
Historie sochy
Motto
“Vyvíjíme se z pětismyslového člověka v člověka mnohasmyslového… …Logika chápání pětismyslové osobnosti
pramení v mysli. Je produktem intelektu. Mnohasmyslová osobnost ví o své duši-snaží se s ní spojit a stát se
hmotným ztělesněním svého vyššího já- soucítící vedení vlastní duše i duší ostatních vědomě přivolává a přijímá.
Je si vědoma Světla své duše.“

1996 - vznik návrhu (výška 80 cm). Původně jako výtvarný návrh na pomník Sv. Václava v Příbrami. Nejprve
výzvu do konkurzu odkládám jako pro mne nezajímavou. Nakonec se zúčastňuji prací, ve které jsem se
soustředil především na podstatu toho, co podle mého vnímání vyjadřuje duchovní celistvou bytost.
Návrh nebyl přijat. Následovně definuji a pojmenovávám charakteristiku sochy obecněji – Prorok.

1999 – cítím nutnost udělat sochu v té velikosti, v jaké si ji představuji. Vytesat ji do kamene se pro
mne ukazuje finančně téměř nedostupné. Začínám pracovat na realizaci z polystyrenu. Sochu chci
dokončit do roku 2000. Pracuji na samotě v lese. V závěru roku 1999 jsem s prací hotov.

2000 – v rámci akce Expo 2000 v Bremerhavenu – SRN jsem se rozhodl představit sochu veřejnosti
tím způsobem, že ji poplavím stojící na nákladní lodi po řece až k Severnímu moři. Vše je připraveno.
Nakonec se plavba neuskutečňuje pro dočasnou nesplavnost Vltavy a Labe. (zajímavé ve světle záplav,
které se odehrály přesně o dva roky později) Transportuji sochu nákladním autem a instaluji na tři dny
na břehu moře.

2001 – po téměř dvouletém pátrání nacházím v Praze prostor vhodný pro umístění sochy. Je jím
bývalá klášterní zahrada Sacré Coeur nad novým Smíchovem. Současně přijímám myšlenku, že socha
Prorok v širším kontextu představuje Duchovní symbol Evropy a jako takovou ji také prezentovat.

2002 Tento rok v rámci úředního postupu podstupuji vleklá jednání o možnosti umístění sochy Prorok na
zamýšleném místě. Bezvýsledně. Zjišťuji mj.,že causa žádosti o krátkodobé dvoudenní umístění zřejmě
ve skutečnosti nebyla na radě vůbec projednávána (přestože je to uvedeno v odpovědi OPP MU Prahy
5). V tom případě by se jednalo o zamítavé stanovisko úředníka městské správy bez skutečného
vyjádření MR MČ Prahy 5 k dané věci.
Celý proces má doslova Kafkovsko-Haškovské úřednické vyústění. Zbývá tedy pouze buď jít proti úřední
moci, nebo hledat cestu lepšího porozumění skrze osoby, kde jej vnímám. Začít znovu od začátku jinde,
a jinak. Volím cestu hledání…

2003 Přijímám myšlenku, informovat o této soše prezidenta Václava Havla a paní Dagmar Havlovou. Dopis
odesílám 12. září.

Setkání s Marko Pogačnikem - slovinským umělcem-sochařem, autorem řady publikací o geomantii.
Uvědomuji si spojitost sochy a geomantie, jako jednu z možností krajinné léčby.

Setkávám se skupinou lidí spolupracujících na Markových projektech pro Prahu.
Ukazuje se -
- že zvolené místo je Přírodním chrámem, který je třeba revitalizovat.
- že socha Prorok svým potenciálem může pozitivně ovlivnit lidi nalézající se v její blízkosti, i celé okolí

Původní projekt –realizace a tím i zpřístupnění sochy Prorok veřejnosti - tak získává další dimenzi:
Záměr:
- napomoci sebeozdravnému procesu krajiny
- prozkoumat co nejpřesněji energetické rozvrstvení daného místa i další souvislosti, navrhnout
alternativy řešení
- nabídnout veřejnosti alternativu přístupu k řešení krajinného systému
- prostřednictvím tohoto projektu přiblížit veřejnosti geomantii jako celostní systém

Po několikaměsíční spolupráci vzniká rukou jednoho z účastníků Ivana Zentricha podrobný geomantický
popis stavu místa a socha Proroka je instalována imaginativně, ve své jemnohmotné podobě. Započal se
tím rozsáhlý revitalizační proces daleko přesahující toto místo.

Uskutečňuji výstavu originálu sochy a performanci s ní spojenou na pražském Vyšehradu Dopisem
oslovuji zastupitele města a další politiky. Bezvýsledně.




