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/raa dvěna díly Enl].a Ju1lše z ]-et 1970 a L982/

Dílg Er1l.a Jull.še Je v nodení ěeské poesl1 cv].áÚtaín

aJeven neJen sYolr kva11tou, aIe l genezí. DásDík caěal psát

poezi'Í- ve větsu, v něnž Jl moeí psát prestávatrí, debtrtoval ař

ae 15 ]'etecb dgkonale zralou EbírLon Progreeívlí nepohoda

/L965I a běbea porrbébo pětÍIetí potvrd1l .talšítÉ ětyřnl lcnÍ-

lrapr{ své postaveaí Jednobo z nelsÍlaěJšícb' a neJor1gínálaěJ-

šíeb ěes(ýcb básnÍtú souěasnost1. xeř ee poaěkud aaskoěenÁ

trl.tíEa staěua patřtěaě vyromat e ÍeHen, áe Jí před oě1pa

Y severoěeshé provÍ.acit' dgsJ'oYe Ze ,ceně v5rroatl Dový veltý

báaník, byl tu rol 19?o a s níB revysvětlltelné cgaLulováBÍ

J1ž rytÍštěaé itulíĚovy sbírky Egvá zegé. od těob dgb neaaehá-

aely Jebo dslĚí tn1hy natladatelc, e práct BE v ?o.letech ztě-

řovaly Í JtBé trpké žl.votaí zkoušky' předcvšín vlck1é oE'€BoG-

nění' tnaJíeí něLol'1t let. AvĚal EEtl Jurtš všen navzdor7

tvoř1l dá[' tonolpova]i a ve své nekoneěné svědonl'toEtÍ a krl-

tlěnostÍ oPět rušLL nové rrrkopÍ'saé sbírky' až pos1.ére své dí-

1o c úéobÍ po rové zent. uspoÍádal do ětyř celkrl: Caput nortuu.a

/L915/, Ěranor na 1É1ení vápua /L98o/ ' llebé krdter7 /L98L/

a E6aa /J;gaz/.

Cílen naĚí stndle aená být abnuJÍeí pobled aa ce1é toto

bágnÍtsovo období3 ten by s1 wřádal moben víee níeta 1 log-

sábleJší dotsnrentaeÍ' u&árkanl běžaě aedosteBnýcb rukoplanýcb

textů. Cbeene poE3e naeaaělt, odkud Jul1šův nověJší vývot vy-

še1 a Lan ratín doapěl, ne dvou pezních díleeh' tež tcto ne-

dobrovolaě utajeuoa etapu JulÍ'Ěovy tvtlrěí ceaty latír olrran1-
I

eqrr B& xové zen1 a !6aě. obě tato díla považnle.G 3a velrÍ
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cbaraBterlstieká pro básoíkovo vÍdění avěta, pro vzta.by ae-

zí výzuaner a konk=éfuín1 tertovýa.i etrukturanÍ pa poěátku

a na' koae1 toboto období' a vůbec pro pobyb JntÍ'šgvy poetÍky

od výstaYby textn JaIo reletj.taě autougnníbo Ja.gyLovébo ob-

jeLtu' Jalo rovnocennébo partnera vDěJšÍ' pÍ.noter*ové reall-

ty, k příré výpověd1' svědčÍeÍ o této realttě a soudící J1.

lítevadí, Že ?rina Je Íornálně eyklen básnlcLýeh pr6a, tdcžto

sová zegě básD1e.tou gbírkou. Bozbraní gegl poez5'í 
" 

p'6ooo

ae E Jut1še postupně etírd' e tsou.ll na Jedné stnně něktar{

}rríěové bcsně tové relě gafleky upravenJr Jatg gcizy, Lse

naprotl toru v Caput nlrtuun, Hla.moto a Írdtereoh posorovat

neJedaou gÍ'l.uý přítlon k proaaÍzacl volnébo verše. Iavíc ee

právě u x6oy atstuální vývoJová tend'eaec /a podle našebo BOE.

du l urěltý gíl.ladní prob}'éý Jullšovy tvor}3r ranlfestuJe ne-

Jeu v porovnání ge staršínl. praeenl, ale dokoBee t. v konflotl-

tae1 dvou ve*í textn' které oéne k d1spog1ol. |[o Je příě1na,

proě u x6ny přrhlédnene L oběna veraír, 1 Ldyř Je to poněkud

násllí na autorovl. Spee1flcké *BředgnttenbergovsLér pod,nín.

ký' v niebž noneatálaě řlJe Jebo tvorba, a a n!.n1 eouvlaÍcí

proněnll.vost ttsLer aefÍ'rovanýeb sbírek anad náš postep ěá.

steěaě ospraveďlaí 1 před bóeníken sa.Eý!.

I

f,ová remě te posled''í Jullšovo díl'o' t'ter€ Je ovládáno

netod1ckfu pr1neÍpen řízeaébo tertu, geaerova.aébo podle ra-

cíonálně popsetelného proglanu' převářně typa oznaěovanébo

aeJěastě'1 /byt ae gccla přeeně/ Jato pemntaění. !ín sc

rová reně řadí do kontertu erperirentální poeale 5o.-6O.1et,

lauJíná v něn všats ateJně Jako předcbozí abírky postavení



ZBaěně sPegtÍ!cLé díky důrasnéBu aLcentování význauové a

epoe1onálaí -aIébavoct1 textu přl zaehová',í a rozuno Žgvárrí,

reJstřířu postupt Jebo racÍonálaíbo generováaÍ. Jul1Ě Je

r"p"{éen, h3rníken, nllostaýn Iyrtken t všednoden',ín dDaratt-

tseu tohoto proadu loderroí poez1e, sluěuJíeín patos bág'{ka-pěuce

a věštee s textovou loastlttseí popaatelagn ěaeto vzorccr' Je

v toltg ohl.edu výJlreěnou osobostí t. v nealnárodnía něřítJru,

bohnžcl nlno ěegkou lÍ'teretonr dosud Jea ned'oetateěně zuánou

a dooeaěagu. Ííd,, kteď vtÍskuJe básDÍ'ekénr textu, d'evalvova-

néau v převďuJící veralibrdst1cké prodrrLcÍ' posledníeh dege.

t11etí neJednou až na a.norfirí' ltbotolnou 
"ýPo"Ť, 

Je řáden !If.
Ía poJen rbrar se h11 Jul1š odvolává opakovaně, a Je

třeba c této skuteěaostl qyvodÍt důaledLy. Jeho k]'Íěgvá sbír-

La r 6o.let' JeŽ Je t ae BYou apoetrofog ětenáře' JaLfuil ná-

vod'cn L porržttí' gvébo einbn nan1fegt€B porEutační poesÍ'e, se

JaenuJe f,raJlna ber. A naBrot1 tom v neJaověJšín díle, v ?,6n,é,

naebácíae alovo lbratl Jak ge teště rníníne' ne přÍzaa&ér e

důlež1tén aístě ve leela JÍ'aén' trace deaÍ"luzíEí! kontertu

naašÍcb Haných berr r padaJícícb do ěemé Jánv Bod' boron.

trarter br5r urěuje poetÍ'ku f,ové gerě v řadě aepektů.

Era Je deternlnovéna beraín proetorel a gguboren pravÍdeJ',

kteld v něu !ůatí. Bás.íL v5neaute proctor hrxr redukoí !e-

pertoánr lerttsálnícb pebo /v ilové zen1 zv]-á'šT éasto/ s5ntak.

t1e$eh Jednotets, prvků, c n1cbž bude text gestávatr B& sta-

Eovenou uožÍnn. Eopblnec1 prvtsů řídí aeJen básníkova ÍntuÍee,

af'e v rocboduJící ďře zárgveň l možÍaa prav1del /některd

Jsou v Jnllšově poetůce toboto gbdebí gbeagě pletná, J1ú

tsou tvořena vřdy ad hocf . Pravtdla ga.h:nlrjí předevšín rpů-

gob a Írekvelrei Íterací /opaIování/ prvLů s Jet1eb vláleuou



pertrataeí' dále eobou stanovlt procee JeJ1ch zavádění do t:'-

ta Jednotll'vě rrebo v dí1ěÍob pod'souboreeh /et,ekt augmeataee'

nabýváaí/ a případaě také JeJ{eb sukeesívního vJrtrdcení /et'ekt

prrl'běžné 1aoYaee, Jakéhosi trva].ébo proadění skrEe text/. eha-

rakterÍstíckýn obgbaeeníu netody Jsou u Jull-še a.]-teraee Brvkrů',

a:[ ur translací, ě1stě norfologÍ'oky /vítr - větrný/, séÉantÍc-

ty /nťtovaný - Láska/ anebo kt'annou et5rnolog1í /dÍ'votsost -

dÍvé tsostt'/3 alterova.né prvky Jeou považovány sa rovnoeen''é

1ntrvodnín'

Progranovaný text g sové repě ]'ze obdobuě Ja]co bna opa-

Lovat /přineJnenšÍn teeretÍ.eky/ pod1e týcbá pravÍdel a s áE8-

}ogÍ'ckýn" ne vĚal tdeatlchýn výsledken. ostataě 1 opatování

a obaěíování Prvkfil které Je konst1tutlvaí vlastnostÍ Ju].1šo-

výeh textů tobbto období, Je přírnaěné pro větš1an her. trené-

ně heraí charatster. ná aallohJ.ed paradoní vazba neal' organ1ee-

eí tertů v fové renl' poďie ladanýeh prav1del a neaÍ' výrasnýn t

prvker aapětí' aeJl'atoty: ;}rraJícíl báeníts v5rnez11 prostor hr5r

a JeJí pravldla, ale na rogdíl od básníka tvořícíbo 1nspÍra-

oí bes forgallsovatelnýeh prav1del, la tc bu'de příkl'adeB Pro

Egi1a JeJ.l'še l z6n,é/ nená detaťLaí kontrolu nad pnoeesen g€ne-

rováaí textu. Eůže Jtetě podl.e uváření korÍ'govat v5nenení pro-

storu bry /repefroár/ a jeJí pravlďLa /tertový pro6ras/ a

aecbat eelý prceeB gěástt aebo aeela proběbnout aagvt'. !ín

8e však stocbastÍcký fe}tor neodetlaiuje, pouBe se korlguJí

Jeho aepřín'"6 6!{nbJro

Poneebne a}e BJrní tyto a Jlné obecné lToy JullĚova textu

traEožto bry atrarroul abyehou el nohl'1 podrobět1 povš1oout

zeJnéaa d,vou ber"uíeh rorentů [ové ;eaě v poněkud hIubšíeh

souvlsloeteeb: aonentu nru*tsého' ná1mdob5r' ena] ogového
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npdelování kraJ1ny, sltuaee, Proeesu ěÍ postavy jasykoYou

stluktulou /hra ;na aěooÚ/, a ronentn nag1ckébo, Jasykové

a.hee aprostředkrrJíeí cestu od geďttat1vního eogstředění sub-

Jektu ven do vaěJší reolltJr' k přínénu zásabn do ní a spl3mu.

tí s Jeíín un1verren /bra ro něcor/. oba tyto postoJe se ve

bře BoJaté v široLép snysltr ověen prolíaaJí: Ínl'taee skuteě-

aost1 přeebáaí v obřad' rJ,tuál', ěarování, v aěnž zůetávaJí

v posnputé podobě a fnuko1 púvodní glaetíeké prvky, ale přl-

etuptrJí kult1cké rTsy aag1ekébo lalrJ'{padla a gesta' nař Je

nnoben víee sán sebou neř íaÍgrnaeí o oznaěovanéa, přlsuzu-

Je se grn koastitut.Í'vní ěí aepoí pozrěíuJící poe.

ťexty' které v Nové zen1 ÍnBl|'nují ts touu a onotsu plÍ'B-

elpu' Jsou ve abírce převáĚnon většínou sesBnpeny t tsonpozlě-

ně podle zřeJaého zágěnr: prrní oddíl sbírhy tvoří vesgěs

terty' v nÍehř te eněrodatnýn ělaÍ'teleo nÍneze, nodelování,

kdežto dnrbý oddíl lah:nuJe předevšín terty e přesaben do po-

lo\y uglotsébo pů'eobení textu aa vaěJší real1tu. Ýaádne tedy -

pon1aene-IÍ prolog, který !e svébo dnrbu 6oou na 3nee11, e

rávěreěaý tltulní text, poJ'ořený Jatso etvrruJÍeí, JásaYý ep1-

1og - prvaínu oddíla [ové ceně bra rna aěcoi ' drubénu par

Era ro lěcoro

Íert$ prvaíbo oddíla vyebáaeJí r přÍné reakoe eubJehtu

na vaěJší' ninotertovou skateěnost řlvota a ae1}'ují o fl.xaeÍ

a un1verza.l1gae1 gáž1ttsů a ldorážeJícíb6l /výr.azaé JullĚoveLé

elovot/ světa forron konbÍnatorlcky organ1zovanébo taaykovétso

rod'elu. EeJnápadaěJšíp BroJeven této Loneepee Jsou v Egvé

renl Jull-ěovy eharaEter1gt1eké řkrajlayr3 teř nÍnocboden au.

torovl' zJednávaJí v poetlrpres1onÍ'stietsé poezlÍ' zeeIa gv1áĚt-



6

aí postaYení noderního krajlnáře, který evokuje úhrnný do-

i"* " 
přírody 1 antropogenní krajJ.ny zcela netrad'lěnín1 pfo-

středlry:

Jtž od ráaa bouří slavnostÍ rogebraných pukl.lc l1stů

J1ř od břeskné dáln1ce větrnr zvreěí obla.ka kraJ1ny

J1ř od bí1é intrády slunce pochoduJí etrony světlen
j1ř od.lesků fanfár s1aví orchestr nodř

hejno sÍvýeb holubl letícíeb přes ce].é údo1í ná s61o

a opět nilované strony
vzaešené Í. prosté

teá tančí v por5rvecb'

v por]rvech zvgěíeí lásky slunce k etronovýn fanfárán

ráno glavaostaě strony rozebrávaJí poebod bílýeh bo1uhl

a opět 1atráda heJna obl.akll bouŤí a l1sttr celýn údolín
jÍž od břeshé slavnostÍ orohestrnr nod'r{bo svět1a

/r'encící strony/

opakování s peroutacení tu slouží k vyplněuí huetého a

bonogennÍho eéoa'ltl'ckébo pele, jebož úěelea Je Ja"rytsový 8B8-

}.ogový podel kraj1ay v pobybu se vše#gestV, bervanÍ, avětly

a :vuts5r ve všenožných vráJercých konblnaeícb' Kvant1ta a frek.

Yence Jsou nosl.tel1 aode]'ového efektu, llnetlcké br5r ttna kra-

Jlnur napísto poetl'zované laprávy o kraJÍněi. Obdohě Jako

tsraJÍny Jsou v $ové aenl' rod'elovány portréty postav /příklad

s cyk}u Devět tertá o lásce/t

vldín Jaeně' Ja& ee přede En'otl o'.a natoucí postava přesaě
pobybuJe

slyšÍa dobře' Jatr ee Le laě íeií tt.ché troky zvrrěně blíří
eítín výrazaě' Jat ee ke gně JeJí květÍaový deeh onanaě
přtbl1řuJe

/ . . . /

JeJí tvětf4ové tělgt vtdín dobře, Jat ge tse ulě bořce-pónymtre -

Jetí pevrá ústal slyšín výralaě' Jak se ts'e reě přesaě bI'íží

/  . . . /

. pohybnJl ee lvněnýn deehen permoati, JaL bo pozorzě vÍdíe
bl'ířÍn se onanéen těIu elad'kostÍ., Ja} bo Jasaě slyšín
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/ . . . /

citl. lvě chutnán, ja.k přesně 6e lunou květinové kroky splývqjí !

výraané hnatán, jak hořce se ně iejí postava dotýkál

dobře cítín, Jak se ke nně JeJí matoucí ústa př lb1lžuJít

/on'a matoucí postava/

Podstataý výaan ná přl této tecbnlee práce s ěagen. Aby

uob]- vuínatel aískat koap1.ení prostorový úělaek' nusí být

ěas textu výragně zbrzděn až téněř do aastavení, bra nueí být

rea11aováBa Y€ vlastaí' Jen pro nÍ speel'flcké ěasové d1nenz1.

Urěující Je tento postap zeJnéaa v cyklu s příznaěnýn aázven

Zka.penělé uoneaty. Bagantnš poÍntované dranatl.eké aŽ drastl.cké

s'.tBaee lěapkovské rkoaěíeí š1épěJeř bee JejÍcb' etsírcné ínter-

pretaoe' rďjev rr otcovy rakve, dvoJí gnrt na ulÍ.et/ Jsou tu

prerentovány Jako Jazykové aodely etavů e procesů' př1ěenž Je

už1te tecbnlky J1n8} n Jullše ná].o obvyklé /rozvÍnula Ee prá-

vě předevěím v ilové seaLl, uponínaJící vsaéIeně aa segnentac1

výpověd1 u Gertrudy Stelaové. Drásavě cdlouhavé iteraee, lde

bea pemutaěnícb s}'ořitostí, rponaluJí tok ěasu a obraeejí JeJ

chvílenÍ až do protisněru, proees Je sledováa Jako aa trbaně

přlbzEovanén a vraeenén f1lpn:

pes pes přebíhá pes přebíhá před auten pes přebíhá

před auten a vbíhá pod ko1.a pes přebíbá před auten a
vbíhá pod kola motocyklu pee přebíhá před auten a vbíhá
pod. ko1a notocykIu, který ho přejÍždí l.,./ pee přebíM

před arrtem a vbíbá pod kola motoeykJ.u, který ho přeJíždí

a notocyk11sta brzďí a stěží udržuJe rovnováhul jak se
kola převaluJí po něk]rén tě1e pea a pes a peo zůstává

sedět a peg zůstává sedět pod'lvně zkroucený a pes zů-

stává sedět podlvně gkroucený a strašl1vě otevírá tla.Bu - .' "
/přejetý pes/

Sbodnost netody nodelgvání světa a ěIovětsa se Ztaěí

3 typ1eké Jtrllšově antroponorfiaac1 krajíny /Ék!!tá těI"a
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€ka1 progtupuJící navxšené plody bokrl krajLlyo/ a geotsorf1-

zací ěIověka /nto len před nánl ee Jeětě bělá'onea v uás nu'-

toný Pr.{h" a po skalaích stupeeh cah.llEěných tlcb v:ší ae

plod'y tíbya/3 s tíoto od básníka neodnysl1telnýn Jeven se

po letecb shl'edáae Í v E6ně, ale v reallzac1 pronÍkavě pře-

něpěaé, doklád aaící prqdtý Bogun Jeho poetÍ'ky v období, JeE

obě díIa děIí od sebe.

At rrž pÍ'netÍcky prlucÍ'p .t.rásné hr1rr node1uJe Ju11šovu

všudyrlřítonou rěenou kraJlnur Jebo Hosteaka uebo estet''ao-

va'nou narínu odysseovskébo nýtu /Prostol7/ , at prczentuJe brup

táLní všední scénu ě1 Ínteuívuí n1lostný prožÍ'tek, etává se

tato prezeatace reď1ty východÍsLen ke konstituování nové,

aotonomÍ reatl'ty /Jako\r vl-aabě ránlnkou pro r.é/ - real.lty

textu, reality hIJr. Ta}rto Jsou, Ja} Jsne řeklll převářně orÍ-

entováay texty pnaího oddíIu. Y oddílu drnhés d'onínují ter-

ty, které síří od napodobení dá1e, k erteuzl bry do poIoby

rÍtuáIu, nagÍe' denÍ'urg1cké rtvorby avěta sklae Jazykí. Je

to aepekt výrazně zastoupený 1 v E6ně, J* d.ále uk'ářege, a1e

tatsé sde Je porovnání obou děI svrchovaně pouěné. Ede v Z6ně

bde teto vrstvu rePrez€ntovat rÍpově! věd.oucíhg a sděIuJígiho

věĚtce, tan v trové getsl nacbáaíoe analogl.Í v postoJ1 věřícího

a konajícího pága, Lterý od tsoncentrované ned1taee' od sebe-

uvědonění v1agtníbo ducba 1 tě].a /vědoní těla Ja}o Jedno g aý-

chodl.gek reditace Je u Ju1íše podtvrrbodně stlné a důl'eřtté/

uíří k projeke1 nedltovanébo snyelu bytí a aktlvlty do kosnu,

do un1verza' bngtnébo evěta, do Lo1ektÍ.vu eeIébo udstval

a když se toqu odevedáp, bdu větví nesBínrého strolu
prortstaJícÍ vegnír a dokonalou negÍštnost neovlada-
telnýeh říší a ta Je na ona'k tennýn větren a hvězdy nocÍ

. aáří a vítr př1náší vůn! ptactva a 1tstí a aoc je blubo-
ká a vůně dravé.ho bnyzu a věeI a vĚecbny Bé snys1y Jeou
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probuzeay a ten vítr huěí tleheg a tajenství ukáza1o cí-
plr svéno pláště a neelýcbsné sníchy ně prostupují ja}o .

závany etarýcb božstev a boltec t1cba a v1ny brJí se
advoJnésobenou a zŤLsíceronásobenou si1ou do něsíěaícb
ska.l a kout}nr' oka slepot3r. a do písků vybělenýcb tě1y gby-
vete1 rá3e tan kdeeí na kgac1 světa-a bgatové tělísko vÍ-
dění ' které se v;rnoíuJ e r tenaa 'Jř paebu nekoneěaa a
dokona1á aeg1Ětaost neovléd'atelných říší a hvězdy noel
září-

/Íeelýchané saícby, sávér/

vytržen1 ze světa letíne vetříe noěnín e}rneín a useda-
vě se obraeípe k da]-ekýn ga3.al1ín, teá na d'osa"b, teá na
dosa.b, o ptmkevních 1áskáeh, které podořeay protékají
jeak3měn1 moa}tl, oěi ge prolanuJí Jako bIadlna tůně aoě-
ní obLoby' rue€ Be stávají květinanl, ].káme rad'ostnou
p1ností' proetoupení taJenstvío, které neebeeue' necb,ce-
me 1nĚtl't' Jsne neokoralýEr nořl a oeeány blJícín1 do
pobřeží noei, do skal veenír*r, Jsne jebo souěágtÍr Ta-
dogtaou souěástí roalévatríeí ge celken bytí, náváae vět-
veral roakoše vstříc přlbíbajíeíp pasátům, květy našÍeb
pohlaví se prostupují' jeJ1ch kořeny tkví v LLíně neko-
aeěna

/t{oc1 Lásky/

ánl' gbšíměJší e1taee nepohou plně postl'baout speeÍ.flcký

úětaek těcbto rapsod'lehýeb tertrl, seskapenýeb předevšía Y ey-

k1u Eachyt1t zacbytÍ'telné' ařeJně a prdveu zanýšlenée jako vy-

vrcholeaí ebírky. rra&nenty aenohou d'át přebled o řáda, leví
těgto tertůn v1ádne /prograpy Jsou tu d'ost s1oĚlté a rastřeaé/,

nghou aaneJvýš i].ustrovat poloby, v takých se tu bágríL poby-

kJe: ertatlcké vÍ'ge splxmutí Jednot1tvce 8 vesnÍren, váĚalvé

l.uvokaee, v ntohž postlrpaě redukované s5nta&t5'cké střtlktary aa-

bývajÍ rytm goďlÍ'teb a na8tekýcb aaříkávání, rodíeíeb ee z ví-

LT Y sí1u řeě1, schopaou gněnÍ.t rea].Ítu:

noel. extatJ.cká, př1Já. a dej ryl sílu nelaacbolJ.e, který ž1Ju
rn{rro}i se ž!'voten, anr Ja}o{u"i nJ. pocítÍt vytrbaJící t Yy-
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trúené. aIe se životea zadŤenýn. a zďa" poton vezmu pero

do nrk5r, ponech osudu. kvasÍcÍm. a1e zbav ně úzkostL ze
sB3t1 ných blízkýcb. o kterén si neJsen JÍst. 1 když. to
as1 není ve tvé nocl. ale nocÍ ge řadÍ stejně. oné oehro-
nuJíeí úzkostl ' sYazující dueba 1 ruce. a proě tady n1u-
YÍt. nebo n1 deJ sílu 1 procítlt ' 1 snášet. zaěátek uni-

ká do. a nJr v překotnýcb dnech odklád'áne, odklád'áne.

4ý, anebo. gatínco bychon mě11 kleěet. konec je v nedo-
h1édnu 1' být spolu' k nerozpoJení. DoCí extatlcká' přtJd

a deJ .

/Jdene st/

Pohyby ja"cyka zde př1ponínají naglcký obřadní tanee,

vnínate1 Je strbováa k spol.uúěastí, k vykonávání těchto po-

hybů sebou, a tín se vecvÍěuje do žádoucíbo rozpoložení ny-

s3.Í' jato v náboženských ererelc1ích /výraz uŽLtý v obdobré

souvJ.sJ-ostJ. Ee1ssenbúttelen,/, vstupuJe do střed'u energetle.

kého poIer ProPoJeB a vědon sÍ. souaáležltosti s keždýu jeho

boden' a víc: úěasten zázra}:rz. Jeho qrvolání silou řeěl. Ba-

cÍoná1ní progra.u produkraje úělnek veskrze Í'raclouálaí, byT-

notlelcý' přÍponínaJící osvíceaí budhÍsty přl medltacl nad nan-

da1ou, v1guální labyrtntickou stnrkturou urěenou ke koncen-

tracl. ducha, etejně jako vytržení věřícího přl' kolektlvrrín

chrdnovén reviěeníí 11tanlí; introvertní g&mota a soustřed'ě-

aÍ 1 explosívní, dychtlvé ucbvacování a prorrlstání všeho a

všech básníkovýu vědonín a sloven, tyto d'vě krajnost1 tu hra-

n1ěÍ ace1a bez přeehodu a přecbáaeJí ustaviěně jedna v d'nr-

b.ou I

tento svět,  tento svět,  tento svět! Jax voIá se, 6 auše ěls-
tá? na jatý hlas n1 odpoví? cožpak noc Je noeÍ světa? což-
pak den neaí duen svět].a? a Jak obrazy dorážeJít jet ply-
noo! Jak ee přlbližuJí a Ease vzda1uJít příběh nekoněí.
tento svět. jsi uprostřed', když stlskne tě konee. tento
svět' tento svět! a1e ten snad' anÍ není koacen. jak volá 9 €r
6 duše ělstá? Jseo uvnltř všeho odvíjení 8 €o na ja}ý hIas nl
od'poví?

/příchod noeÍ, zaéátek/
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Ycta"h íkonání řeěÍí, slJ'aě pocítované jazykové dtee,

obecně vlastní Jul1šovýn textúa, k významu Je v této ěástí

sové gemě v zásadě opaěaý neř v prrnoín od'dÍlu u ter1nl zapé-

ře4ýeh aa, uodelgvání něJšího světa, Jeho kraJín, sÍtuaoí,

grooesů a osob. Iteraee a pe.rnutaee tan aáeob1ly prtky YJIěJ-

ší, u1motertové skuteěnost1 tak, he zostřovaly a prohlubovaly

leJí eelÍetvé YEíEáDí' .alébavost JeJíbo útoku' na sqrslY.

Y textech dnbébo oddíIu t5rto oPerace výzaaaovoa etráBku ěá-

gtgěně -astíraJí ěr gevšeobe{ol'' Jats de popřed,í rystapule

přcdevšín ětníteI JazyLovébo 3rchybn, gnobo nevíěenírr Jež na-

vozuJe pobyb v dnebovaÍn rozpoložeaí vaínatele. Při všen respets-

tu ke rlraJlaánÚ, lsÍtuacín'' a íportrétůnr fové gerě nů'žepe

říoí, že sugestlvÍta Ju1l'šovy trrlrěí netody v téte sbÍrce vr-

ctsolí prdvě gde. Je to kalnlnace, a Je to óŘ taté gl'gp.

trebot básník prdvě v tuto dobe považovaI ea uerb5rtné lra.

leehat hry' laneobat g1mege 1 -a8t e e celýn s1ořítýe rituáleE

systénově organicovagébo tertn, a zatoužl1 v5rpovídat pŤíno.

trecbtěI už systeratlck5r uedÍtovat tsolep poznanébor ale bez.

prostředně reÍI.ektovat poznávané. |!ute proaěan ]-ce g něko1Í'ka

důvodů pochop1t, Je ovšen d'ognd brgo qa to, abY bylo nožao J1
od'povědně posoudÍt. EaL ět onaE, posEzovate3. opouštěJíeí sgvou
lenl a přecbáteJící ts E6aě se ocÍtá na půdě naprosto od11šné,

kd'e platí JlDý systén bodagt a pr{'or1t: naníeto ténat1ek5r pe.

strébo reor, sJednocovaného vša} objektivaín ťdden ;Jat'

v Íové gellí qedBtt' nedltaee a obřad'u oá aynÍ v 86aě před

aebgu přínou reťler!', boaogenně ínterpretovatelné icor, Jehož
'Jaki bylo vša} Í' pro básníka sa.ného krotsep do neclělta, kro-
ken do neznáEao
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Íéna ?'6ly probleskovalo uŽ v Jullšových sbírkách ?o.letl

předzna,nenávatr Je not1v íneštaetné kraJÍnyr 9 kraJÍny s chIad-

nfu úsuěveu, GÍoeondy, l [ranoru ua pálení vápaa /tgao/. Za-

zaěl už Ye sbÍrce Caput mortuun /L975/, kde se objev1l také

charaLterÍst1cký a:atroponorfní obras ziny ja.ko rněsta-ubobébo

rretvorafr /spo}u s '.íp se tu zaěal rýeovat nytl'oky polarÍgoT&-

ný prostor: hora x Jfua/ ' dá1e lotiv ceaty něsteu in artÍeulo

nort1s, téna scatupu do t6ny 
" ěi* ae u6žícÍ notlv bavranů

/typ1eJrýeb ptÁků s5r'nbolÍsuJícíeb fázL ducbovaí snrtl, kata-

út,L/, notiv lěsta-Sodou5r, ltdí-golqých s1oupů apod. B.ígEost

obou děl' nazaaěuJe 5. fatt' ře sbÍrka Capnt aortaum obsahuJe

bned aa ÉvodnÍ básní prora1e'tý text Bnder Jako b5r aeb5rlo' kte-

rý už vlastně antielpoval věšteeký t6n a v1zlonářské poloby

Zírry a byl do ní vřazen aa a'É ogl.ckén nístě - 3a, Prol.ogen.

Ztna ve gvé d::trbé verzÍ z roku Lg82 /prv aí YerÍ'e pocbá-

zí z téhož rokut/ předÉtavuJe cyklus 25 kratgíeh prosatekýcb

tertú' a Prologel. JeJÍ vaěJší osuovu tvoří reálná trdáJ.oet -

ll'kvÍdace staa{bo F1ostu. 3ásuík se do z6ny vraeí b11ancovat

sÝrlJ žlvot, uvažovat o osudu světa, hIedat pravdu. Y této

rovlně Je eyklus zprávou, svědeetvín o E6ně, naístě, v něnž

ce vyJevuJí dotud netušené souvislost1, pravý snys1 bytí a

podatata ěIověka. Poui &6nou dostává někde cbaretter !93!!
lvgttg:Fé /plavba v tě]-e velryb5r, 1et v ptaěín beJnu/, prolí-

ná se s pontí altren, v něež se sváří pocbyby, úzkoet, úž,as

a Jlstotou' poclt odcírenostÍ, v5rvotreaeekébo oea.rěuí denÍ'urge

s toubou po sblížení' pDrotunění a vřazeaí, stav nsošnostlr

B€ staven ertatÍ'ckébo splýYání s kraJlnou a vegnírem.

" fiěkter{ texty laJí charakter alegorlctýcb snů, věĚteb'

podobenetví' baJek ,/hde, Jako by nebylo, Sochy pronJ'ouvaJí,

u
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Y}dění, Eravý kazatel, Kuaa, Příběb' Prvgí noe potopy, !er;

rlLtL/ l Jt.ué se Bvotl aktuel1tou a krltlcko-nabádavýn t6neg

bLíÉí ÍeJetonu, ěasové norall'tě /svědectví' Proě?, Granatíka

neboJ'l chlebová poIévka neboli kořalka' Dva suysly žLvobytí/,

další trátJrýts neditaoíl' úva.bám /&azBoJené spojovat, Jedaota,

t'ledltaee/, rpráván, aenítovénu zázaanu /oatet P€ků, Mcbod/.

[ětso}l'k tertů /neně]'1 byate na ně zaponíaat' DopÍs aalezený

v denolovanén dorě/ }ycboc nohll oznaěít ra frll'sty a Pontun

/př1rovaání vl'astDíbo osudu k oeudu Ovl.dl.ovu v Prologu/. Bás-

-íkr rogeklaný nezÍ' starýu doeoven-z6non a novým d'onover.vy-

branstvín, se rísty sty[luJe taBřka do postoJe barda ffne-

štastnlé kraJ1ayl, vydáva!ícího spolu se u6nou svědectví o prav-

dě, 3eú g7zí v ěaae, a nabádaJícíbo své bl''žní E' prozřeaí

/"I'tden řebu: loto rěgto Je předrnaneEáníg mohýeb m1n"..l'

iA1e Já ván bndu o ton všea vyprdvět' 1 o naděJÍ v begnadě-

!ra3*/ .Yypnívín o Z6ně, něetě, které nlzí, aan1kár - prtuí

lretze/.E sástuprln Je však třeba prorlouvat JeJ1cb Jazyken,

Jeaře právě ten básaíka-aeIz1ncer odděluJe od rheJnar3 ňÁ'1e

nenohu se s n1kfu doroaumět, leda by 1lěé roauu'ěll ptaěín h]"a-

aůe, které rycbázeJí z ných úst ;r Ještě výraaěJÍ' erpl't'cÍt-

něJl ee tento notlv ozýva1 v prraí ver"eí, zněl střídavě Ja-

Lo obbaJoba a obžatroba: í....BBBín vše poJlerrovat zaoYa, tín

se obraeín t tobě' tý 3t od'pověz a aeřítseJ' že aě neslyšíš,

ře ně anl. negnáš: prdvě rě posloucbáš, ěteš, řebal tedy toto:

.Ano, Jsen L tvé podobě a tvá řeě Je k podobě evětal Lterénu

patříne oba. - Kdo trbá nou híhu, kdo JÍ odbazuJe, kdo drtí

!é sochy tladívea a obra.ay patou, buá nevÍr oQ ěÍní, nebo

aev1dí' aecbce vl'd'ět' neDo dokonce nenlže v1dět - ale těcb

ag ná prorlnva aetýkár Jsou elepí..ri r...Bedžene se sříet

-/ Potnd není uvedeuo, iáe Jde o cÍtát a první Yer6e, pocbá-
aeJí cltáty 3 Yelte dnbé.
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t'ouby po poznáuí, tušení a snahy dorozupět se/.../ a koneěně

Ěýt nětýn ěten1r; 'Já nenlěín, a JestlÍže někdo řehe: proů

tedy aenJ.ěíš? trerogun"ín tl, a rožná, Ee tě Í' aeuávÍ.dín, proě

leal'uvíĚ aýur ústy? . odpovín, Ée eé pozaÁaí Je naPon s EBo-

ba bílýEl rísty' e @'ob& I.vy.l

t[ígto llrsel se poutník t6nou přtpodobiuJe poutnítovÍ

r l..abyrÍ'ntu světa a ráJe stdce, Jebož rovlěž dě111 od o\rva-

tel pěeta Jrný n&or na svět' oďLl'Ěný příetup L' žl'votu. T obou

dílech, vntklých ra a.nalogÍeLé aÍ'tuece b1storicté 1 osob,í,

rre poutníJr bledaJící pravdu pobybuJe měeten-gnanr' které Je

podobenetTín zbloud1lého světa a zároveá bloudíeí duše.

Položne s'' k}íěovou otáltur co 3e iilna,t gtna Je v prvaí

řadě, v prÍ.lár:nín' enpirlckén výnanu konkrétnín prostoren

starýn rěaten, tster{ se nění v rnÍny a rěenou Járur. [a ten-

to prluání, ztušenostní výlnar se všat v díle vrší výzuar5,

další, réně reálaé' někdy doslova ezoterÍcké, ěÍ l-épe řečeno .

od toboto výzaa.eu ae básníkova Í'ragÍnace spouští do hlubších

výgna.novýeb pater akgteěnostÍ. Peut, Jat už Jane řekJ.1, ú'

podÓbu reá]^aé ceet5r a záraveÁ eeaty rystlcké, přtěenž aěkdy

přávažuJe ten, Jln.ly oneB vý*nar. Sestup do Z6ny Je přlton

neJen sestupen prostoroYýE, ale Í. ěasovýn' představuJe návrat'

t pgě$t'ka. Na povrcbu Je prostor E6ny ztotožně! se souěasafu

světen sBěJícír k zánlkrr. |!ak JaEo poutníl v tabyr1ntu chodí

aen a tan labyrÍ'ntíckým něsteu, Ju11šúv poutnít chodí a6nou

rgen a tan, pod1e k1esaJíoíeh pater., poďlaží, vratevaatostÍr.

Elubší výrnanovou vrstvu E6ny tvoří prostor LřeetaBskébo ny.

stélta: a6na se p}ní křeetanekou syuboll-kou a tenatÍkou /no-

t1v E6ay JaIo rvad,noueí a télěř opadalé r{žer, Erlatal Eblou-

Q1vĚích Lrálů - v prvaí verg1, Lalatele káEíeÍbg o doně, který
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qá být postaven na skále ved1e domu zŤícenébo - v obou Y€ř-

zíeb', not1v potopy, Jonáše - ve dnrb'é lerzí/. Eirra v tontJ

výgnane Je anaJ-og1í podsvětí, Kalvárie /lProcházíve nikolÍ

síněn1 božetev, a1e Ja.ko bycbon se troácel1 přes dray Eal-

várl.e' - prvaí YeDBe; lBeprocMzín síněn5. ťrálovskýnlr tr.

náeín se přeČ drrey Ja.késl Ea1vár1en - dr€bá vene/ , eŤÁvrá

ee traJ1nou Ápokalypsy, posledaíbo soudu. Y těebte nístecb

dostává prodluva tón téněř apo}or5rfně evangellJeí /anden

řetsuu: loto rěgto Je předlnane.ánín mobýcb' rnln.r/. Y ně-

kterýcb obra"gech se ož1vu'!í aIuse a v lázu,acÍch rodí epické

stnttur7 odkazu!ící k trad1cÍ a39gor1c4ábo putování' gnu a

víge, které Z6nu spínaJí kroně díla Koneastsébo g Danten a

talké s uácbovou Poutí krLonošskou, v níE polozříoený go-

tiď.ý k].áĚter troří eeenérl.l rystické bry'ba eoehyr /ÍoěJe

se tu crogení' ěekání' výalecb a proeb5r' trÍbrmáI a výrok.

!1 štastní pak stoupaJí reglstratura.u1 vch'lnr a Brochá ae!í

stropen.i/.

v da1ší' ěasově hlubší vrstvě Je Z6na světen antlckýnl

díIo ee otvírží paralelou báeník.ovldÍus /arubá vene/, B6-

na se asoc1uJe s Atl8ntÍdou' a uneaenou Evropou, na J1nén
líetě se snrte}aě aasaženýE býken /tyto notl-1y c drthé Yerzo

nLzí/. Pod vretvou ant1ckou, v drtůé veraÍ znaěně oslabeaou,

pokraěuJe poubíhův sestup d'o pravěku /r3a dně Jány Be pro-

oh4geJí bnontosauř1' - první Yeraei uhJ'í v borníkově v1zt

se něď v prales s rrlznýnl patvory a še1nou3 týž notíT 8e

vraeí v lávěreěnén textu, na.zvaném Odcbod/.

tas v E6ně, Jat Jene ee potu,sÍ.IJ právě d'enonetrovat,

s.eetupuJe k své.Du poěátku, touše se do oeagu JaLo ryst1ctsý
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bad ouroboros. laké tínto lTrsets aabývá Jul1šova B6aa eba- .

ratsten žánru Í'nlcÍaěníb'o putováaí: poznÁní prostoroěasu

ts6ny se roÝ!Á úěastl na obřada rÁzr,aěaé proaěay /3eanín

r poutníkových pocl'tů te rÍtuá1ní údÍv a ú'úaa/. o tonto Je-

Jín charalteru svěděí Í. okolnost, Ěe poutnÍk eestetrluJe Ještě

bloaběJ1 než do pravěkn - 1etí až do pratny, proetoru a ěasu

před světeo, pŤed etvgřením. T notivu letu do 'todvěL'é pratnytl

/ptvaí ve*e/, do rnbclné otěnyl nísto tse světlu se okrub vý-

laa"nl B6ny JaIo s3nbol.u vesBítného prostgroěasu stýbá s okru-

hen výaanu Eóny Ja}o prostoroěasu v ělověku. lodvěká pratnai

aegaaěí totl.ž toIl'kg stav světa před stvořenín, Chaoe, ale

1 peěáteění stav koatenpltrjícíbo drrcha, stav nystÍ.eké kataM-

l €e Jeaž pŤed'cMzí oěÍstě a neJvyššÍnrr poznáaí.

Ilet do tenna je nlcnéně pouse da1šÍ varlantou seatupu:

Í...I 'etíB k uhalaé gtěně /.../ Eořín se do stěny /.../ I letín

aubelaatě].ou vegetaeí / .../ Z nýcb' úst vyletuJí ptácÍ / . ../

Snad Ještě uvld'ín báJuého arcbeopter5xel. Poté se poutník pla-

ví Eónou v tětr.e lvelLé rTbyl /Jonášovský notiY Je spoJen s Bo-

tl'vea potopy/. 86na vystupuJe Jako Broator zanÍkajíeí ol'vl'-

l1zaGsr jaEo novod'obé PorpeJe /la:.'sbyrtcích stěn rozpadaJících
ge donl' Je qyobrasen ráJ, áfrodíté nořící se 3 Yb'' kytl'ee

sluneěnÍc3 doJea PoupeJí podporuJe Í' not1v socb, etsanenělých

LLdí/. Eároveň Je E6aa gs, rísten prastaré vegetace, do

něhož ae etabuJí neJrúraějšÍ ĚÍ.voěÍ.cbové staa€bo gvěte:

v Éně se obJevuJe nvěd.oueíi Euna, obletovaná paem 8 ěerný-

n!' třídIy, k od.gou'enénu rěstu táhnou ternÍti a JeJlcb' krá-

]'ovaa klade vaJíěka do těla ěI.ověke, E6nou se v1ne fÍal.ový

had' letí ptaěí beJna, plave tu ve1r7b8... Yšech,o tvorgtvo

na{ývá v díJ.e alegor1o&é platnogt1: texty, JeJl'oh úse\r, Jed-
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.not11vé věty ae nění v podobenství ' baJky /ve sklepení ba3 ;

JaJe koěka s tsr;rsou, f,una se táEer Go 8e Y z6Bé d.ěJer tetr

Btt'' l1kvldutí rněEto.troJnožkun, v něnž obloda"gá věštící

běřka vleí na skobě nabá Jaao plaYda' v poutníkovýeh útro-

báeh a Eoaku bBíEdí ptácÍ' apod./.

a6Ár- 8e DeďsuJe pou'e Jatsg vaěJší prostor I'Ídské ex1-

atence , r;ýffi pojíná Be - a to Je pro ju}lšovaké vnínání

ehartseríetíeLé - souěasně JaEo prostor Yrrltřttí, prostu-

ptrje sc s poutaíL'ovýn nltrcn /obdobně se č].ověk proatupoval

s krajínou Y řadě Jultšovýcb básď/.

by1g uložaěao JeJtcb

apoleěaýnl' aTglr. Ebožštěná g6n8 vystupovaIa JatE ELvá, bytost,

k níE se básaíL obraeí Jetso L božstvn3 í.. . 
"yGíĚ 

btadověJí-

Gí, toužíeí a boJuJícíi/prvaí rlesze/. Y prva'í YGrsÍ B6aa

pronloavá /rTenu vás sebou, bloud.l ... oěek6veJte ně tsdytoll.r/'

Je a"nbl.valentnía prostorerbytostí, prtacÍpen nateřakýE' EL-

votod'ánýB 1 zábubnýn, cbtónÍ'ckýnr Je ěínsl r co ;dýeha3o na

oestěl Co vydávalo tep1o věe]'íbo pl.ástuo /prvlarí velze/, Je
'vadnoneí a téněř opadalou ltříÍ' /prva.í vexse/, lkllden, k].au-

lurou a I'ékeca /prtaí vene/ .

![oneat ořtvenoatí 86ny, Je!í a.nblvaIenoe, rorpětí od

hgoty k duehn' od obJektn k subJeEtu' na které se Yáře el-

chety1Élaě lytlctsá Bo1arita prostar:u /rina-staré něeto,

rěemá Jánatt, rodvěké pratrar, dole r aové rěsto-sídlÍště'

světIo, aaboíe/, Je vĚal v drtbé verzl' gaaěně osJ.aben. ta-

opa}c Je posílen ngtlv E9!, š}ověka-goeEE. laké ten proa1k1

do Z6ay l Denprostřcdní reatlty, byl apolen se gážÍtky z tý-

stavy soeb l kovu'n dadtů' sádry a gáry, tngtalované v Po-

lagříeenýcb, doreeb. stalébo rěgta a l1kvÍdované opolu g níno

světa E6ay g
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3 erpírÍcké rov1ny přeše1 not1v plynuIe do rov1ny obrazné;

ho zobecnění. Socby-podoby 11dí vydávaJí svědeetví o ěIověku

tak JaEo B6na o světě, Jsou Jakýnsl nenenten neteěnénu 11d-

etvu, varuJí před eYýB osudem /Socby pronlouvaií/. SErze

lsošnéi ' fragnentarÍzgvané a uvězaěBé bytí sp1ývaJí l1dé

se E6nou, spoIu g ní se něnÍ v pracb /,...sošné bytí, v nělž

Jeae podetatně: tatsže dĚene se z6aon spl3nout a s ní Be

prouěaít v praebí - prvaí vengei n....^lž"'..spl5nrout se zřÍ-

eenýn ud,ivef...í - dnrhá terl:;e/. xa tedné stra]Lě sochy v z6-

aě ežívají, ěeka;í na gvé vgkřrěeni npod prsty ctecbuh' lra

drnhé straně se poutníL, uřaslý nnohýnÍ výtew reá1nýu1 1

saowýnÍ, proněluje v socbu: íYystupuJí ce svýn břeneaem,

Jdu stále ponale j1' ploužín ae, bf'edín ka!81 / .. ./ pak už

an1 nebledín, os1ep1 Jsen, stal Jsen se soebour; trJsen opět

sohopea chrlre a prohl.édán - sošnost trve}a Jen kráto€...li

'lsáhněte do ué gozJroYny3 Y ruce se ván bude droll.t sádrai &J.

ProtÍ'k]'aden íeošného bytí., neteěného bytí odsougeDého k zá-

a1ku' Je stav prostoupenoet1 s přírodou, Irajtaou' rozplý-

vání ve všem3 Í...b5retřlny al. rozrývaÍÍ tvář /.../ hvězdná

dráha nl teěe po bradě /.../ v blavě n! poletuje beJno ptáhl''

/první vene/; nBozp1yanl Jsen se Ye všer a vše je ve mě.

Ye své tsa].1ěko šíleaé duš1 gaeházíg oblata, věel, evířata

l' tÉnen, zborcgný důn aebo prchaJíeí krye{d i rJsen prorrlstáa
t4/

kraJÍnou. r Pdtníkovo tělo se postupuě prontká e tělen rybín,

ptaěín' B tělen strolu.

Poutník od'haluJe ve evén nltnr Z6nu Jďro proetor Pře-

eabn a v !6ně odhaluJe JeJí d'ucbovní dineng!. 96na Je lJed-

níu z posIednícb níst ke hoateaplac1i /prlaí vene/, nísten
'fÍ'ehébo přenýšlenÍr, vzponí''4aí, aIe lárovei ořÍveného svědoEí
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f,...vaponínkJr se TJmořu'|í z temnot jako krabi z noře a

ověšeny cha1uhan1 svědoní kráěejí pitoresbě, a1e snrtelnÉ

váŽ:e.é negáno kaa, / . Je prostorem opro duebas /prvaí verze/ ,

d'ueh Je tu aa}let ve zdeeh, Pgd krow, v dJ-ažbě. ila dně,

v eoaradovokém 'srdeí tennotyrr Je prostgrele Pra.vd'y: 'Bu1ay

rodí lyšlenku. Není roufa}á, e.te vanrJe: stoupá z aí pravd,a

o ělověkn.fi Se Z6nou JaBo níetep hledané a těžee nalézané

pravdy souv1sí poutnítsovo vědogí vlagtní v5rvolenostÍ", ts ně-

hož plyae ú1oha svědka, krl'tÍka" zvěatovatele, ba dokgace

spaeÍ.tele a denÍ&rga. ú"ty eocby prob1aěuJe: rr}íusín ruš1t

JeJlcb kruhy, brát Jin iluae, říkat pognalou pravda.i A

J1ade: íJsep přtbíjen k nebesú'E, ts vyššíu sféláB, k taJenství

nanísto k srrťle1, ke každodenaí neJistotě, ts' zea1 a tělu /.../

Hoříp se do tny"í Ye snyslu pojetí ?'lny jako }Íkv1dovanébo

ducbovního proetolu' proetom pravdy, Ige rozunět i nás1e-

dujíeínu výroku: n'..vždyt eeIá E6na Je poznaneaána ěIově.

ken, Jedat j1 tvoři-al a dotvářeJí podnes' dnaí jí drásaJí

a pghřbívaJí právě d'aeg r /prvaí ve*e/. 0tevřenín zeně,

eríetencí E6ny ae odhall.Ia da].ší dÍnense skuteěnost!, to,

co -Íe 
nza 

životenr /gmr.í verge/, prostor, kde ttvšeebno alra..

aená níkoll taJenství, atre přesto něeo tcJennébor Co Bře-

sahuJe aašl těl'esnost' všednodennogti.

V souvl-slostÍ e neJLlabšín výaaaneu 83r'y Jako orostom
nJ1néhgn žl'Iotg v5rvstává JeĚtě dal.ší výma"a: Zóaou aenÍ jea

llkvídovené něsto a poutoítova duše , aýbrž 1 sana bríenieká

pronlava' věšteeká' nísty ař íša.manskáí /ÚbubnuJi tedy

eigaá}.y těn, kdo Jin rozuméJía1, pronl.uva Jako neJvlastaěJ-

ší básníhlv prostor pro hontenplaeÍ', obJevy, sebepřesáhnutí.

'Sán proator text& Bírry 3e E6nou, světenl Jenž se konstituuJe
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Y proeesu tYor!'y a v5rnezuJe Jako duebovní prostor povýtee,

jato prostor seberefl €X €o 3ásník, kterého střetnrtí ue z6uou

vede h přebodnocení stalší poettl;r' zvažute snyel" evé poezíe:

nZ n3-by se vyaoří bora s ěerraoa Jánon aa úpatí. Do ní padaJí

všeebny. naše krásaé brTr' hdouenoet te ua ostří nože.í |Eento

obraz nlže&e sotva chápat JÍnal' než ž.e se JE1Íš v touae Po

eblížení a dorozunění v jí'stén snyalu d1stancuJe od poetíky,

Jejípž poslednín a crožná' vrcholnýa projeven byl,a trová zeaě:

íJsen-I1 el.zl.ncea v heJaa' něl byeb být dona v Jasykuft; iPro.

rááíw krqb své egavřenostÍ., ohnatávám svět, |sen otevřeaýr;

tStrnatí, zubeInatění, rfosJ.luěaí" A co ná slova? Prokopat

ge s nÍBo1 k žl.votut Yea z té ěer"né stěnytr ústy goehy sl kla.

de tak ía}o poutník Koneaskébo řadu gásadaíeb otásek: rEde

se tu bereĚ? Kdo vlagtně Jsí? Ede žlJeš a proě? Ean zase Jdeš?i/l

ale aa rozd,íl od něho ned,ospívá k rrá ji sfr'eer, aJ'e spíše k re-

zignacl. a aegacl.

Propast nez1 Julíšovýnl' sbírkaml g období frkrásných berr,

zakoněenébo frovon gerrí, a Zánou, d'osud' posle.Jnín d'ílen c ob-

dobí rěemé Járy', d'emonstruje l' sán přeehod od- paeale k pr6-

3€ o Ánt Jín vĚa.k pohyb Jultšovskébo textu nďsgněí. |!ext zily

se podohě JaEo reálná góaa v pnoeesu tvorby' proněřuJe, jaE

je to ostatně vlastní všen Jullšovýn nrkopisnýu dí].ů.B. Jest-

]':Lře v první vergl. ěítá Z6aa 27 tertů, přlěenž poslednÍ tert

Eávštěva vá' 9 ěástí, v dnrhé veruÍ Je poěet snížen na 24t

avšak z prvaÍ Yer:Be zústává tol1ko pět textů, tedy poubá pě-

tÍna. Snyelen lÍkvidace některýeh textů byIa rřeJně snaha

o větĚí koneentracl eyklu ko}en Jeho výenenovébo Jádra /ve

drabé verrÍ Je eapříklad v5rpuštěna ce1á dxtbá ěást, líěící

gutování po kraj1 a propoJená poetavou nal-íře, patrně vtělení
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glzeJíeí z!ay/. saopak však byly ao t6ny zařazeny texty J1né,

které ae s jejía ténaten vážou znaěně volně. Ee srovnaní fe.

tÍ" spoleěnýcb tertů prraí a drubé verEe /Kuna, l{ed':ltace, Ea-

aateI' Sochy pronlouvaJÍ, Dopls/ vyplýwá, ka' zaěny sněřuJí.

Text Je vesněs nově rozěleněn' přeÍráaován - obJewjí 8e od-

stavce tam, kde souvto1ý tert sugeroval předetavu věšteeké

pronJ.urr5r, eouvětí Jsou roraekána do krát.kých vět.

Prorěnou proše1 í sál poutník. Jestl"Íže se v první Yer-

zL často cítLL být eoučástí ko].ektivu putuJíeíeb' který pro-

n1ouva1 Jeho úety, a prurí oeoba stnguIáru větš1nou přecbá.

;teIa v Jakýe1 nvti-clo-gpÍcký p1urál /n ...a gugíne tedy dágat

sbob'en... l i  r[evíne, trda se tna spokoJí...o; iJsou však věcl,

sta'vb5r, o}ilaka, rvířata, ve kterých Je 1 naše nal1čko Ěí]'ená

duše: co Edybycbom Jl obJev1l1 v tomto kanent aebo ve zbor-

cenén doně nebo v prrr,batíeí kryse?Í apod./, v dlubé verzÍ se

všud'e vyskytuje forna eingulárová: pool z6nou ee et{ívá Tlze

ogohí ráLeáLtastí /pl-urríI' Je zacbován pouze v pron1uvě soebf .

většlna grěa nepochybaě sněfuJe k poeílení autentlekébo,

enplrlckébg nonentu na úkor nonentu Lolektl.vně nytl'ckéhg.

s tín souvÍsí 1 tendeuee k oslabení netaforl'ěnost1, která

Je proJeven dál.e pokraěuJíeíbo posmu od básnleké próry

až k pr6ze uísty dokunentární. !!ext se posunuJe gd nýtu,

9gan$Q113r eposu k básn1cLénu deníku, autentÍcké zprávě' a

tín se v drrrhé YenB1 Ještě víc vgdaluJe lkrásnýn hldnlt.

Sara. ZErra neJen proněn1la svůJ chara}ter - přestaIa být

netvoren, pronsvaJíeía a oslovovanfu bořstven, al-e dokonee

Be z tertu vytratlla 1 Jatso s].ovo /až na JedÍný případ:

ls6na tiebébo přeqýěleaín, kde Je vĚa.k významový posun sig-

rnalizován t cáněnou velkého písneue za ua"lé/ 3 nnoboznaěné
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EZáaar bv].a všude nabrazena deskrtptivaínl, konkretízuj ící-

E1 souslovími a slovy typu iltyto bez11dné, zpo1a zřícené do-

EYlr ízřícené zdl'voil, ratlnytt, ístaré lěston, takře aágev dí-

l.a přeats'1 být de faeto srozumítelný. Z pocÍtu krajuíb'o oaa-

nění, v touze přestat být bloud'en, clziacen, 1tkvlduJe bás-

ník vlastně 'Z6nuI v sobě. Zásahy do tertu Z6ny ae tak nísty

praEtÍ.cky rovnaJí téněř Jebo zn1ěení. osttd reálné Z6ny Jako

by ge tat svérrázlýp' tragickýn způeoben promít1 do oscdu tex-

tu. A ta} netol1ko ttkrásné hrryrr, a1e 1 podstabé fragnenty

E6ny padaJí do rrěemé Jány", rozevřené pod b'orou.

S--. u- (h**J V^nltl,il,g




