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JMÉNo

Usedni ke stolu
o nemysli no nic

Vezmi pero
o nopiš přes celý čistý orch

milovoné křestní jméno
Nóhle vstoň

běž ke dveřím
prudce otevři

počkej s rukou no klic-e
zavÍl

mlčky se vrqť ke stolu
přečti nohlos jmóno no popíře

Piš křížem króžem přes Iist dolší jméno
vyskoč

odhod'pero
vyběhni no chod bu

zůstoň no prohu o řekni:
- opět nikdo !

Otoč se do bytu
přemni si tvóř o zošeptej:

- Opět všichni!
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KDE JE?

Nosod'do psocího stroje čistý popír
o pokřti křestními jmény
všechny věci kolem sebe

Nopříklod: Korel Stůl
Morie Kn iho otd

Připiš k některé věci dotum norození
k iiné místo

k dolší životopis nebo zvlóštni znomení
uprostřed próce

vyběhni před dům
rozhlédni se pečlivě po okolí

o zeptej se k nebi;_ Nebyl zde někdo ?

Cekej no odpověd'
Potom zklq mo ně rozhod' ruce

pohlédni no hodinky o řekni sóm sobě:_ Je tři čtvrtě no pěi,
kde je?

I

POCTA P. PICCASOVI



KDo To MŮŽE BÝT?

Ulehni noznok doprostřed m ístnosti
zovn ocr

o soustřed' kolem sebe všechny lidi
ptóky

zvířoto i věci
kteró jsi pozno I

nebo po nichž jsi toužil
Vstoň

postov se no špičky
o snož se spočítot všechny kdo mě|i přijít

Nó h |e ustoň
přistup ke dveřím

noslouchej s uchem no výp|ni
pohlédni klíčovou d írkou

přilož ucho k pod loze
dej znomení o ticho 5 ukozovóčkem no rtech

směrem ke stropu
vstoň

noslouchej s dIoněmi no uších
směrem ke stropu

o požódej o ticho s ukozovóčkem no rtech
směrem k pod Ioze

potom se rozhlédni po místnosti o zeptej se:
- Někdo přichózí, kdo to může být?

EIN E MIIIIARDE



NIKDO NIKDY

Nokresli no podlohu čtveÍec

trojúheln ík
o lichoběžn ík

Postov do obrozců
předmět denní potřeby

knihu
přístroj

do posledního se postov sóm

- vyzkoušej všech šestnóct voriocí sestovy
které poskytují obrozce

Potom zopni ródio
svlékni se

připoutej k nohému tělu předmět
knihu i přístroj

vyčisti hlovu od myšlenek
setrvej několik vteřin v klidu o řekni:

_ od prvního poh|edu jsem tě milovol ...
Noslouchej o po chvíli odpověz;

- Od prvního pohledu jsem tě nenóvidě| ' . '

Noslouchej o po chvíli pokročuj:

- Nikdo nikdy tě nemilovol o nenóviděl tok joko jó.

GRISON WHITE CHAFFEE
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POCTA
MoucHÁM pAVoUKÚM RYBÁM

MYŠíM A"PsŮM

Počkej no déšt
o jdi kou pit
m u ch olo pku

smetó k
ud ici
post

o obojek

Cestou zpótky nepromluv zbytečné slovo

Domo zopol tři svíčky
koždou jinok velkou

polož před ně knihu bósní
knihu o vesmíru

o kn ihu ÍilosoÍických pojednóní
Pok rozšlo p m ucholo pku

znič smetók
přetrhej ud ici

rozbij post
rozřež obojek

o všechno spol
nebo odnes do popelnice

BEZ NÁZVU



LoŇsKÝ sNÍH

Opotři si popír do sLroje' ber list zo listem
o pokryj stůl

zrdli
topení

Podlohu
všech no

no čem může ležet kousek popíru
dokud nezběló celó m ístnost
iotom ulehni no zbylé místo

PokrYj i 
"sebezovÍl ocl

o v mvšlenkóch no loňský snih' chvíIi od počívej

PoSLEDNÍ ]ESKYNĚ



POCTA KOTUMBOVI

Požódej v obchodě
nebo v oprovně plnicích per

o věčných tužek o popíry
no které zókozníci zkou šejí

zdo pero či tužko spróvně Íungují
o nodělej z těch čmóronic

o lespoň sto lod iček
Když nemóš tuto možnost

nebo se stydíš
použij plovební jízdní nebo letecký řód

No noc odnes do koupelny
několik h rnců

pekóčů nebo jiných nódob
o noplň je vodou

Potom noplň i umyvodlo o vonu
posod'lodičky no čekojící vodu

o jdi spót
Když budeš mít ch uť

poslechni si ještě zpróvy
nebo nějokou hudbu

BEZHLAVÝ ŽÁRLlVEc
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VYR U ŠUJ l

Rozhózej několik hrstí
drobných mincí

kolem nejnižší školy
těsně před skončením vyučovón í

o odejdi
V prvním po pírnictví

kup písonku
o domo celou popiš

o becedou
početními příkIody

diktóty
krosopisně opsonými texty

q nokonec stonósobným trestem:
Nedóvóm pozor o vyrušu'ji!

1'rest pod epiš
motkou o otcem
Adomem q Evou

nebo jinou dvojicí
Potřičně desky poko ňhej

počmórei
přípodně ušmud lej

o zořod' do kn ihovny

sMRT VĚDCE

1
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R.TY

Po vykoupóní o sn ídoni
si nomoluj rty
dvokrót větší

o měj je celý den
dokud se neriovečeříš

o nepůideš spót

ROZHOVOR
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DOPIS

Jdi vybrot sch ró nku
o vše

co ti doporučilo pošto
roztrhej

o rozhoď do věLru
o nlz lsl zl lslll

kdo co posíló nebo píše
Potom pošli všem přótelům

úřodům nebo sd ružen ím
s nimiž jsi v providelném styku

prózd ný dopis

LoVEc PŠTRosU



RYBA

Celý den
jok otevřeš oči

dokud je večer' nezovřeš
o nrz porusls

koždodenní chod životo
nepromluv slovo

Dru hý den
kup živou rybu o pusť ji do řeky

PoZDRAV NEZNÁMÉMU ]
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cHEMlcKÝ VzoREc

Požódej nóhod né dítě
oby ti zozpívo lo

svou nejmileiší písničku
Pozdrov koš no od podky

vylij do konólu skleničku porfému
kup los

nepodívej se no číslo
doruj je

neznómó storé ženě nebo muži
o nopiš třinóct chemických vzorců poezie

třebo joko je tento;
c 51 Hó lMé-il2lt )4-Bol7lelzlo K óY/3/RD5/21
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) CESTA

Odejd i

nebo odied' s ho|ýmo rukomo_ 
do město

kde n ikoho neznóš
o prožij iom tři dny

Kdvž budeš mít h lod
Popros o chlebo

kdvž budeš mít žízeň' 
PoPros o vodu

Přespi kde se dó
o koŽdý den se zeptej
devíti Iidí no člověko

s tvým jménem
s tvým osudem

POCTA .J, B.
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t TAN EC

Zotonči
ioko bv no tom zóvisel celý tvůj život

Počkej chviličku no potlesk
ukloň se

usměj
znovu počkej
opět poděkuj

znovu čekej
zklomo ně se prodírej dovem

vezmi tóc
nobízej jídlo

pití
cig o rety

hovoř cizími jozyky
zodpovídej dotozy

ukož někomu too letu
někoho přivítej

s někým se rozluč
vmísi se do deboty

Pok vezmi kůži
nebo kus novin

o dej se do čištění oken

t
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TVÁŘí KE zDl

Sejmi obrozy se zdí
odstroň koberce

shlukni nóbytek do středu místnosti
pokryj jej bolicím popírem

joko před molovóním
stoupni si do rohu tvóří ke zdi

o vydrž tom co nejdéle

. OU.A X
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) DoMÁcívuzruv

Do roh u prózdné místnosti
shromóždi všechny předměty

které můžeš domo sehnot
ot je to nódobí

pródlo
nóřodí

knihy nebo cokoliv
o postupně

jednu věc zo d ruhou
jok ti budou přichózet do rukou

rozvěs po stěnóch
joko to bývó v muzeích

zómcích zbrojnicích nebo hrodech

\
PoKUS ;iÍ
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BÁsEŇ NEBo oBRAz

Vystěhuj m ístnost
se vším všudy

o podepiš se no próh
jdo bys podepsol
bóseň nebo obroz

n,!
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KOMAROV
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SOCHA

V prózdné
čistě vybílené místnosti

opři o zeď
rozvinutou sto ndo rtu

s polosmytým nópisem
z nějgkého průvod u

slovnosti nqbo mo n iÍestoce
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AMNESTIE

Z prózdné ptočí klece
vyvěs

bí|ou vlojku

MASKA



Po oTŘEsu

Vylom dveře
vyvroť o rozbij okno

zpřevrocej nóbytek
strhej obrozy

rozhózej co se dó
o zoneřoď jok se dó

joko po nějokém h roznóm
výbuchu nebo otřesu

PRoTl SoBĚ

t{,
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VSTUp VoLNÝ

Do opuštěné ků|ny
čistého sklepo

nebo vyklizené goróže
postov prostřený stůl

špo |ek se zoťotou sekerou
necky obrócené dnem vzhůru

o posodu no husy
No jednu stěnu pověs věnec
no druhou vykuchoný obroz

no třetí plóšť
no čtvrtou noviny v držóku

Nod vchod připevni ced uli
VSTUP VoLNÝ

VAJíČKo

l.t; t
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- NÁVRAT

Vezmi věc
kterou jsi nošel

nebo odcizil
o Vroť ji tom

kde jsi ji nošel nebo odcizil
Jdi no nód roží

počkej no příjezd vloku
o vyjdi s cestu jícími

joko bys odněkud přijel I\1rv-
\. -/-<

(

l
I

)MEZl VŠÍM PollclE



POLIB KY

Vyznej někomu lósku
o pomiluj se

Vyznoč no nějoké reprod ukci
sochy nebo oktu

místo o počet polibků
které jsi dol

které jsi dostol

DESKY



AZ

Až uslyšíš o nevéře
no piš milostný dopis

roztrhej ho
nosoukej do lóhve

o přidej v tomto pořodí:
sedm hloviček zó polek

zlomenou žiletku
prstýnek
jízdenku

neplotnou bo nkovku
kousek pródelní šňůry

obvozu
ostnotáho drótu

vstupenku
strónku knihy
střep zrcótko

klíček s notočeným pIechem od konzervy
ž{kocí 9umu

chomóček vlosů
vymočkonou tubu

výplotní pósku
dudlík

součóstku outo
kousek gromoÍonové desky

mognetoÍonové pósky
fotogroÍii s milostným věnovó n ím

o dól co určíš ož bude lóhev plnó
Pok ji zozátkuj

o zohrob no smetišti

MUNCHEN 13 A 23
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AZA,ZA,Z

Až uvidíš nějoké neštěstí
udělej oprótkovou bóseň

přivož k ní kómen
o hod' ji

nedoleko jotek do vody

Až potkóš pohněvoné milence
rozbij zrcótko

kup knih u
o pohod'ji večer v porku

Až se dosIechneš o nějokém zIočinu
zIom tři nože

o zodupej je do země
dqleko v Iese nebo v polích

:*:

aa

.oa

-!

a
a

aa
TÝDEN V M.
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D coKotlv TĚ NAPADNE

Popiš
nejrůznějšími pod pisy

reprodukci obrozu
hromodnou íotogrcifii

nebo bonkovku
joko by to bylo prezenční

nebo svědeckó listino

Počmórej
nejrůznějšími podpisy

coko|iv tě no pod ne

rilrrrtlilil=
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frHtr#í

r\

BEZ NÁZVU



sVATEBNíozNÁvrNÍ

Vyhledej v poměti
v dějinóch

nebo v literotuře
dvojici m ilenců

kteří zemřeli
oniž uskutečnili svůj sňotek

Dej jejich jménem
notisknout svotební oznó men í
o rozdej je chodcům no ulici

v den o hodinu
které určuje čos

jejich sňotku no oznó men í

JEN TEN VELKÝ PTÁK hť^|ř ' 
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Zoznomenej kresbu
cestv míčepři fotboIovém nebo jiném utkóní

Připiš jméno sou peřů
výsledek zóposu

.. dotum
o hlovní titulky novinových zpróv

UTKÁN í

LIBEREC q

t



POZDRAV

Vyjdi no u lici
s dlouhým popírovým ocosem

vzodu no kobótě
vyryj do stromu monogrom

jmen dvou zvířot
zovolej přes plot

pozdrov tróvě
z mostu pozdrov rybóm

ze sklepo pozdrov střechóm
z vikýře pozdrov d ložbě

otd jok se ti zlíbí

co TÝDEN DAL llll'!u i



V NOCI

Přilož skróň no koIejn ici
o d lou ho noslouchej

No druhou kolej
polož nosIiněnou minci
o bez ohléd n utí odejdi

V noci
ož vše utich ne

s roubíkem v ústech
no piš no sebe honopis
bez zomlčení čehokoliv

o róno jej pošli milence
motce
ženě

nebo nejlepšímu příte|i

L. NEBEsKÝ
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SON ET

Vezmi romón
který neznóš
odřízni hřbet

odstroň poginoci
o co nejvíc přehózej strónky

V tomto nepořódku
knihu přečti

o nopiš no čtrnóct řódek
iejí obsoh

PAMÁTCE LAJosE KAssÁKA

l:;$i#l
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D
- PARTE

Nech notisknout
vymyšlené zelené

Íiolové žluté červené
modré nebo bílé porte

o rozešli je znómým
V stonovený den

se oblékni do smutku
cestou kup kytici

o polož ji
v určenou hodinu

no zonedboný hrob
Zbytek dne prochoď po městě

o opii sé

PAMÁTCE M' BoHATCE

I



POCTA T. S. E.

Vyškrtej nebo podškrtej
v jokémkoliv čosopise

slovo
nějokó písničky

nóvodu modlitby proslovu
vyhlóšky dopisu nebo bósná

I
I

f

M. BUToRovt b



ČpnsrvĚ NATŘENo

Vyhledej molebnou
úzce přistupnou vyh líd ku

zohroď ji provózkem
s výstrožnou vějičkou

o velkým nópisem:
NEDoTÝKAT| SE!

ČERSTVĚ NATŘENo
I

POCTA MACRITTOVI
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sTRAŠÁK ?

Překřiž dvě hole
no kříž oblékni košili

o přes košili ko bót
Místo hlovy nosoď h rnec

s otvory pro oči
místo rukou zověš vějičky

o celou Íiguru ozdob
cinkovými předměty

Nokonec ji připevni no stojon
o postov domo no nejIepší místo

TÝDEN K STÁNI

ta
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crLNíBÁsEŇ

Ulož do zovozod lo
pyžomo po kortóček no zuby
ses chystol no dolekou cestu

Potom všech no
rozlož do řody

joko bys očekóvol
přísnou ceIní prohlídku

vše od
joko by

PROSBA



I

tl

''.

DItO V

Sestov postup zrodu
no příklod _ boty

od jejího fiktivního stovu
v kusech kůže

o čóstech potřebného moterió|u
ož do hotového výrobku

se zochovonými o pliko cem i

oprocovóvoných d í|ů

STUDENT

ZRODU

$r'



co BY sls PŘÁL

Vyznoč no mopě
nebo popiš místo
kom bys postovil

nebo položil
stometrový bonón

stejně velkou postel
jeh lu

krobičku od cigorei
fotoo porót

klíč
žehličku

metr
konev

žórovku
otd

co by sis přól

TŘEŠTĚN Í



RUKA

Obkresli levou ruku
no tuhý potištěný popír

Pok ji vystřihni
libovolně rozmnož

v místech dloně
vybodej slepeckou bóseň

druhou stronu opečeť
podepiš

o zosuň pod dveře domu
s počmóronou omítkou

do kterého jsi nikdy nevstoupil

VŽDY SVATBA, VŽDY SMRT 
}



PARTITURA

Usedni
sn ímek bude nopřed zpředu
pok z prové o z levé strony

Nyní otisky prstů
vó ho
výško

obíem hrudi posu krku
d ólko poží nohou pohloví

Vše zones no notový popír
joko nějokou po rtitu ru

o pokročuj:
J méno

bydIiště
stov

no rozen í
otd všechny obvyk|é úd oje

pro výslech
Nokonec převož ručníkem oči
se nopít z kohoutku vodovoduo jdi

PAR|DŮV souD

I
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JARN I

Vyhledej místo
kde děti hrojou kuličky

polož do koždého dů|ku
píšťolku

nebo nožík
peníz

kovovou figu rku
nebo jinou hročku

o pečlivě d ůlky zohrob
odejdi kus cesty pozpótku

kus poslepu
kus jednou nohou no chodníku

o druhou no vozovce
kus poto špičko ' . .

B. G.
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- KUP A pusŤ

Kup bílou myšku
nebo ještěrku

stehlíko
morče

užovku nebo veverku
o pusť ji no místě

kde přišel někdo o život
No odchodu obejdi strom

ko ndelóbr
m rovence

outo
dům

odhozenou jízdenku
cokoliv

tolik věcí nebo bytostí
kolik lósek proběhIo tvým životem

t

{

I

I

'l

l

's
4B
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DOTYK

Vzpomeň no první milostný dotyk
o postu pně

jok tě zostihovo ly
nopodob všechny úkony lósky

Nopiš žórlivý dopis
o spol jei

Roztrhej vlostní fotogroÍii
o hoď do konólu dorovoný předmět

KAŽDÝ JINAM

:Ví,Ýii;diiš|ffi



POCHOD

Postov se do rohu místnosti
zovři oči

počítej do sto
otevři oči

o vykroč levou nohou
do protějšího roh u tok

oby ti toto cesto
oniž usedneš

ulehneš nebo porušíš směr
trvolo nejméně hod in u

Alespoň v heslech
zoznomenej vše

co tě zo celou dobu nopodne
nebo r.yvsto ne z poměti

PERNÝ DEN
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JIZ NIKDY

Nostup do tromvo je
nebb outobusu

o přesně si uvědom
chvění pod nohomo
zvuky uvnitř i venku

život koIem
přítomnost druhých

vzpomeň kolikrót jsi tok jel
kom odkud s kým

hódej no co kdo myslí
čím je co prožil

co čie ioký měl sen
někde v poměti

udržuj dostotečný prostor

pro to

co bys chtěl oby tě potkolo
co tě znepokojuje
no co zo pomínóš

o přitom stóle no slouchej
volóní myšlenky

co bys dělol
kdybys věděl

že se již nikdy nevrótíš domů

,\

ZMIZENi



VYVĚs VYZNAČ PoDEJ

Vyvěs zo okno cedulku:
NEKoUPiM SBiRKU ZNÁMEK

NEVYMĚNíM BYT
NEVYUČUJ| HŘE NA KLAVÍR

NEZABĚHL sE PEs

Vyznoč no dveře:
PŘ|JDU ZA sTo LET

ZAMĚSTNANÝM VSTUP ZAKÁZÁN
VYRUŠUJTE

ZNEČlŠŤoVÁNi sE NETRESTÁ
PLIVEJTE NA ZEM

VSTUPTE JEN BEZ VYZVÁNí

Podej inzerót:
PRoDÁM KoČÁREK PRo oSMERČATA

HLEDÁM NEINI.EL|GENTN íHo M UŽE
KUŘÁKA P|JANA KARBANÍKA

ŠKAREDÉHo ZVRHLÉHo TRESTANÉHo
VYL|DNÍM NEW YoRK NA PoČKÁNí

VYMĚNíM KRAB|ČKU ZÁPALEK ZA PYRAMlDU
NAUČÍM ZDARMA cHoDlT Po sTRoPĚ
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POCTA O. B.



BÁsEŇ TlcHA
E. JULlŠoVl

Sesb írej
hromódku oblósků

o sestov z nich
kdekoliv

is nodpisem
oblósek zo oblóskem
joko slovo zo slovem

řódku zo řódkou

joko verš zo veršem
pohlednou bóseň

PRo E. r. ibFRONTISPICE

ffi_-ffi
ffiffi#



VzpoM íNKA

Postov se zódy ke dveřím
obejdi m ístnost

přitom provou rukou diriguj pochod
o levou se všelijok drb

dokud nevyjdeš z domu
Před vchodem chvíli postůj

s hIovou vzhůru
jqko by ti teklo krev z nosu

pok vykroč po lemu chodníku do město
o zomrkej no kožd ého

kdo no tě pohlédne

Před koždým potrovinóřstvím smekn i

před výčepem změň krok
před konfekcí oh rň nos

před obuvnictvím zo ku lhej
před hročkóřstvím poskoč

před telefonní budkou zocpi uši
o tok podobně dól co omrzení

LISTOPAD
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TŘlKRÁT Nlc

1,

Zkus poh ódku
o městě potoženém smutečním suknem

o pokryj svůj byt
cernou

nebo jinou lótkou kterou zvolíš

2.
Nokres|i křídou no podloze
situoci pouličního neštěstí

jok je zozno menóvó
doprovní policie

i s koluží krve zosyponou pískem

3,
Předstov si postovy

o vymysli jméno potron ů
' šicích strojů

troktorů
talevizorů

kuchyňských robotů
píchoček
počítoček

těžních věží
pecí

ponků...

POCTA TRANSPLANTACI SRDCE
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VzDUŠNÁ socHA

Postov se
no dobře osvětlené místo

ohmotej vzduchový bolvon před sebou
chvíli jím otóčej

odstu p
oblékni plóšť

zopol cigo retu
pusť ródio

zvedni nóčin í
o zočni tesot

Zo nějokou dobu odejdi
vroť se s pórótkem mezi zuby

s lo hví v ruce
o pokročuj v próci

Několikrót od sochy odstu p
oprov detoily

nóh le pohlédni no hodinky
od |ož dlóto i klodivo

znovu si zopol
nolij víno

no pij se
usedni no židli

o dlouho
ioko uh ro nutý

se skleničkou v ruce
pozoruj cos udělo I

ULoŽENo - ADRESÁT zAsIlŽEN



NA SHTEDANOU

Spo|kni něco hořkého
notři si bíle ruce

o sepiš bez škrtó ní
to|ik přóní

kolik je ti let
potom Vezmi kus černé lótky

otevři okno
o zomóvej

joko by ses s někým drohým loučiI

VÁNocNi PoZDRAV K. MALlcHoVl

**l

-r.' r'.; r '',1i.' ..:, , ,:
. ..:r,4,:a , ... a,' ./r. , r. r.

..'-i!.-:1.. 
_::....', 

..., .:",'1.'' -":, : : ; ;'.' .' '

;!.i\';i i r";-r.)

"t 
l, .r \\s- r' : 7 r-.-1,..

'!,'j;5r,;1:;.i;1*.1bffi
ffi,...t{iffi

\

.-: i{

:itH'-;áíi};"s.#,''' ý ;-;:: ' l'\ \'*,'i*š{
L. L. .-,.-'ť\ _1 i

i l{'i :.!

ř{íi:ťiřjlll*eťTř{_i.'-{iři;{i'šŤ bl

ť

{:.<*".',;{

::s;'..Y
i |ě..Ll-to{í".'*

"J*x.tirl
gl
tl
:ř

th



D
Ů

KoNEc VŠE NAPRAVí

Nopiš
olespoň jedním slovem

co si o mě myslíš:

Děkuji J. K.

MALÉ FlNÁLE - NĚco NEHRAJE
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NÁVoD
K uPoTŘEBENí

NÁVoDU
K uPoIŘEBENí

oD JlŘíHo KotÁŘE

Vydávání dilo Jiřiho Kolóře ie činnost podobo|ící 5e v mno.
hém orcheologii. znomenó Yždyck' uvódět věci vzniklé ve zcelo
jiném kullurním o politi<kérn klimotu do kontextu součoiného;
znomenó objevovot vždy čóst kultuÍních déiin této čósti Evropy
o mnohdy s údivem Žjišťovot, ž€ i5ou Lontrqstni i s kullurně_dě'
iinnou přítomností. znomená brót v potoz deÍinici (předstoYu)
poezie, no kteíou jsme si zvYkli, o vždycky ii korigovot. zňonenó
uÍědomit si' že se čosto setkóváme s původnim pÍomenem' ienž
se tedY jenom rdónlivě podobá derivocim, o ni.hž už 5e nqpso.
lo mnoho ltron - znqmenó to převÍótit vztoh příčiny o účinku'

Bósník' který české poezii odevzdol vymezující dílq, ioko jsou
Limb o iiné bósně o Dny v ioce, se mulil - joko jiní - v pode-
sdtých letech odmlčet. Promlouvot rnohl jen pÍeklody, ó pódnost
té prcmluvy budou nopořód dosvědčovot mj' přébósnéní cqrlo -
sondburgo o EdEd.. lo" Moste-!!9! V té době promýšli poeakké
problémy i neizozši důslednosli o v intenci, iež bylo píitornno
ui v jeho předchozím díle (Lde-Yí. neírurGnlLkllisq jo'!gii.-

dy bó5ník modeÍní bósni

už nelze poetii[e r .]ozxroo llg-sxyr!- vlznollu]i po nt ur netze poet trootcne
děIot. AřFoiud jé to gesto negotivistické. l(olóř mu všok ve 5vé
dolši přóci dóvó pozltivni obsoh. Poezie 5e dó dělct z čehokoli,
dokozuje Kolář, o dosvědčují to lěfr.'ffi,ŤcoťoE'd;l
my, hloubkové bósně, lolóže, Ghiosmóžé o bésně-obiekty. Se slo_
vy zochózí ioko 5 Ínoteriólem, joko s věcmi; o věci, neirůzňějšívy zocnoz! 

'ol(o 
5 noterlolem, lol(o s vecml; o veci' neirúzňéiji

věci' jichž se denné dotýká koždý z nós' vstupuií somy ve své
íyzické existenci do jeho,'optický.h bósni". o několik let pozdě-ji dospěl k obdobnému poznóní teoretik Íron<ouzského nového
!'eolismu Pierre Restony, když vyŽvql k ziušeňí distonce mezi u_
měním o skutečnosti o k zovedení ,,5o.iologické Ieolil' nroderní

. společnostill do uměni. v bósnikově dile tehdy došlo k podivu_

I hodné prorněně. vjdťll9Jqva!9sgll*js!9h-"E!gl9glJ.'!"-:
|lecnost u' oovno sýeocllo o nopÍoste llbovolnostl v prlrdzovol1l
l-n'-ŽrÍdÍňETroríŤifirř F-|íň_šřŤÍdarEii-o]ifroÍřké-šýňníÍd. _ČÍnr dÚre''
ITň-iitě'-sř_nčfiy-rovol k předmětům (stopóm po člověku' o toké'slovo chópol jolo předměty, o tim došel k sYntoxi výtvorné.

vzdol se šolby 5lov, o|e nevzdql se poetie; jenom ii viděl iinde:

molq provdo lidského osudu, q kde vic než setrvoní no ustóle.
ňF6-FóaÍcTý-.T pošiupééFTo zoiimolo jeiich porušovóňi o roz.
rušování, iež no dÍuhé stroně vedlo k nové Íormólni kóznil. Teh.

uA k osomblóžim mě přivedlo nóvštěvd osvětimského



!

lrmuzeo. Byl to pro mne jeden z neivětšich otřesů, joté jsem zožil: zosklené obrovité Íhistnostiqlé vl9sů.' b"or,' kuÍrů' oděvů, protéz, nódobi, _břýli, dětských hroček otd. všechno pozno-
menone slrqšlivým osudem, poznomenoné něčírh, no co uměni nestočilo, o snod' nikdynebude stočit." A tok se stol nevydo{otelným podÍuhé: objevovotelům 

',,všedniho 
dne;,(doného dávno' ieho Dny v roce), iřisitelům ' 

opollino irovskenó oloJiňismii l oúi""it"ií.věcné.o střidmé' lyriky.mode.ní spoléčnosti (doné zminěnými Kolóřovými pi"rtoaii n"liiojeho dilo- poetické' zdólo se jim spiie hřiilorr, snod zojiňovou, ole ioztrádně .J'o"tnuí;imiho oblost poezie' To všok ui bylo v době' kdy 5e význom Kolóřovo směiovóni osvědaili v souvislo-stech mezinárodnich .joko púvodni piinos' o kdy i domd byl vliv jeho názorů
nesporný. 

'V 
roce'1964 vycházi výbor z jeho sto.šich proci (io Íol 1947), íoku i9óó o 1968

ddlší svork' několiko sbirel .z podesótý<h let (Vršovický Ezbp o Nový'ipiktet} o snod uÍ
letos_. v'idou ieho dilo, kteló sé s trodični (nébo iok řikó i. Hiršol ' ,,piirozenou',} poezii
rozešlo rodilólněji.
_ Přítomný výbor jeho dvoopodesóti. bósni.nóvodu o dvoopodesóti lolóži ;e vlostně pokro.
čováním-o.lheologické próce; odkrývó vřstvu téměř ne|roirějši' Mohl by Éýt docelo'dJLie
nozvón _Týdny Ý Íoce, oby se tok noznočilo zcelo zřejmó iouvislost só sÉirtou, o nii ui
bylo řéč.

Bósně-nóvody ntis. nesmějí oklomo{ _svou dokonolou lyrickou podobou; kdybychom 5e
spokojili..ienom s ieiich čétbou, nebyli bychon próri ouloiovu zóměru. Jsoú určiny k reoli-
zoti;.jejich mdtériólem j9nj j9'vb nejsou jim už oni předměty (i když tu hroj'i - jot<o
v kolóžich - svou ro|i svědků člověkovo osudu); jeii.h moteíióleň j; lid;ké jednó;i' Pdezie
5etu převtěluie v lidský čin, jimž je 

'i.'poznání sebe somo; už skutečnost, áo nóvod pro.
vedeme či neprovedeme, _o nós svědčí; isou to básně sokÍotické. Kolóř je dotuje Íoi(em
l965' mnohé všok vzíikly dříve.

Kolóže se.poji k nóvodům ierr volně; obo druh' bósnického pÍoievu 5pojuje próvě úpornó
snqho vytěžit poezii z věcí z hledisko trodlcni poetiky nebósnict]ých, idáníiv8 zrušit ioza;t
mezi uměním o skutečností, lépe řečeno bósnickým gestem povýšií no rovinu umění skuteč-
nost-5omu_pÍóvě v_jejich ,'svědecký<h. nebo ,,doličných. oipelrte<h. o tom výÍqzně svědči
nopříklod kolóže 

'Co týden dol''' ,,Vždy svotbo - vždy smrt.l nebo ..Ťýdén v M.,,.
Bylo bY v tomto doslovu zbytečné připominot piibuznosti o vozbi,'které Kolóřovu tvorbupoutojí k oněm součosným urněleckým proudúm, jež si vyslotriily názvy lettrismus, konkrétní

poézié, 
'evidenlní 

poeŽie (což ié vlostni Kolóřův teÍmín), event átd. Jeho dílo je živou sorr_
čó5tí tohoto ploudu, v.mnohém.je| piedio|o, v mnohém z jeho otmosÍéry teží. chtěl bychjenom upozoÍnit no princip většině těchto směiovoni zókloi|ni (proievuie se hlovně v ko_
lóřových nóvodechlj. plincip, kteJý sé snoži zÍušit distdnci meri'divókem o tvůrcem próvě
snqhou-o oktivní divókovu porticipoci..Je lo snod plincip utopický o nikdy zcel<r splni-
telný, přece.' všok 'ukozuie no humlnisti.kou dimenzi této tvoÍby';oléko předbihojicí osiotní
íormy společenského vědomi i společenslré skutečnosti.

Když. jsem před léty psol o Kolóřově tvolbě, poznomenol jsem, že chópáttq' ioko znok,
mu5í si teplve vytvoíit konvencit oby mohlo být obecněji přiiimón+'Jeden z 

_tehdejších

litdíórní<h ořbitrů přóvě této posáže použil k iřoni.kému odsunúti tokové o jí podobné ivoÍby
někom _ňo sotvo ,'experimentólni'' 'okÍoj součosného uměleckéhoI dění. J<iko by nebylri
dosloiečně znómo ono klosikovo věto o tom' že uméni produkuie- neien.. uněleáká dílo.
ole i potřebu ie vnimot, tedy své obecénstvo' MUsí k tomu ÍÍlit ovšem pÍíležitost

Toto kniho se snóži tčk'ovou přiležitost vytvořil.

.losEF HLAVÁčEK
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