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Několik poznámek k nejnovějšímu vývoji lázeňství

1. VÝCHOZÍ SITUACE
a/ -všechna myšlenková hnutí jsou nadstavbou , vynucenou nedokonalostí
životního stylu
b/ řeč není schopna obsáhnout plastičnost světa v nás i kolem nás;
byla vždy určena jen ke komunikaci o způsobech existence
c/ za situace, kdy je dosaženo dokonalosti životního stylu, přestává
mít jakékoliv poznání smysl
/tak si snad představují křesxané ráj nebo království boží na ze
mi; za uvedené situace přestává rovněž existovat duše a to by moh
lo být milé zase buddhistům/
2. LÁZEŇŠTÍ HOSTÉ
a/ nemají kořeny materiální ani duchovní
b/ nejsou ochotni se úspěšně realizovat a tento talent hodlají vědomě
rozvíjet
c/ nejsou unaveni natolik, aby nedokázali změnit svůj Životní styl,
své životní návyky, dané preferencemi mentálními i čistě živočiš
nými
d/ vyhýbají se překultivovanosti, protože si chtějí uchovat schopnost
mutace
e/ prahnou po výsměchu; právě trn je potleskem znějícím líbezně jejic!
duši
3. OBĚŽNÍK KAŠPAR

Vychází přibližně v měsíčních intervalech. Platí pro něj stejná kri
teria jako pro časopis Lázeňský hóst, nemusí však nutně obsahovat
příspěvky ve všech uvedených třídách. Udržuje žádoucí lázeňskou at
mosféru, vytváří pracovní kontakt.
4. ČASOPIS LÁZEŇSKÝ HOST

Je retrospektivním výběrem z několika oběžníků i z původních příspěv
ků v oběžnících nezařazených. Jeho účelem je postižení vývoje našeho
experimentu. Jeho poslání nejlépe charakterizuje Stevensonova věta,
uvedená v záhlaví:"Množstvím věcí svět je naplněn, že štastni bychom
mohli být jako králové"
5. CHARAKTER PŘÍSPĚVKU
Časopis vzniká z různorodých materiálů. Pokládáme za žádoucí, abychom
z ohledu na jeho skladbu a důraz kladený na životní styl zveřejňovali
z příspěvků někdy jen torza. Nejde nám o hledání nových literárních
forem; hodí se nám i fragmenty, drobné postřehy. Jedinou větu jsme
často ochotni pokládat za hotový útvar. S radostí uveřejníme zvláště
práce mutující, chystající se právě k odletu z nám familiárních kra-,
jin a pokoušející se o příčné propojení oblastí, které jsme až dosud
pokládali za vzájemně nesouvisející. Lázeňský host je sice časopisem
neprofesionálním, přesto však vyžaduje jistou profesionalitu v řazení
příspěvků. Pokusili jsme se proto stanovit pro příspěvky funkce a kra
teria a vymezit jim pole působnosti, abychom je mohli vždy zařadit dc
jedné z kvalifikačních tříd, které jsme si k tomu zvolili. Pokusili
jsme se o dělení příspěvků v naději, že nás snaha o přesnou definici
těchto tříd povede správným směrem: umožní nám dozvědět se co nejvíc
o tom, kdo jsme, co se nám líbí a' co naopak nechceme; dělit, abychom
mohli panovat, rozbít nám důvěrně zngmý obraz, nabízející již pramale
překvapení, abychom složili obraz jiný, příhodnější. Pro začátek by
to mohlo s kvalifikačními třídami /jinak řečeno pravidelnými rubrika-,
mi, jejichž účelem je jistá vyváženost celku dle našich představ, kt<
rá se neřízena často rozplývá v svůdných dálavách krásného slova, aniž by lpěla na projevech životního stylu/ vypadat asi takto;
(•

A/ materiály převzaté /většinou překlady/
Tvoří podklad v kompozici „časopisu^ který by měl být trcadlem rozmani
tosti možných představ ve všech nám zatím dostupných průmětech. Je us
měrněným -chaosem, do kterého komponujeme své představy o životním sty
lu. Nestojíme o to zabývat se věcmi zevrubně, ale chceme získat infor
mace o vzdálených, nesouměřitelných, zdánlivě nepropojených či protikladných aspektech světa; s jejich pomocí se těchto aspektů světa mů
žeme neustále dotýkat a tak pociťovat jejich závratnou mnohost.
B/ -životní styl
Hlavním hodnotícím kriteriem všech příspěvků je proveditelnost, možnost
praktické aplikace.

a/ elementární projevy - recepty, návody a pod.
b/ konstruktivní projevy /technologie, činy, postupv/
hledání koeficientu-, který mění hodnotu konání. Jako příklad lze u
vést třeba pramálo probádanou oblast spánku; jak, kdy a kde spát,
způsoby řízení snů atd.
c/ mystifikace všeho druhu /a to především nás samýcli/
Domníváme se, že j° vhodné obklopoval se zprávami pohybujícími se na
samých hranicích pravděpodobnosti a právě tak vhodné je tuto hranici
neustále posunovat
d/ literatura lázeňská
Pokud je mozek - jak se domníváme - j<*n jedním ze smyslů, pokládám»
literaturu za projev^životního stylu.
Jedná se o nové lázeňské formy komunikace: naléhavá sdělení, žádosti
a další vznikající formy. Rovněž prapodivné vzkazy a telegramy, nápi
sy křídou na zdi, realizované snové příběhy, napodobování společnosti
e/ kašparství
v
Je praktickým lázeňským konáním. Je jediným způsobem jak so vyhnout
vecpání do pytle zavedených představ a pojmů, je jejich rozbitím,
průnikem umožňujícím nadhled. Naše počínání budí často dojem potreštěnosti a výstřednosti. Návyk na roli kašpara je proto pro lázeňské
ho hosta životní nutností i způsobem '^šení konfliktních situací.
C/ grafické příspěvky^
/na stanovení lázeňských kriterií v této oblasti se zatím necítíme/

D/ inzerce
Slouží k uspokojování potřeb lázeňských hostů; inzeráty budou přijímány
jen s patřičnou vnější úpravou, charakterizující dobu; v které žijeme.
Text se však zásadně vyhýbá finančním termínům a hovoří pouze o důvo
dech, nejlépe naléhavých.
'
E/ interní zprávy
Zprávy o stavu fondu, připravovaných činnostech a pod.

.

F/ li+erární příloha
z
vlastní i převzatá prózava poesie, jejichž literární hodnota mC že být
i nesporná, avšak nelázeňská.
■
.-ČINNOST

,

f

k/ Lázeňský sněm
«

Je pořádán každoročně v zimních měsících na některém z českých, moravs
kých či slezských hradů.
,

a/ bývá na něm stanoven "program" pro následující období včetně pravidel
a poznatků k vydávání časopisu, záležitosti fondu a pod.
b/ bývá na něm udělována cena za nejlepší kašparský skutek, "Cena dona
Quichota" za uplynulé období. Pro celý obřad je stanoveno závazné
scenarium'. Cena může být udělena i v nepřítomnosti, na př. do zahra
ničí, a to i "ne lénům". Pro udělení ceny budou stanovena kriteria.
Netřeba zdůrazňovat, že se jedná o mystifikaci vlastní osoby.

c/ na sněmu je pořádán i soud za duševní nízkost - nejlépe s konkrét
ním obža' ováným, předvedeným ke Sněmu v rětězech
d/ nedílnou součástí sněmu je i hostina, k^erá.musí odpovídat lázeňs
kým zásadám § představám /slavnost s množstvím vonných lcuřidel, i1nmi nací, ohňostrojem a pod./. Účast krojovaného kašpara je neubyl
ná. Scínarium pro celý sněm včetně hostiny by mělo být^připraveno
předem a to i s proslovy. Mělo by být takové, °by umožňovalo snad
nou konverzaci /navázat na tradice pozapomenuté múzy - řečnictví/.
Sněmu by mohl předsedat Velký Kašpar. Hosté by se měli sjíždět
dopravními prostředky respektujícími atmosféru celé slavnosti - kc
čáry, vícekola a pod. Úča°t psu, exotického ptactva, koní a jiných
zvířat na sněmu vítána.

B/ Pobyt v lázních
v
Každoročně v pozdním podzimu odjet na týdenní lázenskouvdovolenou
do menších, ale nikoliv podřadných lázní, kde se o lázeňství zásadně
nehovoří. Jak a proč se do lázní jede není třeba .vysvětlovat; vždyí
příprava na tento stav byla naším původním záměrem.

C/ Akce příležitostné a tématické
Z uskutečněných možno uvést akcě "Piknik", "Modrý den". "Mlha", z
připravovaných "Pražský kufr", "Dětské hry padesátých let" a pod.
7. -ČLENSKÉ LEGITIMACE

Symbolem lázeňství /a jakousi "členskou legitimací"/ je šaškovská
rolnička, nošená neokázale /nejlépe v kapse/ tak, aby o ní člověk
několikrát denně zavadil - zejména při prudších pohybech vyvolaných
rozhořčením, hněvem a pod. - a přihlásila se svým šaškovským cink
nutím. Za agresivních nálad a v jiných naléhavých případech je s ní
možné na někoho i zacinkat.

Často se d"vím, kde se skrývají hranice porozumění mezi člověkem a zvíře
tem, jehož srdce nezná jazyk slov. A kterým prvotním rájem procházela v
pradávném jitru tvoření prostá stezka, po níž se jejich srdce navzájem
navštěvovala. Stopy jejich opětovných šlépějí nebyly smazány, ačkoliv je
jich příbuznost byla už dávno zapomenuta. A přece se někdy v jakési bezeslovné hudbě probudí šerá vzpomínka a zvíře pohlédne člověku do tváře s
něžnou důvěrou a člověk se podívá do očí zvířete s pobavenou náklonností.
Zdá se jako by se tu potkali dva přátelé v maskách r' jen nejasně se v pře
strojení poznávali.
/R.Thákur:Zahradník/

Hledáme výkupčí psů ,a koček pro výzkumné účely /mimo pracovní poměr/ s
celoročním závazkem, event. pouze příležitostně. Bližší podmínky Velaz np<
Praha 6, Lysolaje 15, tel. č. 326551*5
/Inzerát z Večerní Prahy, 1979/

Naléhavé sdělení

Přes lehký, opar divutvorné směsi vůní - nassátý za prudké jízdy z kopce
na rozhrkaném kole-, jejíž jednotlivé elementy jsou nesnadno k pojmenování
/kombinace pachů sena, blatouchů, lopuch, kopřiv, lesních jahod, koňských
koblih, smrkového jehličí, růžových květů šípků a myriád jiných, méně vý
razných/ jsem dnes uprostřed České Sibiře pronikl hlouběji do dětství
/aniž bych chtěl či mohl oddělovat dětství individuální od dětství lidstve
než kdykoliv předtím. A ze všeho toho dnešního přemýšlení se mi nejhloubě
ji vtiskla do paměti "jedna z prvních a všemi lidmi uznávaných podmínek
štěstí" Lva Nikolajeviče Tolstého, kterou jsem si přečetl v červnový podve
'čer na dřevěné latrině s výhledem do kvetoucích luk, žitných lánů a smrko
vých lesů:"oe to takový život, při kterém není porušen svazek člověka s
přírodou; tj. život pod širým nebem, ve světle slunce, na čerstvém vzduchu
styk se zemí, rostlinami a zvířaty.

- 4 VĚRA HRDLIČKOVÁ : JAPONSKÉ ČAJOVÉ ZAHRADY

/z časopisu Nový Orient/

"...na cokoliv pohlédnešnechť je to kveť,
na cokoliv pomyslíšnechť je to měsíc"
Macuo Bašo, 17»st.

Cesty za poznáním vedou evropsky smýšlejícího člověka do vzrušují
cích sfér nových objevů, do dosud nepoznaných světů a stávají se mu ins
pirací k dalšímu tvůrčímu úsilí. Tradiční japonská cesta za poznáním by
la na rozdíl od toho obrácena jiným směrem. Pod vlivem zenistické Pilo sofie bylo jejím cílem dosažení harmonického splynutí s koloběhem příro
dy, duševní rovnováhy a oproštění se od zátěží každodenního života. Jen
zřídka se ovšem úsilí o postižení těchto vnitřních hodnot stávalo jedi ~
nou životní náplní. Častěji bylo duševní hygienou lidí, kteří se života
nijak nestranili-a tím spíše pociťovali alespoň na chvíli potřebu vy prázdnit své nitro" od všeho nepodstatného a ponořit se do atmosféry kli
du a krásy jako do očišťující lázně. Díky tomu se vytvořil v Japonsku vy
tříbený kód krásna, promítající se ve výtvarném umění i v literatuře.Je
ho poznání je přínosem i pro moderního člověka, protože hlavním smyslem
japonské estetiky v podstatě bylo učinit život uměním a umění Životem. .Z
tohoto hlediska pak téměř každý úkon všedního dne může být povýšen na úroveň trvalého estetického zážitku. Příležitost k tomu poskytuje pití ča
je, jídlo, uspořádávání květin i kompozice zahrady obklopující dům.
Některá z těchto odvětví - zvláště uspořádávání květin a architek tura zahrad, vyplňují dnes, protože to jsou umění spjatá s minulostí,po
divuhodně mezeru v nadmíru civilizovaném životě moderního člověka a zá jem o ně stále roste i mimo hranice Japonska.
Tradice tvorby zahrad sahají v Japonsku až do období mezi 6. a y.st.
Brzy poté se zahrady vyvinuly ve vyhraněný um-lccký jev a žánrově se roz
vrstvily v zahrady dvorské, chrámové, čajové i zahrady rezidenční, obklo
pující obytné domy. Ačkoliv všechny tytozahradní typy byly založeny na
stejné koncepci, docházelo v nich postupně pod vlivem konkrétních pod mínek a potřeb k různým modifikacím.
Všimněme si dnes zahrad čajových, které vznikly jako součást čajo .vého obřadu a mají proto své specifické rysy. I v nich se ovšem realizu
jí pravidla platná pro veškerou’japonskou zahradní architekturu, jejíž
hlavní zásadou je postihnout prostřednictvím těch nejprostčích věcí e3en
'ci přírody i lidského bytí. Japonští tvůrci zahrad uměli vždy dokonale
využívat prostoru a hlavních zahradních komponentů - kamenů, vody, stro
mů, keřů, mechů i květin, čajoví mistři se v tomto umění stali virtuosy
právě pro svou schopnost propojit užitečné s krásným. Vytvořili zahradní
. díla,vkterá přetrvala věky a nebyla dodnes překonána.
Čajový obřad čanoju nebo Čado s-e z původní zábavy, při níž se roz poznávaly chuti různých druhů čaje, vyvinul ve vytříbenou formu společen
ského stykuj v němž byla nejdůležitější vzájemná duchovní spřízněnost je
ho účastníku. Vyplývala ze čtyř základních principů - harmonie, zdvoři losti, čistoty a ticha, formulovaných již v 15, století japonským esté tem Muratou Šukoem. Klasikem tohoto žánru se však o sto let později stal
čajový mistr Sen no Rikju. Bylo to v době, kdy se čajový obřad rozšířil
ze šlechtických kruhů mezi bohatnoucí a proto i vlivné měšťany. Mělo to
zvláštní význam. Při čajovém obřadu se společenské rozdíly alespoň
na
krátko stíraly. Vstupem do nízkých dveří čajového domku nechávali účast
níci čajového obřadu za sebou všechno, co je pojilo s každodenní reali tou včetně všech hodností. Každý z nich zde měl stanout "přioděný jenom
Naléhavé sdělení

Když se dělá lázeňství v dobré pohodě, vylézají odevšad nečekaně kašpaři.

svou schopností vnímat, krásu", dotvářet ji tím, že ji chápal a přispívat
tak k vytvoření harmonické atmosféry.
Sen no Rikju zdůrazňoval, že čajový obřad není v podstatě nic ji - ného, než přivést vodu do varu, připravit čaj a v klidu ho vypít s přá teli, kteří jsou schopni pocitovat radost při pohledu na krásu prostého
.čajového šálku. Ve skutečnosti se však v průběhu doby vytvořil celý kod
složený z pravidel jak se chovat, pohybovat a o čem hovořit při obřadu •
Lišil se podle jednotlivých čajových škol. Tak je tomu i v současné době.
Podstata však zůstává stejná: těšit se z tichého půvabu okamžiků, jeji-chž
jmenovatelem je prostota, nenápadnost, tlumenost barev, vnitřní souznění.
K tomu přistupuje často i neosobní specifická příchuí smutku, tichá me. lancholie nad během lidského života.

r Komenno zahrado v Daisen-in v Kjótu

Naléhavé sdělení
I po našich duších se sápaly nečisté ruce.

- 6 Čajové zahrada vytváří úvod k tomuto prožitku. Její branka uvádí hos
ta do jiného světa. Odkládá se v něm' spěch a místo halasného sebevědomí v
něm nastupuje oduševnělá skromnost. Čajová zahrada se nazývá "rodži" - mís
to rosy
a ■»e rozdělena na vnější a vnitřní část. Mezi oběma má být ur čitý kontrast - je-li vnější část více otevřena slunečním paprskům,
pak
vnitřní je v lahodném stínu. Osou zahrady je cestička vydlážděná kameny •
pláždění cesty zavedli do japonské zahradní architektury právě čajoví mist
ři. Každý kámen se pečlivě vybírá, jeho poloha je promyšlena tak, aby ces
ta dodávala krokům příchozího zcela přirozeně a nenápadně rytmus odpovída
jící záměru tvůrce zahrady. Tato krátká cesta - nebot čajové zahrady jsou
většinou poměrně malé - jakoby přenášela člověka přes velké vzdálenosti •
Může být úzká či široká, vinoucí se nebo přímá, vždycky však je pro toho ,
kdo po ní kráčí, přechodem od toho co bylo, k tomu co bude, a tím je i sym
bolem lidského života.
Japonci pocilují velmi živě jak se kameny ve stezce "plně a nesobecky"
oddávají svému úkolu přivést hosta do čajového domku. Okamžiky na cestě st
rávené poskytují klid a úlevu. Pohled na seskupení balvanů vyjadřujících na
malém prostoru esenci horského majestátu nebo na kaskádu symbolizující výz
nam vodního živlu v přírodě osvobozuje člověka od zaujetí všedností a při
vádí ho k hlubšímu soustředění. Zdá se jakoby zde míjely ne vteřiny, ale vě
ky. K dotvoření této atmosféry je velmi^promyšleně využito všech prostřed
ků zahradního umění - šumot vody zdůrazňuje ticho zahrady, odlesk oblohy v
jezírku dotváří její barevnou harmonii, kolébající se stíny bambusové vět
ve na stěně čajového domku navozují d^jem nepostižitelné tesknot .
Očištění fyzické a symbolicky i duševní poskytuje hostům nádržka s vo
dou, umístěná obvykle ve vnitřní zahradě, kam se z vnější části vstupuje
dřevěnou rustikální brankou. 0 důmyslnosti, s níž čajoví mistři vybírali
tyto kamenné vodní nádrže, by se daly napsat celé knihy. Jejich krása byla
často námětem básnických děl. V těchto kamenných umyvadlech je nejvýrazně
ji propojen princip utilitárnosti a elegance. Voda většinou přitéká bambu
sovým korýtkem do zvnějšku omšelé, zevnitř však pečlivě vyčištěné kamenné
nádržky - někdy tu poslouží vykotlaný kámen nalezený na břehu moře, jindy
balvan ze základů zborceného chrámu nebo starý žlab od opuštěné studně.Ná
držka může být protáhlá jako rukáv ženského kimona, či zase okrouhlá jako
stará japonská mince. Vždycky však má působit dojmem neopracovanosti a těs
né přináležitosti k přírodě. Kolem nádrže jsou dlažební kam«ny rozmístěny
tak, aby ten, kdo si vodou z bambusové naběračky vyplachuje ústa a umývá
ruce, na nich mohl pohodlně stát. Nedaleko bývá obvykle i kamenná lucerna.
Její používání se z rodži rozšířilo i do ostatních druhů japonských řadič
nich zahrad. Výroba lamp nejrůznějších tvarů js dodnes samostatným a velmi
uznávaným řemeslem. Japonci mají k lampám, podobně jdko i k ostatním sou
částem zahrady, vztah jako k lidským bytostem. Lampy ve slavných zahradách
mají své "životopisy" a často i jména vztahující se k určitým událostem .
Světlo lampy symbolizuje i světlo poznání, které zaplašuje "mračnf nevědo
mosti" .
V čajové zahradě je vše koncipováno tak, aby působilo spíše jen jako
jemný dotyk č1' inspirace podněcující fantasii a činilo tak hosta spoluúčast
níkem 'vůrčího proč su rozvíjeného zahradním umělcem. Proto tak zatímco
vstupem do branky návštěvník teprve začíná přetrhávat pouta s vnějším svě
tem,zastavení u vodní nádržky ho již nachází uvolněného, soustředěného na
vnímání krásy věcí, s pocitem jako kdyby měl za sebou dlouhý kus cesty. A
to je také hlavní smysl celé zahradní "ouvertury" k čajovému obřadu. Tvůr
ci zahrad s v mnohém podobají hudebním skladatelům. Věd-' jak zvolnit ryt
mus návštěvníkových kroků po pěšině, aby mohl vychutnávat krásu pokřivené

Naléhavé sdělení

Jsme jako noční můry kroužící kol em galaktické petrolejky. Nakonec si ur čitě spálíme křídla, ale poučení z toho bude mít i ten, kdo u ní sedí. Ko
lik světelných let bude schopen pozorovat bez pohnutí nepoučitelnou tvrdo
hlavost nočních návštěvníků?
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borovice, nebo jak zvednout- jeho Dohled do koruny rudnoucího javoru. Zvláí
ní potěšení působí japoncům hebké koberce mechu, jež sametem svých zelení
tvoří nedílnou součást každé zahradní scenerie. Pro mistra Sen no Rikjua
byl právě hustý mech, čistý a prozářený sluncem, nejvýznamnějším symbolem
čajové zahrady i čajového obřadu. K představě čajové zahrady však patří i
měsíční noc nebo záblesk moře kdesi v dálce.
Celkové barevné ladění zahrady kolem čajového‘domku je však tlumené.
Květin tam bývá málo. Tvoří vždy spíše jen jakoby náhodnou barevnou skvrní
kontrastující se zelení stromů a keřů a šedí lišejníků, právě tato barevní
askeze -pak dává ještě více vyniknout kráse čabaný, jak se nazývá uspořádá*
ní květin - ikebana v čajové místnosti. Tento aspekt dobře ilustruje .pří běh o tom jak vojenský vládce Japonska v 16.století Hidejoši, vyslovil jei
no-u přání spatřit rozkvetlé svlačce v zahradě Cen no Rikjua. Bylo všeobecr
známo, ze Rikju -svlačce pěstuje ze semen dovezených z ciziny. Starý mistr
pozval proto Hidejošiho na Čaj časně ráno, kdy svlačce otvírají květy a je
jich stvoly jsou jimi obsypány. Jaké však bylo překvapení Hidejošiho, když
vstoupil do zahrady a svlačce tam nebyly. Líšta, kde dříve rostly, byla v^
sypána pískem a jemnými kaménky. Až teprve uvnitř, v Čajovém domlcu, se ve
výklenku skvěl ve staré bronzové váze jediný bílý kvót svlačce. Jeho listj
■byly ještě vlhké ranní rosou.
V tomto příběhu je obsažena myšlenka, která je klíčem k pochopení ja
ponské koncepce krásy jako hlubokého zážitku, jenž je plodem uvědomělé du
ševní discipliny i schopnosti obětovat vše pro to, aby vynikl vnitřní smy
sl věcí.
Ale pojčme dál po zahradní stezce. Od vodní nádržky spatří host ten ť
sek zahrady, který už dává tušit blízkost čajového domku. Mezi keři prosvií
tá jeho stěna, je vidět nízký vchod. Bývá zde dřevěné odpočívadlo chráněná
přístřeškem. Přežívá tu někdy také polička na odkládání mečů - ani středo
věcí samurajové nesměli vstoupit do čajového domku ozbrojeni, ačkoliv jiné
neučinili bez svých mečů ani krok. Na stěně čajového domku visívá i nástrc
ták prozaický jako je koště, ale i to má v Japonsku v tomto prostředí jakc
si nostalgickou příchul, nebol úkon zametání zahrady za časného rána či vl
hého podvečera patřil k oblíbeným a uklidňujícím úkonům většiny slavných Č
jových mistrů.
Čistota Ťe neodmyslitelným komponentem čajové zahrady i čajového obře
du. Je to však čistota řekli bychom cituplná, spíše jen dotek než radikálu
úklid.' Vypráví se, že Sen no Rikju jednou uložil svému synovi aby zametl z
hradu před příchodem hostů. Když hoch úkol .splnil, šel se Rikju do zahrady
podívat, ale nebyl spokojen. A tak se chlapec dal znovu do práce. Ale ani
pak n°byl pochválen. I poklekl před svým otcem, hluboce se uklonil a zeptá
se:"Co mám otče ještě udělat? Zametl jsem cestu, shrabal listí, mech svítí
zelení, nikde není ani smítko?"
"Jsi můj chlapče stále ještě nechápavý" odpověděl Rikju. A pak vyšel
zahrady a zatřásl javorem, až se všude rozsypalo jeho krásně zbarvené list
Blízko čajového domku bývá čiri-ana, jáma na uschlé listí'a posekanou
trávu, dovedně umístěná za keři nebo za proutěným čivbambusovým sodegalci ~
rukávovým plůtkem. Byl vymyšlen tak, aby nejen zastiňoval nepřijemnýJpohle
ale současně tvořil i pozadí pro vodní kaskádu, seskupení balvanů nebo keř
azalek.
Zvláštní půveb dodává zahradě i sníh nebo déšt.
"Čajový obřad by ztratil smysl, kdyby ti, kteří ho provádějí, nenaléz
li potěšení v bělostném sněhu a lahodném dešti", říkávali staří čajoví mis
ři„ Byli přesvědčeni, že za takových dní nabývá tlumen?/ klapot dřevěných
sandálů na kamenné cestičce zvláštní tklivosti a že již podle tohoto Zvuku
lze poznat duševní rozpoložení blížícího se hosta.
Naléhavé sdělení
Kultura je jen tenkou vrstvou pěny na hladině civilizací, jen křehkým vlák'
nem, vinoucím se prostorem klání brutálních mocenských sil. Jeden nepatrný
náhodný pohyb a vše je ztraceno; již nikdo pak nenaváže ztracené konce.
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V zimě zahradníci pokrývají čajovou zahradu borovým jehličím, které
chrání'mech. Citlivé stromy a keře balí do slaměných snůpků. Tehdy se za
mrazivých dnů line z čajového domku jemná vůně kadidla. Host odloží na ka
meni před domkem dřevěné sandály a vstoupí dovnitř vchodem tak nízkým, že
musí často nejen hluboce sklonit hlavu, ale i pokleknout - je to úkon sou
časně i symbolický, který naznačuje, že vstupem do čajového domku se všich.
ni stávají sobě rovnými»
V malé místnosti pokraté rohožemi je vše uspořádáno prostě, přitoiji
však s vybraným vkusem. Hosté se obdivují uspořádání květin ve váze a obra
zovému svitku ve výklenku. Pak se ozve tichý zvuk odsouvacích dveří. Vej
de hostitel, poklekne a pozdraví hosty hlubokou úklonou. Vše se odehrává v
tichu. Je slyšet jen vření vody v železné konvici, kam hostitel vložil kou
sek železa, aby chvějivý zvuk připomínal šumění větru ve větvích borovic.
Pak se pomalu rozvine hovor dotvářející atmosféru okamžiku.
Když obřad skončí, odcházejí hosté zahradní cestou poprášenou sněhem
či zalitou měsíčním světlem. U odpočívadla se zastaví, pohlédnou zpět, aby
se ještě jednou potěšili půvabem místa a elegancí zahrady. Hostitel je do
provází a čeká u brány dokud neode’j ’ou. Pak se zvolna vrací po kamenné za
hradní stezce do čajového domku. Rozhrne řeřavé uhlíky v nízkém krbu, při
praví si šálek čaje a znovu prociíuje doznívající kouzlo předchozích chvil.

Hledání barevného papouška
"J edině na neobjevených kontinentech můžeme být šíastni jako králové", řek
li jsme si před časem. Posbírali jsme tretky^ které jsme měli za nejdůleži
tější a vypluli jsme. Od té doby jsme nespatřili kousek pevné země.
kvšak dříve než pevninu uvidí astatní plavci ptáky létající nad pobřežím .
I může to být jedině papoušek, barevný to pták všeho lázeňství, kdo žije
na novém kontinentě, nebot jsem nepoznal nikoho, komu by nebyl rádcem na
dětských hřištích, nikoho s kým by nenamáčel zobák do stejného půlitru při
prvním tisíci piv. Jeho pestré barva se stále zjevují tam, kde se děje ně
jaká ztřeštěnost, potrhlost, něco neúčeln^ho. Je při tom, když radost js
zdánlivě bez příčiny, ale má svůj podíl i na pohybu větru ve vegetaci, v
tekoucích vodách a pramenech /čerpač/, je v ohni, který pozoruji, je při
dlouhých osaměl' h jízdách utem, v nenadálých dotacích, ve střevících s
íiěkkou podešví, kterými lze nahmatat dlažbu za noci na chodnících sevře •>ých uliček' a na nábřeží.
Vycházím do zahrada širokých prostranství, čichám vůně sklepů a starých
průjezdů. Zkouším dosáhnout souladu vjemů tak jako starý alchymista dosáII jaderné reakce sestavením jemu neznámých substancí. Dotýkám, se trávy a
starých zdí. Pozoruji sám sebe jak se toulám a nechávám se jít bez dozo
ru. Otáčím se. Nečekaně vznáším bezvýznamné dotazy k neznámým chodcům a
isům. Vcházím do restaurací a sám sebe překvapuji podivnými druhy nápojů,
zteré si objednávám. Pozoruji svá gesta v nevysvětlitelné pohyby' a pokouíím se je 'ovést do konce, jako bych byl svým vlastním zjevením, viděním,
Slova a věty dostávají tvar ornamentů, které nelze dokončit, ztrácejí'smy
sl. Přistupuji k bohu empiricky a už dvě hodiny obcházím nějaký malý plá sek vedle Ungeltu. Jsem nápadný svojí potřeštěností, ale nechci nikoho po
bavit q raději si vyberu ve dvě hodiny v noci obchod s kuchyňskými potře •ami a předstírám, že pečlivě opisuji dlouhou řadu cen měchaček a kastrolů
en proto, -"bych si poznačil do notesu, že na mně právě ječí barevný papou

’

'

příště pokračování /Lázeňský kalendla1/

vět se musí vždy přizpůsobit svému popisu /don Juan, šaman kmene Yaqui/
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...Tak jsem žil, oddávaje se tomuto bláznovství ještě šest let, až do
svého sňatku. V té době jsem odjel do ciziny. Život v Evropě a sblíže
ní s vynikajícími a učenými evropskými muži mne ještě více utvrdilo v
oné víře ve zdokonalování, v níž jsem žil, protože tutéž víru jsem na
nalezl také u nich. Tato víra nabyla u mne obvyklé podoby, jakou má u
většiny vzdělaných lidí naší doby. Tato víra '•e vyjadřovala slovem po

Pésina z kamenů tvoři osu zahradního prostoru

krok. Tehdy s° mi zdálo, že se tímto slovem něco vyjadřuje. Nechápal
jsem ještě, že jsem-li trápen jako každý živý člověk otázkou, jak mám
nejlépe žít a cdpovídám-li: žít v souhlase s pokrokem, odpovídám zce
la tak, jako odpovídá človsk zmítaný v ločice vlnami a větrem na hlavní
a pro ně jedinio otázku: kam. rlout?, když neodpoví na otázku, ale řek
ne: někam nás to zanese. Tehdy jsem to nepozoroval. Pouze někdy se bou
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řil nikoli rozum, ale cit. proti této všeobecné pověře naší doby, kte
rou si.lidé zastírají své nepochopení života. A tak mi za mého pobytu
v Paříži pohled na popravu ukázal, jak vratká je má víra v pokrok.Kd^ž
jsem spatřil jak se hlava oddělila od těla a jak hlava i 'tělo každé
zvlášt zadunělo v truhle, pochopil jsem nikoli rozumem, nýbrž celou
svou bytostí, že žádné teorie o rozumnosti toho, co je, a žádné teo
rie o pokroku nemohou ospravedlnit tyto skutky; a kdyby všichni lidé
na světě na základě jakýchkoliv teorií třeba už od počátku světa usou
dili, že je to nutné, já vím, že to nutné není, že je to špatné, a že
tedy soudcem nad tím, co je dobré a co je nutné není to, co říkají a
dělají lidé, ani pokrok, nýbrž .iá se svým srdcem.
/L.N.Tolstoj:Myšlenky/

Berta Krebsová: Specifické rysy taoismu
/ Z předmluvy k českému překladu Lao-zc:Tao To íing. Vyšlo v naklada
telství Odeon v roce 1971/

Podle taoismu prapůvodcem všeho je "stejnost"? "totožnost", "Jed
no". Neexistuje tu tedy "člověk a příroda", ale ani "Bůh a příroda" ne
bo "Bůh čili příroda". Pojem Boha jako tvůrce, demiurga, je taoismu /a
le i ostatním čínským naukám/ cizí. Tao je "vše a nic" zároveň, je samo
"bez původu" a přec° "kořenem" všeho, je trvale "bez činnosti" a přece
"zdrojem" veškerého bytí a dění. Tím, že Tao jo "totožnost", nevzniká
tu problém "subjektu a objektu", tím méně otázka "hmoty a ducha" a z
toho plynoucí rozlišování materialistického a idealistického pojetí svě
ta. Zatížení dualismem, s nímž v našem západním myšlení po staletí zá
pasíme, kdy původní "stejnost" jsme uměle rozdělili na dvě nejen vedle
sebe, ale proti sobe stojící, osamostatněné a zabsolutizované entity, v
taoismu neexistuje. Pojetí nadřazenosti ducha nad hmotou vypěstovalo v
nás spekulativně abstraktní myšlení, přepjatý racionalismus, který-jak
nraví existencialisté- napáchal v našem myšlení největší škody právě
tím, že rozdělil svět na subjekt a objekt. Konečně názor o "strukturní
a látkové totožnosti světa" dokládá dnes i řada nejnotoějších vědeckých
výzkumů.
Ontologický princip "stejnosti", v němž příroda a člověk tvoří jed
no, určuje i poměr člověka k přírodě» Základním principem je tu ztotož
nění, shoda s přírodou. Proto si z tohoto hlediska těžko představíme
člověka jako "pána přírody", názor tradovaný u nás od dob antické filo
sofie, v níž se člověk stává "mírou všeho". Ve své pyšné suverénnosti
nespokojuje se s harmonickým používáním přírody, ale chce ji přetvářet,
ovládat, zotročovat. Opojen výplody svého umu a rozumu, pokládá se ne
jen za pána vesmíru, ale i za "podobna Bohu", hledá v sobě odraz podoby
boží, on jediný ze všech tvorů má specifický rozum, případně i odlišnou
"nesmrtelnou duši". Pod tlakem těchto názorů se vyvíjela i mentalita zá
padního člověka, jeho myšlení, jeho filosofie, V přesvědčení o správnos
ti svého způsobu uvažování dívala se tato filosofie- a dosud převážně
dívá - spatra na vše, co se od tohoto jejího pojetí liší. V důsledku to
ho nemáme ani přílišný zájem dovědět se o něčem jiném než "svém", a při
pustíme-li již. "z vědecké objektivity" možnost informovat se o světoná
zorových koncepcích jiných? činíme tak většinou z hlediska apriorního
zaujetí, jehož logický, kritický, racionalistický přístup a způsob myš
lení je pro nás jedině správný.

Naléhavé sdělení
"TeS půjdu domů", řekl kdosi kolem půlnoci v kiosku na Špejchaře, "a vy
myslím si pivo".
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-Podívejme se proto alespoň v hlavních rysech, tak se vyvíjelo myš
lení v oblasti od nás značně odlišné, jako je Čína. Omezím se pouzena
jeden okruh problémů, 'jenž je nakonec základem všeho lidského uvažová
ní vůbec, na otázku člověka a jeho postavení a funkci ve světě, ¡¿ledo
vat ji budeme především ve dvou pro činu nejvýznamnějších systémech ,
jejž na ní odpovídají ze zcela odlišných posic. Jde o konfucianismus a
taoismus. Konfucianismus ve své podstatě a výsledné formě je uzavřenou
přesně vymezenou doktrínou. Chce pořádat a uspořádat svět a vztahy li
dí podle určité hierarchie, jejž je odrazem odvěkého, nebesy daného řá
du. Xá shahu vše přesně určit,’ stanovit, vymezit, tíhne lc reglementaci,
k institucionalizaci. Taoismus naproti tomu odmítá jakoukoliv uzavře nost, petrifikovanost, pevný, kodifikovaný systém. Uznává pouze "tao"
a jeho ustavičným tokem, nepřetržitou proměnou. Ač filosoficky stojí
tyto systémy proti sobě, eticky se shodují: oba se soUstřečují na člo
věka a cílem obou je jeho maximální rozvinutí, dokonalost. Způsob ja
kým k tomu docházejí, se již podstatně různí. Konfuciánský "ušlechtilý
muž", ťun-cz, je model *lověka. Stává se'jím především racionálním úsilím, rozšiřováním vědomostí, sebevzděláním. Nebol čím více člověk poz
nává, tím dokonaleji chápe a jedná, tím ctnostněji žije* Sebezdokonale
ní je tedy přímo závislé na hloubce a Šíři vědomostí, vzdělanosti. Čím
větší má člověk rozumovou potenci, tím lépe může rozvíjet i ostatní
vlohy a schopnosti, řídit svou vůli a cit, být "harmoničtějším člově
kem". Také v taoismu je cíleni člověk-ideál. K maximálnímu rozvití, do
konalosti, však člověk dochází právě naopak: čím méně přijímá'z věcí
tohoto světa, čím méně je zformován zvenčí, Čím více se dovede od věcí
tohoto světa oprostit a zachovat si původní prostotu, neporušenost, tím
plněji a dokonaleji žije.

ŽÁDOST O PIVO
~
~
“
-=
-3--

Žádám vás ó jediné pivo, které nehodlám zaplatit, nebol jinak by
pro mne ztratilo význam důkazu opětované sympatie od instituce
pohostinství, kterou zde reprezentujete a ke které neobyčejně
lnu, nebol jedině tlustým sklem sklenic pozoruji svět /al již
sám nebo s udatnými přáteli/, jehož barva je jantarová, a který
voní pivem, které umím pít dlouze? vytrvale, rychle, řízně, žíznivě, plnými doušky, ale nejraději zadarmo.

-—
-----

Zde nás jistě napadá řada analogií i s naším myšlením. Nejen na př.
Rosseau, který klade otázku zda věda a civilizace skutečně přispívá k
zušlechtění lidských mravů a vyhlašuje "návrat k přírodě", ale stejně i
čínský ideál "harmonického člověka" připomíná řeckou"sófrosyné" nebo
stoickou "ataraxii". Podobně v oblasti ontologie nám pojem "tao" - pralátka, a "te" - virtuální síla',’ čili individuální přirozenost věcí, při
pomene Aristotelovu "látku a formu", Spinozovu "substanci a atribut",
Bergsonovo- "durée" - trvání, a "élan vital". Srovnáním čínských nauk s
řeckou filosofii objeví se jedno příznačné: jejich zkoumání jsmu zamě
řena výhradně na život zde na zemi, na člověka a jrho maximální naplně
ní. Taoismus je viděl ve splynutí s tao-přírodou, konfucianismus ve sho
d-ě s odvěkým vesmírným řádem, antická filosofie v harmonii krásy a dob
ra. Je zajímavé, že pojem "kalokagataiá",jak se vyvinul u řeků, kteří
v něm viděli i ideál tělesné krásy, je čínanům c^zí, jako opět rekům je
cizí pojem "skrytého mudrce", jak jej chápali čínané, i když rekové ta
ké měli svého Diogena. Ten je ale poněkud jiný typ; stoikové sice téz
viděli ideál v životě shodném s přírodou, avšak na rozdíl od taoistů,
pro něž bylo vrcholem splynout spontánně s přírodou, pro stoiky "žít v
souhlase s přírodou" znamenalo "žít v souhlase s rozumem", přičemž ro
zum jednotlivce je přo ně totožný s rozumem světovým /logos spermatikos/,
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- zahrnujleim účelnost a kauzálnost věcí» V důsledku toho žít je pro
ně racionální povinnost uložená člověku Rozumem. Proto je stoisis- mus prostoupen vědomím nutnosti a podrobenosti. Na rozdíl od spon- tánního odevzdání taoistů dedukují z rozumové úvahy požadavek přiz
působit se dané nutnosti, které se nelze vzpírat, nebot "chtějící
ho osud vede, vzpírajícího vleče". V podrobení se psudu snočívá je
diná cesta ke svobodě. Pocitu vrcholné svobody dosahuje člověk naprostou lhostejností k* všem věcem vnějším i k vlastnímu nitru, te
- dv v emociální prázdnotě, bezcitnosti. Jen tak může udržet vnitřní
klid, ataraxii, a to je v. chol ctnosti.
V taoismmx se"moudrv" rovněž oproštuje od věcí tohoto světa, .
nikoli ’tTšak p.oto, že by se od nich odvracel na'základě rozumové ú
váhy, že by se jicti asketicky vzdával, ale protože v nich nevidí
_ žádnou hodnotu. Jsou to pouhé "slupky", "vnější tvářnost věcí", po
míjivé jevy, akcidencio, jež zatěžují a spoutávají mysl člověka a
brání mu dostat se k "jádru" života. Není to tedy rezignované odovz
dání, vyděděnost ze života, ale plnost, naplnění života, návrat do
lůna, k jediné pr-^vé a trvalé existenci. V taoismu neexistuje pojem
determinismu, člověk má'vlastní osud ve svých rukou, nakliže zacho
vá svou přirozenost, jež je jedinou "daností", "urČ ním", formou a
zpásobem jeho existence. V celém Tao te lingu nenalezneme také slovo
-"svoboda" /cz-j /, zastupují je obraty "být jako příroda", "Žít pod
_ le přírody", "sám od sebesé rozvíjet", "zachovat si původní jednodu
chost", "prostotu", tedy;’nedat se omezit, svázat věcmi tohoto svě
ta, ale "osvobodit se" oď nich, "učinit v sobě prázdno" od žádostí
a vášníj nechtít nic víc, "nic příliš", "úmět se spokojit", čili "
neuchýlit se od své přirozenosti, ořináležitosti", od toho, c<. komu
přísluší. Jediná pravá, skutečná svoboda je*proto v naprostém sply
nutí s přírodou, s přirozenou mírou věcí. V taoismu jo důsledně za
chováno prvenství práva morálního ořed legálním, nebo* všechna svět.?
... ká zařízení a ustanovení jsou výmyslem člověka, nikoli přírodyj proto
taoi mus odmítá instituce s jejich "příkazy a zákazy", o.smít$ moc a
násilí, jakoukoliv přehnanost a překotnost, jakékoliv "zasahování",
_- neboí to vše narušuje "přirozený běh, přirozenou mír- věcí". To je prso
pravý smysl zásady "ne-jednání" /wu-weV a "míry věcí", " vy ro’”-nanos—
“Z ti", jež tvoří jádro taoistické etikv, Neboí:"Není většího neštěstí
než neznát míru", proto "vše co je přes míru předčasně fcaniká". Tao
ismus’ domýšlí tak důsledně tyto zásady, že odmítá nejen přílišné úsilí o vědomosti, učenost, ale i přehnanou touhu po "svatosti", dok©nalosti-j--nebol za tím vším -se skrývá snaha vyniknout, "zářit",
"odlišit se", což vše je oddálením pd původní "stejnosti", jednoty,
celku. Zde opět bychom mohli vzpomenout na Aristotela, podle něhož
odlišnost věcí vzniká vzpurností látky vůči formě, dávající látce
její konkrétnost. Proto i naši středověcí mystici, navazujíce na tu
to filosofii, snažili se potlačit své "já" a splynout s Bohem, "roz
pustit se v něm jako kapka XKdy v kádi vína". Také taoistický mysli
tel dochází vrcholné seberealizace oproštěním od svého já, nikoliv
však tím, že by je "potlačoval", což by bylo protipřirozené, ale tím
že je nepřeceňuje, "neprosazuje se" - a .tím se zachovává". Taoismus
také nechce nikoho formovat, zlepšovat, vnucovat mu svůj pojem dobra,
svůj pojem pravdy, neboí "snaha napravovat lidi vede k pokrytectví,
snaha řídit lidi vede k pohromám ve společnosti". Proto "poučovat
beze slov, jednat bez zasahování" je vrcholem taoistické moudrosti.
Naléhavé sdělení

I naším nejvyššínr trumfem je tarokový škýz, oblečený do strakatiny,
směřující v honbě za pestrým motýlem bezstarostně do propasti.

- 13 Proti konfuciánské "učenosti" klade taoismus "moudrost", které lze
dosáhnout daleko spíš vnitřní kontemplací, meditací, nož zvenčí nabytými
poznatky. Proti výjimečnosti, okázalosti a vzorné příkladnosti konfuci ánského učence stojí zde skromnost, skrytost, bezejmennost učence taoistického...
Protiklad člověka a přírody je v čině neznámý, a zdá se, ze je to
jeden ze základních rozdílů mezi východem a západem v pojetí člověka, ošobnosti. Suverénnost rozumu, typická pro náš způsob myšlení, zatlačuje
poněkud na vedlejší kolej složku volní, etickou, která naopak má v číns
kých naukách preferované postavení. Z toho plynou i určité důsledky. Da
lo by se říci, že žecká filosofie, a evropská vůbec, je převážně racionalisticko-spekulativní , zatímco čínská je převážně praktický a možno ří
ci intuitivní. /Zde bychom opět mohli vzpomenout BErgsona, podle něhož
intelekt e poznáním formy, intuice poznáním látky/. Proto v Číně neexis
tují žádné filosofie ve smyslu třeba kantovské metafýzicko-spekulativní
koncepce, daleko spíše zde můžeme mluvit o návodech k správnému životu,
"životní moudrosti", čili o etických systémech, tj, o praktické filosofii
v evropském smyslu.
Etičko-společenské zaměření čínských nauk je podle mého soudu i jed
nou z příčin,proč se Čína tak snadno obešla b»z náboženství. Konfuciánství dalo člověku kult předků a s ním i příslušný záhrobní aparát, taoismus
v nejstarších dobách <]al možnost vyžít se v magii a kouzelnictví, později,
pod vlivem buddhismu, se přiblížil i určité formě náboženství / s chrámy,
kultem světců a pod./. Podstatné je však to, že tu není trunsvendéntního

ŽÁDOST O SLUŠNÍ ZACHÁZENÍ
Nejsem donašeč ani pracovník kontroly, a to, co si zapisuji, je
ipuzika, kterou si hraji na vrzající hospodské židli. Jestli vy
padám jako blbec, je to tím, že se moc "rozhlížím. Děkuji.

boha-a transcendentních sankcí. Číňané si nikdy nevytvořili pojem perzonifikovaného Boha. "Nejvyšší bytost" jim nahrazovala "nebesa", Čili příroda
a její řád /tao/. Samozřejmě že i zde byli bozi a duchové, víly a geniové,
ale ti byli jen o něco málo lepší než lidé, a také mohli velmi snadno "po
klesnout* mezi lidi, a naopak lidé velmi snadno přecházeli do kategorie ge
niů. Existovalo dokonalé prolínání tohoto a onoho světa a následkem toho i
celkem familiární ohcování mezi bohy a lidmi, kdy praxe styku se zcela po
dobala praxi v životě: zlé bohy /démony/ bylo nutno dary chlácholit, dobré
udržovat v jejich laskavosti. Tento ryze utilitární a formální postoj je
příznančý jak pro prostý lid tak pro vzdělance, pokud nebyli v těchto otáz
kách naprostými skeptiky nebo dokonce cyniky, a to je opětným dokladem zá
sadního zaměření čínského člověkax na tento svět. Etika zde nebyla nikdy
závislá na nadpřirozenu, ale na přirozenosti člověka. Kritériem, normou
mravnosti byla shoda s nebeským řádem, přírodou. Mravní normy byly odvěké
jako příroda sama, šlo tedy v podstatě o přirozenou morálku.’ Nebylo třeba
žádné zvenčí dané konstrukce, náboženské ideologie. Ideálem mravnosti -je
žít shodně s .přirozeností, mravní zákony jsou tedy člověku inherentní a je
jich záváznost vyplývá z nich samých. Zde si lze opět připomenout na přík
lad Kanta a jeho autonomní pojetí mravnosti, podle kterého je závislá na
mravnosti, sobě samé. Kantův "kategorický imperativ" nepochází z racionál
ního uvažování, ale z oblastí rozumu nedostupných. Je to "vnitřní hlas v
člověku", onen "mravní zákon ve mně", jímž se - podle Kanta - dostáváme do
kontaktu s absolutnem bez účasti rozumu. "Vědecké přesvědčení" zde musí us.
toupit "přesvědčení mravnímu"; to zvedá nekonečně hodnotu lidské osobnosti,
spojujíc ji s nekonečnem. Tím se ocitáme nápadně blízko s taoismem a jeho
"splynutím s tao".
Protože Kant nemohl brát v úvahu intuitivní složku člověka, onen Bergsonův "uvědomělý instinkt", musil se nakonec uchýlit k "víře", k t.žv. pták
tickemu rozumu. Čína to měla daleko jednodušší a přirozenější: rozumová
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epekulace a intuitivní '’osvícení” jsou postaveny vedle sebe a ae stejnou
platností. Proto zde nebylo třeba žádné "spásné víry”, aí v transcendent
ní či absolutní bytost, příroda a její řád, jíž je člověk homogenní sou
částí, stačila dát uspokojivou odpověS na vše, co je v člověku a'kolem
něho. Syntéza rozumu a intuice dávala hejlepši záruky pravdy. A protože
zdroj a cíl všech hodnot byl zde, v tomto světě, nemohl se vyvinout ani
základní předpoklad náboženství - zbožnost - vznikající z posvátné úcty
k nadrozumové, nadsmyslné a poznávacím schopnostem se vymykající realitě.
To, co zde bylo o taoismu a konfucianismu řečeno, se ovšem týká pů
vodní t čisté podoby těchto nauk, nikoliv jejich pozdější formy. Nebol jak
víme, každá idea se dá zneužít a proměnit v rukku pochybných interpretů
ve svůj vlastní paskvil. Podobnému osudu neušly ani čínské nauky. Konfucianismus svým Hierarchickým rozvrstvením lidí a striktním ritualismem
se stal bází feudálního pořádku a státně politickou doktrínou, v oblasti
filosofické pak v průběhu historie doménou učeného světa, povýšiv na prv
ní místo klasickou vzdělanost a úctu k minulosti. Kanonizací klasiků nybyl charakteru jediné pravé nauky, jež v nejširších vrstvách fungovala
jako systém dogmatické morálky a zároveň jako účinný prostředek k omezo
vání svobodného rozvoje lidské osobnosti a trvalá brzda pokroku. Taoismus
na jedné straně vedl k magii a alchymii a k hledání elixíru života /čímž,
jak soudí J.Néedham ve svém mnohosvazkovém díle Historie vědy a civiliza
ce v Číně, dal první podnět k vědeckému bádání v Číně/, na druhé straně
’zvulgarizováním zádady”nezasahování” vedl k pasivitě, lhostejnosti a re
zignaci. Zásada o "míře věcí” se časem zvrhla v prostřednost, komproinisnictví a opertunismus, tolerance v pohodlný únik, zbabělost ve falešnou
dobrotu. Tak se p +vrdila slo^a autora Tao te l.ingu, že "lidská pobloudilost trvá od nep'měti".
Je pochopitelné, že konfucianismus se svým zdůrazňováním učenosti
by] blízký většině vzdělanců, a to i předtím, než se stal státně uznáva
nou doktrínou. Avšak velké duchy, zejména básníky a umělce, lákal ftejnou
měrou nebo i silněji taoismus. Nebol konfucianismus, který svou dogmatic
kou rigidností otevřel cestu věcně střízlivému, neosobnímu stylu, postu
pem doby notně vyústil v mylš-nkové i umělecké sterilitě, zatímco taoismu«
byl svými anarchickými prvky uvolňující, hybnou silou, inspirátorem a no
sitelem změny ve sféře myšlenkové a umělecké i v oblasti společenské. Tak
oba tyto systémy prolínaly a utvářely život čínského člověka od nejstar
ších dob až do doby moderní a jejich stopy nacházíme v celé čínské kultu
ře. Naštěstí přes všechny proměny jimiž taoismus prošel, vlastní slova
"starého mistra" se dochovala neporušena, a jsou zde, aby mluvila sama za
sebe.

LÁZEŇSKÁ ZDRAVOVĚDA
Dnešní člověk se spokojuje s .tím, že prožívá většinu života všedním způsobemr považuje jej za předem ztracený. .Své představy o životním stylu
se pokouší realizovat jen v čase k tomu určeném - v čase svátečním.' Dny
a hodiny dělí na dobré a áP«+né, což odpovídá jeho způsobu myšlení. Jako
by si neuvědomoval, že je nejen nemožné, ale i nevýhodné dělit dobro od
zla. Jakoby neklid člov.ěka na cestě k poznání nebyl neklidem lovící šel
my. Neklidem, kde zlo se snoubí s dobrem a utrpení s radostí. Naše návody
a recepty by proto měly nést znak každodennosti.

Jak nakládat se svým organismem? Uvrhnout jej k askesi nebo jej obklopit
přepychem? Všechna krajní řešení mi připadají poněkud otrocká. Lépe je po
važovat tělo za slouhu. -Chovat s k němu jak rozmar .ý vladař. Postěte ho,
nechte ho mrzpout a hostěte ho na čalouněných pohovkách. Pořádně ho opij
te at vidí kdo tady poroučí, a nabídněte mu vonnou koupel. Dbejte n- to'
■ al si nezvykne na to ani ono. Do té dob' vás- bude respektovat.'Vyhovuje
mu jen to na co si zvykne a po celou dobu co s ním trávíte se chyttá na
jediný zvyk-napřostou nečinnost. Zacházejte s ním v dobťém rozmaru - jde
jen o to, aby dloužilo k vašim hrám.
H2iá^2Ye_Sáělení Západní křesťanská civilizace již odkvetla? snad se v bu-

- 15 INZERCE
Urychleně najmeme na 24 hodin v roce některý hrad českého království,
vhodný ke sněmování. Konrádovo předvedení v řetězech před Velkého Kaš
para nelze donekonečna odkládat. Podmínka: do 60 km od Prahy, voda,
lesy, koupání. Značka:"Prostorná sněmovní sin".
Nabídněte ke koupi nebo poskytněte informace o několikapatrových mí
šách na cukroví v jakémkoliv'množství. Podmínka: tradiční materiál.
Značka:"K výrobě domácích fontán".
t

Koupíme pětikolo, případně čtyřkolo s přívěsným vozíkeip /košatinkou/,
vhodné pro závod s vlakem na trati Kralupy/vlt. - Velvary. Dohoda s
eventuálním výrobcem jistá. Značka:"Přívěsný vozík není podmínkou".
Dobře zaplatím tomu, kdo pronajme nebo, poskytne inforraaq.i o koruně
vzrostlého stromu vhodného k nocování, na méně frekventovaném místě
bez výhledu na objekty postavené po roce 1850. Rozpětí závěsného le
hátka 3,80 m, váha. 78 kg, min. 6.5 m nad úrovní terénu. Podmínka:
okolí Prahy nebo jižní Cechy. Značka:"Bříza a borovice vítána".

Najmeme ke stálému užívání místnost větších rozměrů se zvláštním
vchodem nebo menší samostatný přístřešek v dosahu městské dopravy.
Nutné opravy provedeme. Značka:" Pro loutkové divadlo".

Naléhavá sdělení jako odpovídající výraz naší doby

Doba vyprávění souvislých příběhů je dávno za námi; méně uz
návanou skutečností je Tršak to, že již minula i doba "moderních" li
terárních inovací- vnitřních monologů, časové i prostorové diskon
tinuity, prolínání různých časových rovin, odosobněné varianty "no
vého románu" atd.
Příběhy dnes již nelze vyprávět ani "moderní" formou - žádné
se nestávají a nikdo by jim stejně nebyl ochoten naslouchat. Zůstala
• nám z nich jen chaotická tříšt náhodných dojmů.
Naše pojetí reality přestalo být souvislé a jednosměrné. Od
■ dob experimentální literatury dvacátých let se v něm oblevila celá
řada nových a hlubokých trhlin.
Statický a artropomorfní obraz boží zničil Nietzsche již v
minulém století a p posledních padesáti letech učinily astronomie,
biologie, psychoanalýza, kvantová fyzika a jiné oblasti lidské čin
nosti s archaickým názvem "věda" z našeho pojetí reality potrhanou
síí; veškerý její obsah zmizí co nevidět v nenávratnu. Poznání je
dnes něčím zcela jiným než v předcházejících desetiletích, i když
současná filosofie tyto nové aspekty řeality zatím téměř ignoruje.
Nové, v bolestech se rodící pojetí reality - dynamičtější,
rozsáhlejší, relativnější, rozpornější, méně antropocentrické a mé
ně přístupné dogmatickému kategorizováni - vyžaduje nové přístupy
i v oblasti komunikace.“Rovina sdělnosti se značně posunula směrem
k nesourodosti, paradoxnosti, fragmentárnopti, víceznačnosti. Jen
pomocí alogických postupů, alegorií a metafor lze prorazit hroší ků
ži vědomí a dostat se pod povrch. Jen tak lze z hloubek psýché uvol
nit hojivé kolektivní archetypy.
Každá realita je jako fazetové oko hmyzu; ze střepů reality
naší se však marně pokoušíme složit nějaký familiárnější obraz. Naše
realita - toto zrcadlo krajiny ducha - začala praskat ve švech již
v raném středověku; teprve v minulém a v tomto století jsme však

bezděky našli účinné prostředky jak jí rozbít na padr£. Ránu z milosti
jí pak zasadila téměř apokalyptická jatka světových válek a koncentrač
ních táborů.
Nemá nejmenší smysl nějak se utěšovat či zkoumat zdali jsme si
právě toto přáli či nikoliv. Jsme postaveni před hotovou věc a lze na
tom sotva co změnit, jednotná, důsledná a obecně platná hodnotící kon
cepce se někdy někde na rozbité a blátivé cestě, kterou procházela na
še civilizace, vytratila. Zdálo se jakoby jsme jí nějakou dobu ani ne
postrádali, okouzleni krajinou, která při pohledu zdálky tolik přislibovala. Najít ji je již nad síly kohokoliv z nás; nezbývá než si pos tupne vytvářet koncepci zcela novou.
Naše vědomí prochází obdobím velké expanze; je to jakási obdoba
kosmickéhobig bangu''. Rozlétlo se nekonečnými prostory kolektivního
či univerzálního nevědomí a rozpouští se v něm. Na novou syntézu je
gěejmě ještě příliš zá^y - něco se ale změnilo kolom nás právě tak ja
ko v nás samých. Nebraňme se těmto změnám, nechrne se jimi unášet, vzdyt
nám nic jiné-ho stejně nezbývá. Pokusme se jen dát. jim odpovídající výraz
Co je vlastně naléhavým sdělením? Je jím pohled na svět či někte
rou- z jeho částí z neobvyklého úhlu- či- stanoviště. Zkoumavý pohled zpuchřelým okem sítě, ohledávání rozměrů jedné z trhlin v ochranné slupce
naší reality.
Je jím důvěra v intuitivní a instinktivní síly naší osobnosti, ob
cházející vyhrocené vědomí ega, pohradající racionálními konstrukcemi.
Naléhavá sdělení jsou záměrným využitím krátkých spojení našeho
mozku, dávajících do souvislostí věci zdánlivě nesouměřitelné. Tyto yeče
kané souvislosti se pak stávají zdrojem neustálého údivu, který umožňu
je nevědomí hrát v našem životě závažnější role a formulovat jeho obsahy
v postižitelných pojmech^
Jsou zároveň 1 hrou, zdánlivě bezúčelnou, protože zjevný účel hra
“'ejen nepotřebuje, ale ani dost dobře nesnáší. Jsou hrou se slovy, abst
raktními pojmy, vlastní důstojností na které helpíme, b konvencemi doby,
která si svůj pravý charakter neuvědomuje. Z tohoto hlediska jsou snad
tyto - co do ro^šahu skromné - literární útvary věrnějším zrcadlem du
chovního schizmatu současnosti, než rozsáhlé prozaické experimenty a no
vinové úvodníky.
Naléhavá sdělení jsou produktem každodenního řivota. Vznikají a
jsou zaznamenávána v těch nejnepříhodnějších okamžicích: v přeplněných
tramvajích, v hlučné atmosféře laciných hospod, při mechanických pracov
ních úkonech, za volanty automobilů na červených světlech křižovatek.
Mělv by být svědectvím o tom, že nic nepovažujeme za samozřejmé, jednou
provždy fané, že chceme vidět věci tak, jako bychom je viděli poprvé, že
nechceme a neumíme žít ve zvěčněném, funkčním a pragmaticky pojímaném
světě.
Jednotlivá naléhavá sdělení či jejich části používáme rovněž jako
základní stavební kameny rozsáhlejších písemných projevů, usilujících o
komplexnější zrcadlový odraz rozpadající se struktury duchovních koncep
cí tétot civilizace. Domníváme se, že v deformacích tohoto odrazu", vzni-r
kajících v našem nitru, se skrývá vysvobozující poznání.
Na ukázku uvádím kombinaci 28 "naléhavých sdělení", na kterých se
podílelo 8 "autorů".

Bys pak vysoko udělal jako orlice, nýbrž bys mezi hvězdami položil hníz_do své, i odtud strhnu tě, praví Hospodin
/Abdiáš, 4/

- 17 Motto: upadnout v zapomenutí je to
nejlepší} «o může člověka v
životě potkat

...a nastalo jitro posledního dne
/tušení nás nezklamalo/
■x.
Život je jen jedním z mnoha projevů toho, co nelze pojmenovat a
nejmenší myslitelnou jednotkou čehokoliv může být jedině celý vesmír.
Máme pocit, že nás někdo rozebírá a ze zahraničí si necháváme po
sílat již jen vonná kuřidla. Poznatky čerpáme z čerstvého vzduchu a
důsledně, ale bezdůvodně vše znevažujeme. Ale teprve až nám budou chut
nat pudinky v oranžových pilulkách, pak nám bude opravdu špatně.
Kámen jé odvrácenou stranou lidaké tváře, škoda, .e nepromluví,
řekl by vše lépe. A pak se divte: chcete poznat svět, vždyí je to tak
leftké, ale vy jste tak těžcí!
Pouled otevřeným oknem lze bez obav srovnat s pohledem oknem za
vřeným, a k životu člověka by stačilo uvědomovat si neexistující sku
tečnosti. Vždyí i výtah, je-li správně seřízen, dopraví vás do zvole
ného patra, pakliže zmáčknete příslušné tlačítko. Ale kdo se hlásí prv
ní o slovo, ten v duši klidu nikdy nemívá.
Sklenice vína nás smiřuje s měsíčním světlem a pocit bezpečí, kte
rý vzbuzuje bublání pstruhového potoka* chladícího láhev rnoselského,
zbavuje úzkosti z působení zlých sil. Člověk, který nepotřebuje sám sebe o svých jistotách neustále přesvědčovat, by neměl nejmenšího důvodu
brát pero do ruky, kdyby var vody v konvici na vařiči a zvuk poskakují
cí pokličky nepřipomínal hrkot kočáru. Nezbývá než vyděšeně vyskočit}
je to jako kdyby přijížděli investoři.
Je toto vše pronikání do'tajuplných barevných hlubin ostrovní džúng'
le? Nebo je chu£ automatický pohyb? Jistým způ°obem.jsme již mrtvi, ale
není to znepokojující, nebot za této zpela nové situace to nemá nic spo
lečného s ničím z tohoto ani onoho světa. Neumíte-li zamíchat kávu psa
cím strojem, používejte plnící pero! Vždyí. i pro telefonický rozhovor
je příznačné, že zhusta můžete volaného slyšet, avšak nevidíte ho nikdy!
A tak chcete-li si ráno zabalit sebou na piknik svazek Qhateaubrianda, rozhodněte se raději nakonec pro svazek ředkviček. I tak to bude
krásný den; trhejte šípky, procházejte se březovým hájem, pozorujte mra
veniště. Na nic jiného už nebude čas, protože klapot víčka konvice s va
řící vodou opět naznačí, že se blíží investoři. Tentokrát v Božkově par
ním voze.

Objevení nového pokrmu jest pro blaho lidstva důležitější než objevení
nové hvězdy /Briílat-Savarin/

Nalénavé sdělení

Strach z výsměchu je stejně odporný jako hyenismus.
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"NÁPOJ , VEKTERÉM P Ě E D K L Á
•
«

’SAMI

d'Á

•

T E"

SEBE"

Představte si, že k vám přijde někdo s kým se nemůže
te domluvit jinak než chuťovými vjemy. Je to člověk
vám blízký a nechcete přea ním nic tajit, aie naopak
se otevřít. Jsou vám dostupné všechny myslitelné in
gredience a technologie, Odpovězte na tyto otázky:

1. INGREDIENCE /V DÍLECH/

2. BARVA NÁPOJE
3. MNOŽSTVÍ, V KTERÉM BY MĚL BÍT PODÁVÁN
4. ZPŮSOB SERVÍROVÁNÍ
5. PROSTŘEDÍ, VKEERÉM BY MĚL BÍT KONZUMOVÁN

6. TEPLOTA NÁPOJE

- 19 -

1.

1» Ve 3 dcl pramenité vody z hor vaříme krůpěj smůly z břízy a dvě
kapky z borovice, dokud se úplně nerozpustí. Vařící vodou přeli
jeme kávovou lžičku žitných zrn, jednu šištici chmele a půl ko
řene vřesu rozkrájeného na malé kousky. Dříve však přidáme na
dno nádoby jeden oblázek z horního toku Vltavy /pokud není po
ruce vhodný Vltavín/

2o Barva čirá, bezbarvá, na slunci opalizuje mírně hnědozeleně

3»
3. 3 dcl

.

4.

4. Podáváme v prosté sklenici z tenkého jenského skla /na př. labo
ratorní kádinka/«. Na zapití čistý líh v malé broušené stopce.

5•

»

5. Za jasného podzimního rána s jinovatkou, u otevřeného okna, kde
koliv v Českém království

6.
6. 2 stupně C, líh v pokojové teplotě

Naléhavé sdělení
Složitý a nesložený je náš bůh, je nám neúplný v momentu, kdy se us
tálí naše představa o něm - fixuje-li poutník obraz krajiny do svého
mozku - tedy přesně naopak. Trvalost ve smyslovém jevu je mu cizí,
pokud si jej nepleteme s některým z mnoha kroků, ve kterém přebývá
v nejlepším příkladě jeho odlesk - ale i ten je schopen uvést nás do
tranzu.
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1«, 50 dílů sněhových vloček nachytaných ještě v letu*. 15 dílů štávy
2 čerstvých bílých hroznů, 9 díljfr medu lesních včel. 1 díl pelyn
ku, špetka mateřídoušky, střik extrátu z kapradí /viz Kašpar 2/79/

2.
2» čir|F, na světle se žlutohnědým nádechem

3.

3 o 2 dcl '

•

4.

4» servírujeme ve sklenkách na sekt, společně s bílými ubrousky,
mísou ovoce
>
■

J

5.

.

.

5o za jasného jarního či podzimního dne na břehu čistého potoka v
ťnírně zvlněné, zalesněné krejině
.

6«

6. teplota potoka, v kterém byl nápoj vychlazen

Naléhavé sdělení

Představa’ boha polykajícího prášky - jeden za druhým a neustále.
Při každém polknutí přivře jedno oko, nebo raději obě a pěkně sou'
hlasně.
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.

1.

1. 1 litr tuzemského rumu, 1 borová šiška

2>
’

■

6V

2* tuzemský rum, šiška-světlehnědá, letošní

3»

3* libovolné

4o Do sklenky prostého tvaru s jednoduchým zlatým zdobením vložíme
borovou šišku a doléváme podle potřeby rumem ze staré polní láhve

N-ejvyšší nosná větev borového lesa za jasného letního odpoledne
až večera,.
------------- ------------------------------------------------------ 1
.

6»

6. lesní

Naléhavé sdělení
, t, „UM.-.,

.

Přemýšlejme o tomto:”Čím mohl být, čím chtěl být slon? Toto fantas
tické /’’fantastické"/ stvoření je pravděpodobně trochu nehotové, ale
zároveň je třeba připustit, že při možné regresi z něj mohla /muže/
být čajová konvice»..
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1.

.

1. 1 propocená bota, /pokrájet na Menší kousky/, 2 ploutve z leklých
tresek, 1 vřed z rakoviny? 1/2 lotu mozečku /jen z koček, které
se bojí vody/, špetku nečistoty /nejlépe z židovky/, trochu žlu
če z vlků a jezevců, potřít slinami a potem ze vzteklé čubky.
rozetřít potěr z ropuch a ušlehat na pěnu krysím Čenichem# Při
dáme 2 kapky krve z ranhojičových kalhot a zalijeme aspikem.

2.

zemitá

3o kotlík

4.

4, scedíme podělanou plenou a ozdobíme prasečím trusem

5.

5« výlučně v přítomnosti klevetníků

6.

6o vroucí, škvařící se

Cokoliv je zde, je i tam; to, co je tam, je i zde. len, kdo to, co
je zde, povahuje za něco odlišného od toho, co je tam, se bude 3e
smrtí setkávat stále.
/Upanišáda Katha/

“ 23 -Předmluva k českému překladu čtyř knih Cariose Castanědy
Charakteristickým rysem naší doby je skutečnost, že se nepoznává
me, v zrcadle našich výtvorů, Ve snaze nalézt rozcestí na kterém jsme zblou
dili se obracíme pro věrný odraz jinam. Z tohoto hlediska je učení dona
Juana, mudrce akouzelníka mexického indiánského kmene Yaqui, zacliycené ve
čtyřech knihách jeho dlouholetým žákem, americkým antropologem Carlosem
Castanědou, mým největším objevem posledních let,
Jakoby se prolomily ledy. 8 přezíravou blahosklonností a pobavením
jsme po staletí pohlíželi na duchovní výdobytky "primitivních národů", S
rozvojem antropologie a etnografie- daným naší potřebou dozvědět se jinde
to, co nám již naše vyčerpaná kultura nedokáže dát- jsme si však začali
dávat z drobných střípků poznenáhlu dohromady poněkud jiný obraz; C.LéviStrausr ještě nenašel a při svém, přístupu ani nemohl najít svého dona Jua
na - i když mu patří nepochybné zásluhy za to. Že upozornil na naše špatné
svědomí ve vztahu k ostatním kulturám a civilizacím- a tak rozhodující
krok učinil až Castaněda, protože - stručně řečeno - doba dozrála,
Roždílné. představy divochů o vesmíru jsme dlouhá staletí odmítali
s pramálo odůvodněnou povýšeností. Argumentovali jsme především tím, že
postrádají naší nejoblíbenější modlu-vědu; náš nejoblíbenější nástroj,
chirurgický skalpel, jehož pomocí jsme bláhové zkoušeli proniknout do ta
jů věci a sil, které jsme předem bud usmrtili nebo je vyřízli ze všech při
rozených souvislostí. Věřili jsme, ze i oni-naši mladší a méně "zkušení"
bratři-přejdou jednou propast po visutém mostě racionalismu a dosáhnou
tak bran říše pravého poznání.
A najednou se něco změnilo; snad se zbortil most nebo zmizela pro
past mezi racionálním a iracionálním. A tají i další ledy; kdo chce ještě
dnes hovořit o jakémsi práhu reflexe, oddělujícího člověka od zvířete?
Kam se vytratila naše ještě včera pevná jistota, že rozpoznáme mrtvé od
živého? Je stále ještě problém počtu andělů na špičce jehly vy«mívaným
příkladem "zaostalosti" ji°té doby? Jakýsi svěží vítr vyvrací hraniční
sloupy, i když do světa politiky ještě nedovál.
Carlos Castaněda s konečnou platností ničí obecnou domněnku,
k vytvoření uceleného filosofického systému, velké abstraktní konstrukce
a k obecně platné filosofii života je zapotřebí existence společnosti,
která má za sebou přinejmenším půltisíciletě"Tázémi 3E,racTic, podchycených
písmem. Ukazuje nám, že poznání není v žádném případě doménou těch společ
ností, jejichž charakteristické znaky jt řadí mezi "civilizace". Jeho díl«
naznačuje, že oznání je mnohem univerzálnější a méně závislé na našich
kritériích než jsme se dosud domnívali.
Ja^ý je však jeho učitel a co nového nám přináší? Hýří sarkasmem,
moudrými výroky a postřehy, znějícími nezvykle našim uším, rozhazuje je
bezstarostně kolem sebe plnými hrstmi se šokující marnotratností, a oplý
vá přitom jistotou, že se nikomu nevydává náhodně všanc, protože moudrost
nebývá'davem poznávána. A co víc, umí se ze srdce smát; jeho kašparství
je však zjevné jen těm, kteří dorostli až k ledovcovým výšinám tohoto se—
bezáchovného umění. Kdoví, snad by se mohl stát Janem Křtitelem novéh«
světa; takového světa, v jehož svěžím oVzduší by se mohl duch svobodně
rozlétnout. Nutno ovšem podotknout, že není mágem, šamanem ani kouzelníkem
v tom smyslu, v kterém mu rozumíme my. Má naopak o tomto umění, které ne
pochybně ovládá, poměrně nízké mínění a považuje ho jen za jakýsi nepříliš
důležitý schůdek na cestě poznání, který lze překročit. Přesto však celá
jeho životní filosofie je s magií neoddělitelně spjata; vždyl ieho svět
-je světem magickým, plný neproniknutelných, nepoznatelných a nevysvětli
telných záhad, znamení a předzvěstí; úkolem mudrce v takto pojímaném ves
míru, v kterém se jednotlivé světy na sebe vrství a vzájemně se prostupují,-je správná’interpretace těčří znamení a předzvěstí, které je v silách
člověka rozšifrovat. V jeho učení je samozřejmě obsažena i jixžx značná
dávka animismu, který jsme si navykli považovat za nejnižší formu religi
ozity; v podaní dona Juana se však stává potřebným a velmi citlivým nést—
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rojem a tak i v tomto ohledu budeme pravděpodobně cítit potřebu změnit
svůj názor. Vše se v rukách dona Juaana stává -hodným pozornosti, jeho
zrak objevuje krásu a význam ve všem čeho se dotkne, jeho mysl se neuzavírá všeoživujícím vlnám úžasu a údivu. Realita ve svět# dona Juana není
vůbec každodenní, ale je proměnlivá, jedinečná, okouzlující, a zároveň
plná nebezpečenství pro tv, kteří jí nevěnují dostatek pozornosti.^ kte
ří nechtějí či neumějí brát v úvahu veškerou rozmanitost jejích aspektů.
Průchody do jiných, neméně reálných světů, do kterých nám dává nahlédnout, jiz nelze ničím uzavřít; jsou jako hluboké trhliny v bocích lo
di s nákladem naší obecně přijímané reality, kymácející se bezmocně na
rozbouřeném moři. Svět na- který jsme zvyklí se právě potápí.
Učení dona Juana je potvrzením našich "nejčernějších" obav; svět, není
vůbec takový jaký se nám jeví v úzkém paprsku našeho vědomí, ale spíše ta
kový jaký prolíná z našeho nevědomí ve chvílích nedostatečné kontroly. V
takových chvílích k nám promlouvají tajemné vesmírné síly, které jen zříd
kakdy dokážeme pojmenovat - na čemž ostatně nezáleží. Mnohem podstatnější
je pohyb ve stejném směru jejich působení, jakési sladění či souznění s
nimi. Vydat se na takto pojímanou cestu poznání a dostat se tak do kontaktu
s mocnými a začasto i nebezpečnými silami, o jejichž záměrech se nic ne
dozvíme,, je životním posláním hez nároků na odměnu. Je určeno jen odvážným
a silným, jen těm, kteří ho dorostli, kteří jsou ho hodni. Ze všeho, co
se od dona Juana dozvídáme, vyplývá naučení, že každý nepatrný krůček na
této, cestě je vykoupen potem a krví. -Síla promlouvající z jeho slov a pře
devším z jeho činů smete jak vodní příval chatrné hráze za kterými si již
po staletí utkáváme síí, v které bychom tak rádi jednou provždy uvětnili
statický obraz našeho málorozměrného, rozumem záměrně, redukovaného svět. •
Zdá se, že náš gigantický a předem ztracený pokud o vtlač.;,ií "reality"
do klece racionálních představ a pc 'mň /či pokus "vtisknout světu řád"/
právě ztroskotal. Máme zůstat na palubě, potápějící se lodi nebo využijeme
odvážného daru dona Juana, spustím na rozbouřené moře záchranný člun a
pokusíme se podle mapy, kterou nám zanechal, proplout jako on úskalími?
Vydáme se po stezce, kterou nám prošlapal v černé houštině iracionálních
sil?
Zbavme se povýšenosti postavené na písku a připusťme, že není vůbec
náhoda, že toto vše nám právě dnes musel říci příilušník "primitivního"
indiánského kmene.

METÁNÍ KOZELČÍ
/jako prostředek transformace nálad a políček dotírajícímu egu/ Jeden metený kotelec /popřípadě i více/ lze doporučit ve všech situacích,
které lze ve vztahu k vlastní osobě definovat jako trapné či. rozpačité, a
to nezávisle na míře zavinění. I když pochybuji, že se zmůžete na lepší
gymnastický cvik než značně neumělý kotoul Či kotrmelec, přenese výsledný
efekt ladění celé situace nejméně o oktávu výše, a to nejen pro vás, ale
pro všechny zainteresované strany /nevýhodou je snad jen to, že zatáhne
do děje i náhodné svědky, i když nelze naštěstí očekávat, že by jejich
reakce nabyla extrovertních podob/. I kozelec metený s bezpříkladhou neo
bratností však zasahuje cíl; je překvapivým činem, transformujícím problém
do zcela jiných poloh, dovršující míru trapnosti na nejzašší míru /tím, že
jí na druhé straně zdvojuje či umocňuje pouhým přesunem či předáním/; takovou<míru, při jaké přestává být trapnost trapností a stává se něčím kvai itativně odlišným,'rozvijejícím jiné světy latentních možností. Zárodek
poznání se může vyklubat ze skořápky, svět ztrnulé vážnosti zhroutit a nas
tavit svou odvrácenou tvář.

Každý systém je správný tím, co navrhuje, a. chybný tím, co vylučuje
/Roger Gallois/
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/New York Times/
CARLOS CASTANĚDA: UČENÍ DONA JUANA-CESTA K POZNÁNÍ U INDIÁNU YAQUI

’ Kniha byla poprvé publikována v USA nakladatelstvím "The University
Press" v roce 196S. Český překlad byl pořízen z jedenáctého vydání
nakladatelství Penguin Books Ltd.

Cerlos Castaněda studoval na Kalifornské univerzitě v Los Angales
antropologii. Při sbírání informací o různých léčivých bylinách uží
vaných mexickými indiány v Sonoře se seznámil se starým indiánem donem Juanem z kmene Yaqui. Kniha zachycuje pět let, které spolu tito
dva muži prožili 'jako učitel a žák. Následující dvě knihy, Oddělená
realita a Cesta do Ixtlárv^ b^ly rovněž vydány nakladatelstvím Pen guin Books. Poslední knihou Carlose Castanědy, napsanou v roce 1974>
jsou Příběhy o síle a moci.
Kniha je jak dílem' etnografickým tak alegorií. Carlo3 Castaněda, pod
vedením dona Juaana, nás provází okamžikem soumraku, trhlinou v uni
verzu mezi světlem a tmou, do světa nejen odlišného od našeho vlast
ního, ale i se zcela odlišným řádem reality. K dosažení tohoto světa'•
užíval Carlos Castaněda mescalito, yerba del diablo a humito - peyote, daturu a houby. Kniha však není pouhou rekapitulací^hnlucinučních
prožitků; cestovatele provázela jemná manipulace dona Juana a joho in
terpretace zároveň dávaly událostem význam. Tyto události můžarne i myprostřednictvím čarodějova učně - poznat.
Antropologie nás poučila, že na různých místech je svět odlišně defi
nován. Není tomu jen proto, ze lidé mají odlišné zvyklosti či věří v
různé bohy nebo očekávají odlišné posmrtné osudy, ale spíše tím, že
světy různých národů mají odlišné tvary. Už samotné metafyzické před
poklady se liší: ča netvoří nepřetržitý jednosměrný tok, příčiny a
následky se nepodřizují aristotelské logice, prostor není totožný s
euklidovskougeometrií, člověk se neliší od ne-člověka či život od smr
ti jak je tomu v našem světě. Něco o tvare-ch jiných světů jsme se doz
věděli z logiky domorodých jazyků, z mýtů a rituálů, které zaznamenali
antropologové. Don Juan nás nechal nahlédnout do světa čaroděje kmene
Yaoui; protože jeho svět vidíme pod vlivem halucinogenních substancí,
přistupujeme k němu a chápeme jej jako realitu zcela odlišnou od ji ných zdrojů. V tom právě spočívá zvláštní hodnota této prácfe.
Castaněda správně předpokládá ? že tento svět, přes všechny rozdíly v
percepci, má svoji vlastní vnitřní logiku. Pokusil se -toysvětlit tuto
logiku zevnitř, ze svých bohatých osobních prožitků, které podvedením
dona Juana nabyl, aniž by se je pokoušel zkoumat v pojmech naší logiky.
Skutečnost, že v tom nemohl zcela uspět, spočívá v limitech, které na'
percepci klade naše kultura a řeč, nikoliv v limitech jeho osobnosti;
ve svém úsilí přemostil svět kouzelníka kmene Yaqui 8 naším vlastním,
svět výjimečné reality se světem reality každodenní.
Ústřední důležitost vstupu do jiných světů než je náš vlastní - a tedy
i důležitost samotné antropologie- spočívá v tom, že taková zkušenost
nám umo nuje pochopení, že i náš vlastní svět je jen kulturní’konstruk
cí. Prožívání jiných světů nám umožní spatřit náš vlastní svět takový
jaký je; v prchavých okamžicích se nám pak může podařit zahlédnout jak
asi vypadá svět skutečný - svět nacházející se mezi naší kulturní kon•strukcí a ostatními světy. Moudrost a poesie dona Juaaa v nás probouzí
vizi reality i nás samých a jako v každé správné alegorii 'se to, co lze
spatřit skrývá y tom, kdo to vidí a není třeba žádných literárních ko
mentářů.
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bě, kdy byl studentem antropologie na_KsuLi£arnské. universi tě v Los An
geles. Dlužíme mu mnoho za jeho trpělivost, odvahu i bystrozrak, kte
rý projevil při svém dvojitém učednictví. Ve své pr-áci demonstroval
základní dovednost dobrého etno^rafa- schopnost vstupu do cizího světa.
Věřím, že cestu do tohoto světa našel ve svém srdci.
Walter Goldschmidt

Para mi solo recorrer los
caminos que tienen corazón,
cualquier camino que tenga
corazón. Por ahi yo recorro
y la única prueba que vale
es' atraversar todo su largo.
Y por ahi yo recorro mirando,
mirando, sin aliento.

Existují pro mne pouze cesty
po stezkách srdce. Jen po takových
•cestuji a projít je
v celé délce je jedinou
hodnotnou zkouškou, kterou znám.
A tak po- nich cestuji
aar bez dechu
se dívám a dívám.
dop Juan

....nelze dosáhnout víc než určit začátek a směr nekonečně dlouhé'
cesty. Jakýkoliv nárok na systematickou a definitivní úplnost by byl
přinejmenším sebeklamem. Jednotlivý student může dosáhnout dokonalos
ti pouze v subjektivním smyslu, a totak, že sděluje vše, co jé scho
pen vnímat.
.
Georg Simmel

ÚVOD
V létě 1960, když jsem byl ještě studentem antropologie na Kali
fornské univerzitě v Los Angeles, jsem si udělal několik výletů, na ji
hozápad, abych shromáždil nějaké informace o léčivých bylinách, které
v té oblasti indiáni užívají. Události, kVeré popisuji, se staly během
jednoho z těchto výletů, čekal jsem v jednom pohraničním městě na Greyhound bus a rozprávěl s přítelem, který mne při průzkumu ’doprovázel a*
pomáhal. Najednou se ke mně přítel naklonil a pošeptal mi, že Běfflóvlasý srarý indián, sedící na nedaleké lavičce, se v léčivých bylinách
dobře vyzná, a to především v peyote. Požádal jsem tedy přítele, aby
mne představil.
Přítel starého indiána pozdravil a podal mu ruku. Ovili dpolu hovoř*
řili a pak jsem dostal od přítele znamení, abych k nim přišel. Přítel
nás okamžitě nechal o samotě, aniž by nás navzájem představil. Starý
muž tím nebyl ani v nejmenším vyveden z míry. Řekl jsem mu své jméno a
on se představil jako Juan a dodal, že je mi k službám. Hovořil velmi
zdvořilou španělštinou. Z mé iniciativy jsme si podali ruce a pak jsme
na'chvíli zmlkli. Nebylo to napjaté mlčení, ale ticho, uvolněné a při
rozené 0 obou stran. Snědá tvář 8 krk dona Juana byly plné vrásek, kte
ré prozrazovaly jeho věk, udivilo mne však
pružnost a svalnatost
jeho těla.
Pak jsem mu řekl, že se zajímám o léčivé byliny. 0 peyote jsem ne
věděl prakticky nic, přesto jsem však předstíral, že o něm vím dost a
dokonce jsem mu naznačoval, že by mohl mít z rozhovoru se mnou prospěch.
Během mého žvanění pokyvoval pomalu hlavou a upřeně se na mně díval, neřekl však nic. Vyhnul jsem se jeho pohledu a stáli jsme tam v mrtvém ml
čení. Pak přijel jeho autobus. Řekl nashledanou a odešel.
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mně zůstalo něco nepříjemného z jeho pronikavého pohledu. Nic ,jsem se
od něj nedozvěděl a přítel se mně snažil utěšovat. Vysvětlil mi, že
starý muž hovoří málo a neřád se k něčemu zavazuje. Znepokojivý úči
nek tohoto prvního setkání však nebylo snadné zapomenout.
Zjistil jsem si kde don Juan žije a později jsem |io několikrát
navštívil. Při každé návštěvě jsem se ho pokouše-1 přimět k hovoru o
peyote, ale bezvýsledně. Přesto se z nás však sta-1 i dobří přátelé a
můj vědecký výzkum byl zapomenut nebo přinejmenším převeden do kaná1*'
lů, které byly velé světy vzdálené od mých původních záměrů.
Přítel, který nás seznámil, mi později řekl, že.sé starý muž nena
rodil v Arizoně, kde jsme se poznali, ale byl z indiánského kj&mne Yaqui ze Sonory v Mexiku.
Nejprve jsem dona Juana považoval jen za poněkud zvláštního muže,
který měl určitě znalosti o peyote a mluvil perfektní španělštinou.
Lidé', s kterými žil, se však domnívali, že .má jakési "tajné znalosti",
že je "brujo". Španělské slovo brujo znamená v angličtině "medicine
man", léčitele, čaroděje. Užívá se k označení člověka, který ovládá
mimořádné - a to obvykle zlé - síly.
Znal jsem dona Juana déle než rok, než mne poctil svou důvěrou.
Jednoho dne mi sdělil, že má jisté znalosti, které získal od svého učitele, svého "dobrodince", jak ho nyzýval, který si ho vyvolil za učedníka. Don Juan mně tehdy oznámil, že on si za učedníka vyvolil mne,
zároveň mne ale varoval, že pokud nabídku přijmu, budu se mu muset
zcela odevzdat a že.projdu tvrdým a náročným výcvikem.
Když hovořil o svém učiteli, používal •’lova "diablero". Později
jsem zjistil, že "diablero" je termín používaný pouze sonorskými indi
ány. Označuje zlou osobu, která praktikuje černou magii a jo schopna
proměnit se ve zvíře - ptáka, psa, kojota či jiné stvořen^. Při jedné
z mých návštěv v Sonoře jsem zažil podivnou věc, která dobře ilustruje
indiánské pocity o diableros, Jel jsem v noci autem s dvěma indiánský
mi přátely a uprostřed silnice jsem náhle spatřil zvíře, které vypada
lo zdálky jako pes. Jeden z mých společníků řekl, že to není pes, ale
obrovský kojot. Zpomalil jsem a zastavil u krajnice, abych si mohl
zvíře dobře prohlédnout. Zůstalo ještě několik vteřin ve světle ref
lektorů a pak vběhlo do chaparralu /pozn.překl.: hustý porost, skláda
jící se z křoví, trnitých stromů a neopadávajících dubů/. Byl to ne
pochybně .ko jot , ale dvakrát větší než obvykle. Po vzrušeném hovoru se
moji přátelé shodli na tom, že to mohl být diablero. Rozhodl jsem se
využít tento zážitek k tomu, abych indiány v oblasti trochu vyzpoví
dal a dozvěděl se víc o jejich víře v existenci diableros. Hovořil jsem
s mnoha.lidmi, vyprávěl jim příhodu z noční jízdy a kladl jim různé o, tázky. Tři následující rozhovory ukazují, jaký postoj k problému zau.jímali:
"Domníváš se, že to byl kojot, Choyi", zeptal jsem se mladého muže,
když jsem dokončil svůj příběh.
"Kdo ví? Pes, nepochybně. Příliš velký na kojota"
"Myslíš si, že byto mohl být diablero?"
"Nesmysl. Nic takového neexistuje"
"Proč myslíš, Choyi?"
"Lidé si představují všelijaké věci. Vsadím se, že kdyby jsi zvíře
chytil, tak by jsi se přesvědčil, že to byl pes. Jednou jsem potřebo val něco zařídit -v sousedním městě a tak jsem vstal před rozedněním a
osedlal koně. Na silnici za vesnicí jsem spatřil tmavý stín, který vy
padal jako obrovské zvíře. Kun se poplašil a vyhodil mne ze sedla, Byl
jsem taky trochu vyděšený, ale pak se ukázalo, že ten sťírf byla žena,
kte"á šla taky do města".
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"Znamená to Choyi, že v diableros nevěříš?"
"Diableros!_Co je to diablero? Pověz mi, co to je!"
"Nevím Choyi. Manuel jel tu noc se mnou a řekl, že ten kojot
mohl být diablero. Snad by jsi mi tedy mohl říci ty, co to je diable
ro?"
"Lidé tvrdí, že diablero je brujo, který se dokáže proměnit
v co chce. Každý ale ví, že je to naprostý nesmysl. Staří lidé znají
o diableros spousty příběhů. Mezi námi mladýflli ale nikoho takového
nenajdeš"•

"Co si myslíš, že to bylo za zvíře, dono Luz?", zeptal jsem se
ženy středního věku.
"Io ví s jistotou jen Bůh, ale myslím si, že to nebyl kojot.
Jsou takové věci, které vypadají jako kojot, ale jsou něčím jiným. Bě
žel ten kojot hebo něco jedl?"
"Většinu doby stál, když jsem ho ale poprvé spatřil tak se mi
zdálo, že něco jedl"
"Jsi si jist, že nenesl něco v tlamě?"
,
,
"Snad ano. Řekni mi ale jaký je v tom rozdíl?"
"jestli měl něco v tlamě tak to nebyl kojot"
"A co to tedy bylo?"
"Muž nebo žena"
,
v
"Jak říkáte takovým lidem, dono Luz?"
Neodpověděla. Ještě chvíli jsem se vyptával, ale bez úspěchu.
Nakonec řekla, -že neví jak se takovým lidem říká. Otázal j3em se zda
se jim říká diableros a ona odpověděla, že dialblero je jen jedním z
jmen, kterými je nazývají.
"Znáš nějakého diablera?", zeptal jsem se.
"Znala jsem jednu .,enu", odpověděla. "Zabili jí. Stalo se to
když jsem byla ještě malá. Proměňovala se ve fenu. Jednou v noci přiš
la do domu jednoho bílého muže a ukradla sýr. Běloch zastřelil psa
brokovnicí a v ten samy okamžik zemřela ta žena ve své chatrči. Její
příbuzní se dohodli a žádali na bílém muži náhradu. Běloch jim vypla
til slušný obnos".
"Jak po něm mohli požadovat náhradu, když zabil jenom psa?"
"Příbuzní říkali, že-běloch věděl, že to nebyl pes, protože u
toho byli ještě jiní lidé a ti viděli jak se pes postavil na zadní
nohy a natáhl se pro sýr, který visel na provaze ze střechy. Na zlo
děje tam už čekali, protože se jim ztrácel sýr každou noc. Běloch za
bil zloděje a věděl, že to není pes".
"Jsou ještě dnes nějací diableros, doňo Luz?"
"Tyhle věci se drží v tajnosti. Říká se^ že už nejsou, pochybu
ji však o tom, protože každý diablero musí naučit někoho jiného všemu,
co zná. Diabletros mají své vlastní zákony a tenhle je jedním z nich".
"Co si myslíš o tom'zvířeti, Genaro?", zeptal jsem se jednoho
starce.
"Byl to zatoulaný pes z nějakého'ranče, co jiného?"
"Nemohl to být diablero?"
"Diablero? Zbláznil jsi se! Žádní nejdou!"
"Znamená to, že nejsou žádní dnes nebo že nebyli nikdy?"
"Kdysi snad byli, alespoň se to tvrdí. Každý o nich slyšel. Li
dé z nich však měli strach a tak je všechny zabili".
"Kdo je zabil Genaro?"
"Všichni lidé kmene. Poslední diablero, kterého jsem znal, se
jmenoval S... Zabil svými čáry tucty, možná i stovky lidí. Lidé se dali
'dohromady, jednou v noci ho překvapili a zaživa upálili."
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“Jak je to dlouho, Genaro?“
'
“Stalo se to v roce 1942“
“Byl jsi u toho?"
“Ne, ale lidé o tom stále ještě mluví. Tvrdí, že po něm nezbyl
žádný popel, ačkoliv hranice byla z čerstvého dřeva. 'Zůstala prý jen
velká mastná skvrna“.
Ačkoliv don Juan definoval svého dobrodince jako diablera, nez
mínil -se nikdy o místě, kde nabyl své znalosti, ani neidentifikoval
svého učitele*. 0 svém osobním životě vyprávěl vůbec jen velmi málo.
Dozvěděl jsem se jen to,
e se narodil na jihozápadě v roce 1891J že
strávil většinu života v Mexiku xxixxxKXXQtaiá-ÍKkxXHdxánftxxBxSajuixy}
že v roce 1900 byla jeho rodina poslána mexickou vládou do vyhnanst
ví do Středního Mexika s tisíci dalšími indiány ze Sonory; a že žil
ve středním a jižním Mexiku až do roku 1940. Z toho vyplývá, že po měrně dost cestoval a jeho znalosti mohly být tudíž produktem mnoha
vlivů. Sám sebe sice•považoval za sonorského indiána, nemohl jsem si
však být jist, zda mohu celý kontext jeho znalostí umístit do kultury
indiánů ze Sibnorv. Není ovšem mým cílem určovat v této knize jeho přes
né kulturní milieu.
Nastoupil jsem u něho do učení v červnu 1961. Již před tím.jsem
se s ním setkával při různých příležitostech, ale vždy jen v roli an
tropologického pozorovatele. V průběhu těchto prvních setkání jsem si
tajně dělal poznámky. Později, spoléhajíc na svou paměl, jsem podle
těchto poznámek celou xxXmhrx konverzaci rekonstruoval. Když jsem pak
nastoupil jako učeň, přestala mi má metoda zachycování poznámek vyhovovat# protože naše konverzace zabíhaly do mnoha oblastí. Tehdy mě
don Juan povolil - ačkoliv silně protstoval - si otevřeně zaznamenávat
vše co řekl. Nikdy jsem z něj však nevymohl souhlas k pořizování fo
tografií a magnetofonových záznamů.
• «
Učil jsem se u něho nejpdříve v Arizoně a pak v Šonoře, kam se
V průběhu mého učení přestěhoval. Zvolil jsem si metodu občasných návš
těv, vždy na několik dní. Návštěvy byly stále častější a delší během
letních měsíců 1961, 1962, 1963 a 1964. Ketrospktivně se domnívám, že
tato metoda nebyla nejšíastnější, zpožňovala vývoj plného odevzdání se
a zabránila, aby byl výcvik plně úspěšný. Z mého osobního hlediska mi
však tato metoďa umožnila zůstat alespoň částečně nezainteresován a
tak mi zůstal uchován smysl pro kritické hodnocení, což by nebylo bý
valo možné, kdybych se učil nepřetržitě, bez přestávek. V září 1965
jsem se učednictví dobrovolně vzdal /oozn.překl.: psáno před rokem
1Q68, protože v tomto roce se Castaněda k donu Juanovi opět vrátil a
pokračoval v učení/.
V zimě 1965-6 jsem poprvé začal uvažovat o zpracování svých poz
námek nějakým systematičtějším způsobem. Data, která jsem sesbíral,
byla poměrně obsáhlá a byla směsí všemožných informací. Začal jsem te
dy tím, že jsem se pokusil nastínit si nějaký klasifikační systém. Rozdé
dělil jsem data do oblastí příbuzných konceptů a procedur a uspořádal
jsem Dak oblasti hierarchicky podle subjektivní důležitosti - to zname
ná podle toho, jaký na mne měly vliv. Tímto způsobem jsem dospěl k nás
- ledující klasifikaci: užívání halucinogenních rostlin} procedury a for
mule užívané v kouzelnictví; získávání objektů moci a manipulace s ni
mi; používání léčivých bylin; písně a legendy. •
Když jsem se pak zabýval fenemonem, který jsem prožil, uvědomil
jsem si, že jsem při svých pokusech o klasifikaci nevytvořil nic víc
než inventář kategorií; jakákoliv snaha o dokonalejší schéma by měla za
výsledek jen komplexnější inventář, a to nebylo to, čeho jsem chtěl do
sáhnout. Gítii jsem silnou potřebu pochopit, co jsem vlastně prožil a
došel jsem k názoru, že don Juanovo učení byl koherentní systém víry,
doplňovaný pragmatickými a experimentálními metodami. Od první hodiny
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držnost. Jakmile se jednou rozhodl zasvětit mne do svých znalostí,
postupoval v uspořádaných stupních. Objevit v celé věci řád a pochoDit ho však byl velmi obtížný úkol.
Mé potíže s pochopením tohoto řádu se dají zřejmě vysvětlit sku
tečností, že jsem byl po čtyřech letech uČenívprakticky stále ještě
začátečník. Bylo mi jasné,
e znalosti dona Juana i metoda jejich
přenosu byla tatáž jako u jeho dobrodince; mé”potíže s pochopením mu
sely být podobné těm, s kterými se kdysi setkával don Juan sám. Čas
to na to při náhodných komentářích narážel. Tyto komentáře mne utvr
dily ve víře, že pro kteréhokoliv začátečníka - al už indiána nebo
bělocha - nebylo čarodějnictví pochopitelné jen na základě vnější cha
rakteristiky fenoménu, který prožíval. Já sám jsem - jako západní člo
věk - považoval tyto charakteristiky za natolik bizarní, že bylo na
prosto nemožné vysvětlit.je v pojmech každodenního života. Byl jsem
tak přinucen k závěru, že jakákoliv snaha o klasifikaci mých polních
dat potočí vlastních termínů by nebyla k ničemu.
Bylo mi jasné, že znalosti dona Juana musejí byt zkoumány v jeho
vlastních pojmech, tak jak jim rozuměl on sám ; pouze tak se mohly
stát evidentní a přesvědčivé. Když jsem se však pokoušel smířit vlast
ní hlediska s hledisky dona Juana, zjistil jsem záhy, že pokoušel-li
se vysvětlit své znalosti, byl nucen užívat koncepty, které pro něho
samotného byly "nesrozumitelné”. Mojím prvním úkolem bylo tedy určit
jeho řád konceptualizace. Začal jsem se tedy ubírat tímto směrem a
brzy jsem zjistil, že domJuan kladl zvláštní důtaz na jednu obladt
svého učení - na užívání halucinogenních rostlin. Na základě tohoto
poznání jsem revidoval dosavadní schéma kategorií.
Don Juan užíval - odděleně a při různých příležitostech - tři ha
lucinogenní rostliny; peyote /Lophophora williamsii/, Jimsonův plevel
/Datura inoxia syn.D.meteloides/ a houby /snad Psilocybe mexicana/.
Již před svými styky s evropan.y znali indiáni halucinogenní vlastnos
ti těchto třech rostlin g využívali.je k zábavě, léčbě, čarodějnict
ví i k dosahování stavů extáze. V specifickém kontextu svého učení
sppjcval don Juan užívání Datury inoxia a Psilocybe mexicana se zís
káním moci, kterou nazýval "spojenec”» Užívání Lophophory williamsii
spojoval se získáváním moudposti neboli se správným způsobem života.
Důležitost těchto rostlin spočívala podle dona Juana v jejich
schopnosti produkovat stavy zvláštního vnímání v lidském organismu.
Nazýval je stavy "výjimečné reality” v protikladu k realitě každoden
ního života. V kontextu znalostí dona Juana byly tyto stavy považová
ny za skutečné, ačkoliv se jejich realita od běžné reality velmi li
šila.
Don Juan věřil, že tyto stavy výjimečné reality jsou jedinou
formou pragmatického učení a.jedinými prostředky k získání moci. Čas
to vzbuzoval dojem, že jiné části jeho učení jsou na rozdíl od získá
ní.moci méně důležité, vedlejší. Toto hledisko prostupovalo jsxžxjtrcx
vztah dona Juana ke všemu, co nebylo se stavy výjimečné reality přímo
spojeno. V mých polních poznámkách jsou roztroušeny reference o tom,
jak don Juan cítil. V jednom rozhovoru na příklad tvrdil, že určité
objekty obsahují jisté množství moci samy o sobě. Ačkoliv sám k objek
tům moci žádný respekt neměl, tvrdil, že.jsou často používány jako po
můcky menšími brujos. Často jsem se ho na tyto objekty vyptával, zdálo
se však, že ho diskuze o nich ani v nejmenším nezajímá. Když jsem na
ně při jiné příležitostí opět zavedl řeč, zdráhavé souhlasil, že mi o
nich něco řeknw.

"Existují jisté objekty, které jsou prostoupeny moci", začal.
"Existují tucty takových objektů a mocní muži je za pomoci přátelských
duchů využívají. Tyto objekty jsou však jen nástroji - nikoliv obyčej
nými nástroji, ale nástroji smrti,
fc ají žáonou moc, aby mohly člově-
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ka poučit. Nacházejí se v říši válečných objektů určených k svárům a
sporům^ jsou stvořeny k zabíjení, k vrhání".
•
"Co je to za druh objektů, doně Juane?".
"Nejsou to skutečné objekt1*, jsou to spíše typy moci"
"Jak je možné tyto typy moci získat, doně Juane?"
•
"To.závisí na-druhu objektu, který chceš"
"Kolik druhů je?"
"Již jsem řekl, jsou jich tucty. Vše se může stát objektem moci"
"Které jsou ale nejmocnější?"
"Moc objektu závisí na tom, kdo je vlastní, na typu člověka, kte*
rým je. Objekt moci využívaný menším brujo je jen žertovný předmět; na
druhé straně silný a mocný brujo dodává svým nástrojům sílu"
"A které objekty moci jsou nejběžnější? Kterým dávají brujos před
nost?"
.
"žádným. Všechno jsou objekty moci, všechny jsou stejné’?
"Máš sám nějaký, doně Juane?"
<
Neodpověděl, jen se na mně podíval a usmál se. Dlouhou dobu bylo
ticho a já jsem si pomyslel, že ho moje otázky nudí.
"Pro tyto t.vpy moci existují jistá omezení". Pokračoval. "Jsem si
jist, že by jsi to ještě nepochopil. Trvalo mně téměř celý život, než
jsem přišel na to, že samotný spojenec dokáže odhalit veškerá tajemstvíx těchto nižších mocí, a že je považuje za dětinské. Kdysi jsem ale
míval takové nástroje, to jsem byl ještě hodně mladý".
"Ja’*é jsi měl?"'
’
"Maiz-pinto, krystaly a peří"
"Co je to maiz-pinto, doně Juane?"
"Malé kukuřičné zrnko, 'které má uprostřed červený proužek"
"Jen jedno zrnko?"
"Ne, brujo jich musí mít čtyřiceosm"
"A kčemu jsou ta zrnka dobrá,' doně Juane?"
"Kterékoliv z nich dokáže zabít člověka jen tím, že se mu dostane
do těla" ’
"A jak se tam dostane?"
"Je to objekt moci a jeho moc spočívá mezi jinými věcmi v tom, že
dokáže do těla vstoupit"
"A jak v těle působí?"
"Samo se do těla vnoří 'a usadí se na prsou nebo ve střevech. Člo
věk onemocní a není-li brujo, kterého si zjedná na pomoc, silnější než
kouzelník, který vše způsobil, do třech měsíců zemře"
‘ "Existuje nějaký způsob jak mu pomoci?"
"Jediný způsob je zrnko vysát, ale je jen málo brujos, kteří to
svedou. Většina jich sice zrnko vysaje, ale pak se ho nedokážou zbavit
a sami zemřou"
"Jak se ale dostane zrnko do těla?"
.
"K tomu ti musím nejdříve něco říci o čárech s kukuřicí, což je
jedno* z n@jmocnějších kouzel, které znám. Dělá se s dvěma zrnky. Jedno
z nich se vloží do čerstvého poupěte jikíik žluté květiny. Pojcupě se pak
položí na místo, kde se může dostat do kontaktu s obětí, na příklad na
cestu, po které každý den chodí. Jakmile obét na zrnko šlápne nebo se
ho jakkoliv dotkne, začne kouzlo působit a zrnko se vnoří do těla."
"Co se stane se zrnkem, jakmile se ho člověk dotkne?"
"Veškerá jeho moc vstoupí do člověka a zrnko se osvobodí. Stame se
z něj obyčejné zrnko a dá se s hím pak udělat cokoliv. Nejlepší je od
hodit ho někam, kde ho může zxfxx sezobnout nějaký pták"
"Může nějaký pták zrnko sezobnout dřív než se ho oběí dotkne?"
"Ne. Žádný pták není tak hloupý, tím si můžeš být jist, Bude se
od něj držet pěkně daleko"
Don Juan pak popsal kompletní proceduru, kterou se tyto zrnka ¿Os
távají.
.
"Musíš mít neustále na T'aměti, že maiz-pinto je jen nástrojem, ni-
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koliv spojencem", řekl. "Jakmile si tento rozdíl uvědomíš, nebudeš
mít žádné problémy. Bylo by však bláhové, kdyby jsi považoval pouhý
nástroj za něco vyššího".
"Jsou některé objekty moci stejně mocné jako spojenec?", zeptal
jsemse.
Don Juan se opovržlivě usmál a pak odpověděl. Zdálo se, ze ho
stojí značné přemáhání chovat se ke mně trpělivě.
"Maiz-pinto, krystaly a peří jsou ve sřovnání se spojencem pou<hé hračky", řekl. "Tyto objekty moci jsou nezbytné jen tehdy, nemá-li
člověk žádného spojence. Hnát se jinak za nimi je ztráta času, Zvláš
tě .pro tebe. Měl by jsi se raději pokusit získat spojence; podaří-li
se ti to, bude ti okamžitě jasné to, co ti te5 vypravím. Objekty moci
jsou jen dětskou hrou".
"Nepochop mně špatně, doně Juane", protestoval jsem, "chci mít
spojence, ale zároveň chci poznat vše, co je možné. Sám jsi přece ře
kl, že vědění je moc"
"Ne", řekl důrazně. "Moc spočívá v druhu vědění, které kdo má.
Jaký má smysl znát věci, které jsou bezcenné?"
V systému víry dona J ana znamenalo získání nějakého spojence
výlučně využití stavů výjimečné rěality, které ve mne vytvářel pomo
cí halucinogenních rostlin. Věřil, že soustředěním na tyto stavy a
vynecháním jiných aspektů vědění by mne pohl naučit souvislému pohle
du na fenomény,’které jsem prožil.
Rozdělil jsem proto knihu na dvě části. V první Části prezentuji
výbět z mých polních poznámek, které se týkají stavil výjimečné reali
ty, kter. mi jsem během svého učení prošel. Pri uspořádávání poznámek
za účelem kontinuity vyprávění jsem musel občas porušit chronologickóu
návaznost událostí. Stgtvy výjimečné reality jsem vždy popisoval až
několik dní poté, co jsem je prožil; počkal jsem si až jsem byl scho
pen přistupovat k nim klidně a objektivně. Moje rozhovory s donem Ju
anem však byly zaznamenávány vždy hned poté, co knim došlo. Proto mé
zprávy o těchto rozhovorech někdy předcházejí úplným popisům prožitkůAv
Polní poznámky zachycují subjektivní verzi mých prožitků. Tato
verze je prezentována právě tak jak jsem jí vyprávěl donu Juanovi, kte
rý téměř vždy požadoval kompletní popis každého prožitku. V době jejich
záznamů jsem pak přidával náhodné detaily* jak jsem se snažil zachy tit celkovou atmosféru každého stavu výjimečné reality. Chtěl jsem pop
sat emociální stránku věci tak úplně jak jen bylo možné.
Polní poznámky rovněž vrhají světlo na obsah víry doha Juana.
Dlouhé stránky otázek a odpovědí mezi donem Juanem a mnou jsem zhustil,
abych se vyhnul opakování. Jelikož jsem však chtěl zachytit povšechnou
atmodféru, v které se naše rozhovory odehrávaly, vypustil jsem pouze
dialogy, které podle mého názoru k pochopení jeho cesty k poznání ničím
nepřispěly. Informace, které mně don Juan poskytoval, byly vždy spora
dické a na každou jeho odpověň vždy připadaly hodiny mých dotazů. Přes
to se ale naskytly nesčetné příležitosti, v kterých mohl své názory bez
zábran vyjádřit.
V druhé části knihy prezentuji strukturální analýzu vytaženou
výhradně z dat použitých v první části'. Pomocí těchto analýz se snažím
dokázat tato tvrzení: 1. don Juan prezentoval své učení jako systém
logického myšlení 21 systém měl smysl pouze tehdy, byl-li zkoumán ve
světle strukturálních jednotek. A za 3. systém byl vyvinut k tomu, aby
dovedl učně kz k takové rovině konceptualizace, která by vysvětlovala
řád prožitého fenoménu.

1
V mých poznámkách o první lekci s donem Juanem je datum 23*června 1961. Toho dne jsem se začal učit. Dona Juana jsem sice viděl již
„několikrát předtímto datem, vždy však jen v roli pozorovatele. Při
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pokaždé moji žádost ignoroval, nikdy však přímo neodmítl a já si je
ho nerozhodnost interpretoval jako náciiylnost k tomu, že se rád nechá
vá přemlouvat.
Při první lekci mi dal najevo, že o mé žádosti uvažoval a roz
hodl se jí vyhovět za předpokladu, že mám jasnou mysl a sleduji rějaký
účel, který má vztah k* tomu na co se budu ptát. Nebylo pro mne možné
tyto podmínky splnit a tak jsem ho požádal, aby mně dal informace o
peyote pouze jako prostředek k vytvoření vzájemného komunikačního spo
jení. Domníval jsem se, že jeho obeznámenost s tímto subjetódem by moh
la být příčinou jisté otevřenosti, která by mi k jeho znalostem o
vlastnostech rostlin umožnila přístup. Don Juan však interpretoval mo
jí žádost doslovně a měl v úmyslu zabývat se pouze učením o pyote.
Pátek, 23.června 1961
"Budeš mne učit o peyote, doně Juane?"
"Proč chceš podstoupit takové učení?"
"Skutečně rád bych se o něm všechno dozvěděl. Není to dost dob
rý důvod?"
"Ne! Musíš pátrat ve svém srdci a zjistit proč se mladík jako ty
chce takové věci věnovat"
.1
"A proč jsi se o něm učil ty, doně Jnane?"
"Proč se na to ptáš?"
"Máme možná stejné důvody"
<
"0 tóm pochybuji, Já jsem indián. Nepoužíváme stejných stezek"
"Jediný důvod, který mám, je ten, Že se chci o peyote všechno
dozvědět. Ujistuji tě, doně Juane, že nemám žádné špatné úmysly"’
"Věřím ti, Vykouřil jsem tě"
"Prosím?”.
"Na tom te3 nezáleží, prostě znám tvé úmysly"
"Znamená to, že jsi mne prohlédl?"
“I tak by se to dalo říci"
"Budeš mne tedy učit?"
"Ne!"
"Protože nejsem indián?"
"Ne. Proto, že.neznáš své srdce. Důležité je, aby jsi přesně
věděl, čemu se chceš věnovat. Učení o "Mescalito" je vážným činem.
Kdyby jsi byl indián? mohla by být tvá touha dostatečným důvodem, pro
tože jen velmi málo indiánů má takovou touhu"
- Neděle, 25.čerbna 1961
V pátek jsem zůstal u dona Jyana celé odpoledne. Chystal jsem
„se odjet asi v 7 večer. Seděli jsme na verandě jeho domu a já se roz
hodl, že se ještě jednou zeptám, zdali si to nerozmyslel. Byl to již
jen takový formální pokus a očekával jsem opět zápornou odpověS. Zep
tal jsem se, zda by akceptoval moj* touhu po vědění, kdybych byl indi
án. Dlouho přemýšlel, než odpověděl.
Nakonec řekl, že ano a počal celý problém rozvíjet. Pak poznamebal, že musím být od sezení na podlaze pořádně unavený a že jsem si
správně měl nalézt místo /sitio/, kde bych mohl sedět, aniž bych ně
jakou únavu, pocítil. Seděl jsem na pddlaze celé odpoledne s kólenaraa
téměř u brady a s rukama sppnutýma kolem lýtek. Sotva to řekl, uvědo
mil jsem si jak mě bolí záda a že jsem zcela vyčerpán, ^ekal jsem4 že
mi vysvětlí, co měl na. mysli, když hovořil o"místě", on se však 0' žád
né vysvětlení ani nepokusil. Pomyslel jsem si, že měl nnad na mysli
změnu pozice a tak jsem vstal a posadil se blíž k němu. Můj pohyb vy
volal jeho protest a poznamenal, že místo znamená prostor, v kterém
se člověk cítí přirozeně šťastný a silný. Poklepal na místo, kde se
děl sám a řekl, že je to jeho vlastní místo. Pak dodal, že mně připra
vil hádanku, kterou musím rozluštit sám bez jakýchkoliv vodítek.
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čít ani co měl přesně na mysli. Několikrát jsem ho žádal, aby mi ales
poň naznačil, jak mám místo, na kterém se budu cítit silný a šťastný
lokalizovat. Tvrdil jsem, že nevím co mám vlastně řešit, protože jsem
problém nepochopil. Poradil mi, abych se po verandě procházel, dokud
své místo nenajdu.
Vstal jsem a začal chodit po podlaze verandy. Za chvíli jsem
se začal cítit hloupě a tak jsem se zase posadil.
To ho zřejmě rozladilo a obvinil mne, že jsem ho nepošlou chai a že se zřejmě nechci nic naučit. Za okamžik se uklidnil a vys
větlil mi, že ne každé místo se “hodí k tomu, aby na něm člověk seděl
či pobýval, a že v prostoru verandy se nachází jen jedno jediné místo,
které je pro mne skutečně dobré. Mým úkolem je nalézt ho a qdlišit ho
tak od ostatního prostoru verandy. Běžnou metodou je”procítit” všechna
možná přístupná místa až budu moci s jistotou určit to pravé.
Argumentoval jsem tím, že veraira ’ice není tak velká /4x3 m/,
počet možných míst‘je však přesto značný a propátrat všechna taková
místa je časově příliš náročné a jelikož ani nespecifikoval rozměry
hledaného místný múze být počet možností nekonečný. Mé argumenty však
byly zcela marné. Vstal a ostře mne varoval, že mně to klidně může tr
vat' celé dny, ale nepodaří-li se mi emblém vyřešit tak mohu klidně o
dejít, poněvadž v takovém případě mi nemá co říci. Ještě zdůraznil, že
on sám meví, kde se mé místo nachází, takže mu nemohu lhát; řekl, že
tohle je jediný způsob jak můžé přijmout moji touhu poučit se o Mescalitori» A ještě dodal, že nic v jeho světě se nedává darem a k učení
vede jen tvrdá cesta.
•
Obešel dům a vešel do chaparralu, aby se vymočil. Zadními
dveřmi pak vešel přímo do domu a nechal mne damotného.
Pomyslel jsem si, že zadání úkolu nalézt Slastné mÍ3to bylo
jen způsobem jak se mne zbavit, přesto jsem však vstal a začal přechá
zet po verandě sem a tam. Nebe bylo jasné a vše na verandě i mimo ní
bylo dobře viditelné. Chodil jsem po verandě dobrou hodinu, nestalo se
však nic, co by mi pomohlo místo lokalizovat. Cítil .jsem se chozením
již dost unaven a tak jsem se na chvíliposadil. Po několika minutách
jsem vstal a posadil se o kus dál, pak ještě dál, a znovu a-znovu, do
kud’ jsem polosystematicky nepokryl prakticky celou podlahu. Pokoušel
jsem se "cítit" rozdílyx mezi jednotlivými místy, ale protože jsem po
strádal kriteria diferenciace, cítil jsem, že je to ztráta času. Přes
to jsem vytrval; mojí racionalizací bylo, že jsem přijel z,velké délky,
abych se s donem Juanem setkal a že jinak nemám na weekend 3tejně nic
na práci.
’
Lehl jsem si na záda a ruce jsem si dal pod hlavu jako polš tář. Pak jsem se převrátil na břicho a kčbulel se tímto způsobem po pod
laze.’Poprvé jsem měl pocit, že jsem objevil jakési vágní kriterium když jsem ležel na zádech, cítil jsem se tepleji.
Pak jsem se začal koulet“ nazpátek tak, abych na všech místech
kde jsem při“ cestě tam ležel na břiše ležel při cestě zpět na zádech a
naopak. Zakusil jsem podobné pocity tepla a chladu v závislosti ne mé
pozici, mezi jednotlivými místy však nebyl žádný rozárii.
Pak jsem doslal nápad, o kterém jsem se-domníval, že je výteč
ný: místo dona J ana! Posadil jsem se na něj, pak jsem se na něj polo
žil-; nejprve na-břicho, pak na záda, ale místo bylo jako všechna ostat
ní. Postavil jsem se. Měl jsem toho právě dost. Chtěl jsem se s donem
Juanem navždy rozloučit, ale bylo mi trapné ho budit. Podíval jsem se
ňa hodinky: byly dvě hodiny ráno! Koulel jsem se po podlaze již šest
hodin.
V tom okamžiku don Juan vyšel a šel okolo domu k chaparralu.
Pak se vrátil a zastavil se u dveří. Cítil jsem se hrozně deprimovaný
a chtěl jsem mu říci něco nepěkného a navždy odejít. Pak jsem si uvě
domil, že to není jeho vina; sám jsem se rozhodl dát se na tenhle nes-
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jsem se koulel po
podlaze celou noc jako idiot a presto jsem v jeno hádance nenašel žád
aný smysl.
*
<
Zasmál se a řekl, že ho to nepřekvapuje, protože jsem na to ješ
tě nešel tím správným způsobem. Nepoužíval jsem zraku. To byla pravda,
byl jsem si však jist, že řekl "cítit" rozdíl. Řekl jsem mu to, on však
namítl, že cítit lze i očima pokud nehledí na věci přímo. Pokud jde o
můj problém, pokračoval, nemám jinou možnost než ho.vyřešit pomocí zra
ku.
«
.
Pak vešel do domu, byl jsem si však jist, že mě stále pozoruje.
Jinak by mohl těžko vědět, že jsem ještě zraku nepoužil.
Začal jsem se znovu koulet, protože to bylo nejpohodlnější. Ten
tokrát jsem si vždy položil bradu na ruce a pozoroval každý detail po
dlahy. Po nějakx době se tma okolo začala proměňovat. Když jsem se za
měřil na nějaký bod přímo přede mnou, stala se vnější oblast mého vidě
ní jasně žlutozelená. Bylo to udivující. Začal.jsem se pomalu plazit
po podlaze, zrak upřený vždy na nějaký bod přímo přede mnou. Najednou
zhruba vprostřed verandy jsem si začal uvědomovat další změnu. Poněkud
napravo, ale ještě stále v dosahu zraku, se žlutozelená změnila na in
tenzivně fialovou. Soustředil jsem na to místo svou pozornost. Barva
lehce vybledla, stále však byla po celou.dobu co jsem jí věnoval, pozor
nost, zřetelně fialová.
v
Označil jsem místo svým kabátem a zavolal jsem dona.Juana. Byl
•jsem neobyčejně vzrušen. Don Juan vyšel na verandu. Zdálo se,že to na
něho neudělalo■žádný velký dojem. Řekl mi, abych si na označené místo
• sedl a hlásil mu co cítím.
•
Nejdříve jsem se posadil, pak jsem se položil na záda. Stál ved
le mne a neustal se vyptávat co cítím; nepocitoval jsem však nic roz
dílného. Asi patnáct minut jsem se pokoušel cítit nebo spatřit nějaký
rozdíl, zatímco don Juan u mne trpělivě stál. Cítil jsem se znechuceně.
Najeďhou se mi rozbolela hlava a začalo mi být pěkně-Špatně. Pomyšlení
na mé nesmyslné snažení mne přivedlo až na okraj záchvatu vzteku. Vstal
jsem.*
Don Juan si musel mé hluboké frustrace povšimnout. Nesmál se a
naopak velice vážně konstatoval, že chci -li se něco nuučit, musím být
na sebe tvrdý. Mám jen dvě možnosti, řekl: bučí toho nechat a jít domů,
a v tom případě se nic nenaučit nebo hádanku rozřešit.
Znovu zašel dovnitř. Chtěl jsem okamžitě odejít, ale byl jsem pří
liš unaven, než abych mohl řídit; kromě toho byly změny barev tak přek
vapivé, že jsem si byl jist, že se dají považovat za jisté kriterium.
Snad se mi podaří zjistit ještě nějaké změny. Lehl jsem si tedy na bři
cho a začal znovu od začátku.
Tentokrát jsem se pohyboval rychleji, minul jsem místo dona Jua
na a začal zkoumat vnější okraj verandy. V jednom místě jsem zjistil
další barevnou proměnu, opět na vnějším okraji zrakového rozsahu. Uni
formní žlutozelená barva, která byla všude okolo se náhle v jednom mís
tě změnila v osotrou barvu měděnky. Na okamžik tak zůstala a náhle se
proměnila v jiný odstín. Sundal jsem si botu a označil jí toto místo
a pak jsem pokračoval v koulení dokud jsem nepropátral podlahu verandy
ve všech směrech. Žádnou jinou barevnou proměnu jsem již neobjevil.
Vrátil jsem se k bodu označenému botou a prozkoumal ho. Místo
bylo vzdálené asi půldruhého metru od místa, které jsem si označil ka
bátem, směrem na jihovýchod. Blízko něj byl hned vedle verandy velký
kámen. Lehl jsem si na tomto místě na nějakou dobu na podlahu a zkou
mal každý detail, nic zvláštního jsem však neobjevil.
Rozhodl jsem se vyzkoušet druhé místo. Přelezl jsem k němu po ko
lenou a chystal jsem se ulehnout na svůj kabát .a v tom jsem pocítil
zvláštní obavu. Byl to jakýsi fyzický pocit, jákoby néco tlačilo na
můj ž.aludek. Vyskočil jsem a udělal krok vzad. Círtil jsem, že mi stojí
vlasy na hlavě. Nohy byly lehce pokrčené, ruce jsem měl ztuhle natažené
před sebou s prsty roztaženými jako pařáty. Můj strach 3e ještě zvýšil,
když jsem si svůj podivný postoj uvědomil.

- 36 Mimovolně jsem ustoupil a posadil se ke kamenu poblíž boty. Po
koušel jsem se přijít na to, co způsobilo můj strach. Domníval jsem 3e,
že to muselo být z únavy. Byl již téměř bílý den, ale stále ještě jsem
nepřišel na to, co ode mne don Juan požadoval.
Rozhodl jsem se zkusit to ještě jednou, naposled. Vstal jsem a
pomalu došel k místu označenému kabátem a ihned jsem pocítil stejnou
obavu jako předtím. Tentokrát jsem však vyvinul silné úsilí, abychse
kontroloval. Posadil jsem se, pak si klekl, abych si mohl místo pro
hlédnout, lehnout jsem si však nedokázal. Položil jsem tedy ruce na
podlahu před sebe. Dech se zrychlil, a počal se mi zvedat žaludek. Měl
jsem zřetelný pocit, že propadám panice a musel jsem sám se sebou pod
stoupit těžký boj, abych z místa neutekl. Pomyslel jsem si, že mne don
Juan možná sleduje. Pomalu jsem se odplazil k druhému místu a opřel se
zádami o kámen. Chtěl jsem si na chvíli odpočinout a srovnat si myšlen
ky, ale záhy jsem usnul.
.
.
Don Juan stál u mne, něco hovořil a smál se. Probudil jsem se.
"Našel jsi své místo", řekl.
Nejprve jsem ho nechápal, on mne však ujistil, že místo na kte
rém jsem.spal, bylo oním sporným místem. Zeptal se jak se mi na něm
spalo. Po pravdě jsem mu řekl, že nepozoruji žádný rozdíl.
Požádal mne, abych srovnal své pocity s třmi, které jsem měl na
druhém.místě. Chtěl, abychs i na druhé místo sedl. Z nějakého nevysvět
litelného důvodu jsem měl z druhého místa tavoyý strach, že jsem to odv
mítl. Ujistil mne, že jen blázen by mphl nevidět rozdíl.
Zeptal jsem se, zdali mají obě místa nřjaké zvláštní pojmenování.
Odpověděl,.že to dobré se nazývá sitio a to špatné nepřítelj dále řekl,
že trto dvě místa jsou klíčem k lidskému osudu, a to zvláště pro člo věka, který touží po poznání. Pouhý akt sezení na dobrém místě,již vyt.váří vyšší sílu, nepřítel.na druhé straně člověka zeslabuje a může ho
dokonce i usmrtit. Tvrdil, že jsem si ztracenou energii doplnil tím, Že
jsem psnul na dobrém místě.
Řekl rovněž, že barvy spojené s oběma místy mají tutéž moc. Zeptal
jsem se zdali jsou pro mne ještě jiná místa, než tato dvě, která jsem
našel, a jestliže ano, tak jak je mohu najít. Don Juan odpověděl, že na
světě je mnoho míst, která jsou srovnatelná s těmito dvěma, a nejlepším
způsobem jak je pbjevit je zjištění jejich barev.
Nebylo mi stále jasné, zdali jsem problém doopravdy vyřešil a ne
byl jsem dokonce ani přesvědčený, že £de vůbec nějaký problém bylj ne
mohl jsem se zbavit dojmu, že celý zážitek byl něčím vynuceným a své volným. Bylo xésk jisté, že mne don Juan celou noc pozoroval a tak jsem
se domníval, že si ze mne vystřelil a o místě na kterém jsern usnul pak
tvrdil, že je místem, které jsem měl najít. Nedokázal jsem však najít
žádný logický důvod k takovému.jednání a když mne vyzval, abych usedl
na druhém místě, nedokázal jsem to. Existovala zdejakási podivná pro
past mezi mým pragmatickým zážitkem obavy z "druhého místa" a mými ra
cionálními vývody o celé události, pon Juan si byl na druhé straně však
zcela jist mým úspěchem a v souladu s ním mně oznámil, že mně bude dá vat lekce o peyote.
"Chtěl jsi, abych tě vyučoval o Mescalitovi", řekl. "Chtěl jsem
si nejprve zjistit co v tobě je, aby jsi dokázal setkat se s ním tváří
v tvář. Z iáescalita si nelze tropit beztrestně legraci. Musíš umět kon
trolovat své vnitřní síly. Nyní jsem si jist, že tvou touhu po poznání
mohu považovat za dobrý důvod k učení".
,
/POKRAČOVÁNÍ/

Mnoho životů jsme Arjuno'oba prožili, já si je všechny pamatuji, ty
však ani jediný
/Sri Krišna, Bhágávad Gita/

