

Začal jsem jezdit
na barák do Pruné^ova* ^
Řesial j a on not ořovou pilou9
košil trávu^
popíjel pivko*
jamoval a ctrhanýni vla-sa&ýrai
klnky j>
poslouchal do r£na festival
druhé kultury
s sijiél se nad protokoly soudci,
kteří by mohli soucit íaysí do
mlýna *
Nezdálo se ni to
jako ěpatnS strávený víkende
i

v

Déšt
Prší*
0 orvnovs přehánka
13 uč e jemnými úd ery
na napjatou kůži
kc jt snových 1 tu »
1 lidé by nčli vystrčit d
deatč
ave zabedněné palice;
aby 30 jim v nich
zalesklo čistotou ©
lidskostí <>
Ale to nef
radši jako krysy
nalezou do čvých
aektořových klečí»

Bušení

Nervozita

JeatS dneska nevím,
jak je to vlastně se mnou«.
LIáloco pravda se mnou zachvějeř

Láskař
bolest,
dobrodružství
a podobné vře i
patří k nervositě
života*
Být nervózní
znamená žít»
raid
to už je ¿en
koukání
na život*

není

to

z přepjató hrdosti
ci z jeSitnu pýchy *
Kohl jsem uS stokrát
sklouznout do pasti zatrpklosti,
vyhnul jsem se jí
velkým obloukems
Co mě tedy
nutí trčet
uprmitiV.a
¿ivota
jako neústupný balvar?
J e d n o ;
J.lám jft rád o
Tvorba
'íivot
je nsjvetší dobrodružství,
které stí ve vesmíru
zrodilo«
Člověkf
jenž žije sice na plnc peckyp
ale bea láskyy
to je jen
pouhý dobrodruh *
SebemenSí vec
sasáří pod dotekem
svěžího závanu, lidského ofrnS«
I ta nejvotfíí krása
je be*. nSho prčzdna a mrtvá«
Léeka není ale statický otav,
jo to pulsující tvorbaa
Tvořit
snamen&lo vždycky
dát facku neduhům svSta
/Výb£r

Poselství
Prototypem
moderaíl: o
je bib/ick.í poetřw^i oOh\
Soužena
skouňen
a ničen útrapami
nikdy
neztratil svého boha.>
Ob^vi? hc
v oob$«
Ten bůh
se jmenuje
lidatví.

sbírek: Cancy k r.-ol-S
ZpSv pivní lahve/

