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Ve středu od 1tí hod. promítání filmů«

Pootevřený dopis:

Na stole leží dvě poslední čísla Kašpara, několik nedokončených,
verzí tohoto dopisu a dál je tadv potom pěkný nepořádek« Rostlo seně o i—
gerety na propáleném ubruse« stolní lampička s opotřebovaným, zapráše
ným stínidlem je vedle skleničky z rodinného servisu. Já sám jsem doat
nepořádně oblečen, v letních kalhotech s ohvbějícími knoflík'", tyičku
nejasné černé barvy, na dvou nebo třech místech sešívaném. Lampička mat
ně osvětluje psací stroj, v kterém je připraven bílý pap^r. Krabičku
svých neoblíbených cigeret, na.které si jen pomalu zvykám a které ohut-nají z dřevěné špičkv mnohem lépe, mám při ruoe. Chtěl bych už mít za
sebou tu zpropadenou záležitost, nemohu se v jedné situaci pohnout z
místa. Je-to jako kdybych navštívil bludiště a měl za sebou zástup ne
dočkavých lidi, které se v zrcadle proměxíují v neobvyklé příšery. Třeš
tění z bludiště, odevzdaně se prohlížím v zrcadle a nechám do sebe ze
zadu: strk«t. Relativita je na chvíli významná. Je dobré vzpomenout ai
na prožitý strach ze stejného bludiště, které však bylo vzi
ušujíoí
*
atrakoí se vstupenkami, pokladnou, kiosky a hodnými průvodci, kteří ná®
nechali dosytosti zbloudit. Za jedno naše zbloudění urazili tři piva u
stánku s občerstvením.
Na stole leží dvě poEleuní čísla Kašpara. Bylo to pro mne doat
smutné loučení. Lázeňský host b^l nejpoetičtější název, jaký kdv něja
ký časopiB měl. Při posledních císlech mne nap«dá, že je celkem zbyteč
né uvažovat, jak často má vyjít, nedělat si starosti jestli to stihneme,
jak jsme si řekli. Sluneční pobřeží, to bylo snad napsané přímo pro mne,
kresby M.Schelingr« byly největším objevem. V příštím čísle bychom nemě
li šetřit s těmi podivuhodnými obrážk^š Milanova osobnost se v nioh pro
jevuje velmi vytajme, čistota kreseb umocňuje vše vyslovené.
Dalo bv se jít stránku ^o stránce, abychom nakoneo zjistili, že
se k tomu přečtenému můžeme stale vracet, Mu-mon, ten okouzluj^oí ’•vykla
dač’’ z orientálního výstaviště, pravděpodobně podřimoval uveleben v hou
pací síti, zavěšen mezi dvěma zdravými strom?' Akzú a sám sebe se v duohu
ptal "mohu číst po Bobě, vlastně nemohu číst nic", a měl nohu přes nohu.
Předmluva je, Viktore, brilantní ukázka eseje. Prohlášení na slavnostech
nejvybranějším pokrmem.
Mám sevřený žaludek, třeštění z bludiště by mělo být pořád radost
nou hrou, kterou bychom předváděli ospalému obecenstvu na prostorném je
višti za naší největší účasti.
-kouNaléhavá sdělení
Pokládám za nezbytné pohlédnout na svět čas od času také kukátkem mikro
skopu a z vrcholu hory.
. .
Vypjatý egoismus vede často k vrcholně altruistickému přístupu ke světu.
Tento paradox je zázračnou metamorfozou v ko-smickou moudrost.
Nastává bezčasí ráje.
z
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•
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R.Pirsig: Rozdíly v doktrínách hinduismu, buddhismu a taoismu nejBou ani
zdaleka pokládány za tak důležité jako u křesíanů, moalimů a židů. Neved
ly se kvůli nim svaté války, protože slovní výroky tam nejsou pokládány
-za samu skutečnost.
F.Kafka: Jistým bodem počíhaje není již návratu. Toho bodu je třeba do
sáhnout.

Meditace v trávě
Inzertní kancelář známého deníku ve středu města. Pro potřeby nove,
vzntkajíníhn řeholního řádu ’’Lázeňských hostů” se pokouším, pln zlých
předtuch, podat inzerát tohoto znění: DLOUHODOBÉ PRONAJMU ZAHRADU V
PRAZE A OKOLÍ V DOSAHU HMD. ZN.: K MEDITACI« Předtucha se vyplnila.
S jistými rozpaky a po vzájemném špitání je mi dvěma úřednicemi ozná
meno, ze takový inzerát nelze podat, ’’odporuje prý ^¡vyklostem listu”.
Na podkladě.takové vágní formulace mají prý právo můj inzerát s po-,
chybným slůvkem ’’meditace” odmítnout. Jelikož to jsou ale laskavé dá
my a za zvyklosti svého listu se stydí, ««nabízejí mi ve své bezelst
nosti alternativní řap®DÍ» ať prý místo k ’’meditaoi” použiji k "rekre
aci” nebo k "odpočinku”* Na rubu formuláře k podání inzerátu je uvede
no ocm bodů, objasňujících vztahy mezi inzerujícím a listem
*
Bod č,2
zní takto» Inzertní oddělení má právo pouzí vat obvyklých zkratek a od
mítat nejasný text nebo inzerát, který není v souladu,«e zvyklostmi
listu. Inzerent souhl«sí s«x«mii«M úpravou textu, která nemění /!■/ je..ho smysl
*
Pro úplnost i jako ppintu nutno uvést, že se jednalo o in
zertní kancelář katolického listu, jepž něčím jiným, než důrazem na
meditaci bude asi dost trapně zdůvodňovat svoji existenci.

Ruský medievalista Bachtin se zabýval studiem středověkých karnevalo
vých slavností a zjistil, že za těchto okolností padá hranioe mezi
-hrou « životemj v karnevalech a hromadných zábaváoh lidé nehrají,ale
žijí. Vznikají tu zvláštní formy pouliční řeči, jež'jsou společná
prvotním formám lidské kultury. Je.iioh základem je komika a humor,
jejich logikdu nonsenR, je.i ich-hrdinou šašek, kl«un nebo paííáoa/Rndko Pytlík: Toulavé house/
Naléhavá sdělení

'

.

Kolem věcí bytostně závažných se má chodit jako'kolem hořké kašej ují
dat jen z vystydlých krajů /psáno v jarní podvéčer na kočičích hlaváoh
Nového světa/
*
Hlavně «by tvoje Já nezačalo být zaujaté vůči Tobě samému.
K.Mar^: Filosofové svět dosud jen různě interpre t ovalit
jde o to jej změnit. /j^KO Bv TO NEBYLO JEDNO a TOTÉŽ!/
M«cchiavelli: křesťanství umíralo, ale František z Assissi jej vzkřísil
F.M.Dostojevskij /dopis S.A.Ivanovové, Dresden '17/29.8.1870/: V otázce
války s Vámi ve všem tak docela nesouhlasím. Bez války člověk zpohodl
ní v komfortu a bohatství, ztrácí schopnost k velkorysému myšlení a cí«eni, a nepozorovatelné se stava nelítostným a upadá do barbarství.
Mluvím o národech jako celku. Bez utrpení nepochopíš štěstí. Ideál
prochází utrpením jako zlato ohněm. Království nebeské si lze zaslou
žit jen velkým úsilím.
F.Kafka; klec vyšla hledat ptaka.
J

*

F.Kafka» levharti vtrhnou do chrámu a vychlemtá jí obětní nádoby» nako
nec to lze předem odhadnout a stane se to součástí obětního obřadu

L 3
Na

cest-ě

do

polí

/několik nastavení/
v

'

1

Opřen pohodlné o kolo,tpravioi na řídítkách, okraj polní'oest;v e mateří
douškou « vřesem, zírám do členité krajiny; oelistvý obraz ¿odrobúji^vi
visekci skalpelem abstrakce. Nepřetržité dění krájím mvelí^v pojmy, řečí
v slova ? pak setrvávám v bláhové snaze složit z mrtvých fragmentů znovu
živý organismus; vstřebán hrou na demiurga zapomínám, že již v pouhém
pohledu se Rkrývá zárodek destrukce jako v každém jiném aktu smyslů, ro
zumu, vůle, citu. Ale beru na sebe uváženě veškerou odpovědnost a hledím
dál se stejnou dychtivostí a zvídavostí na avěťlezelené skvrny luk, na
žloutlá otsniště, narudlou hned oranišť, svtě zelené čepice z jehličí na
hlavách^kopců, ,červeň,, bělobuaa žluť jediné vísky v dohledu a třpytné
modr« oci rybníků. /Představuji si setkání, k jakému zde často dooházíí
s některým z místních starců, vedoucího kozu z pastvy. V mé představě ne
ví, že jsem z maringotky a po nezbytně zdrženlivých úvodních větách ne
chá popást i svoji zvědavost a já na dotěrnou otázku, po příčinách a důvo
dech zdejšího pobytu odpovím po pravdě, ležící pod povrchem, oprostím-li1
se od vytáček, že jsem zde na prázdninách, ač kalendářně právě skončily/.
II
t
*
Sjedu z táhlého návrší a znovu zastavím. Před sebou velké, nabílené, hos
podářské stavení, rozlehlá pole a zcela v pozadí tmavé obryse hřebenů Šu
mavy, ke kterým se v rozmáchlých hadích smyčkách plazí světlá polní' oesta
s travnatým pruhem uprostřed až poznenáhlu mizí do ztraoena za devaterým
kopcem, pod sukněmi smrků « borovic, jak prostá je touha po svobodě, uvolnit se a neohat oči či nohy zabloudit za obzorem. To, oo mi zpočátku
nastavilo svoji zadní tvář se posléze prokázalo být rozlehlou a neprodyš
ně uzavřenou zemanskou tvrzí: s prostorným dvorem, pevnými a vysokými
zdmi, fortelnou branou. Vše jeví zcela neklamné známkv prosperity, podmí
něné stálým obýváním, a, vzešlé proto ze zdejších zdrojů. Vzdaluji se, ně
kolikrát se v sedle otáčím. Představuji si zvědavou tvář zr závěsem,Bnad
se stěží patrným zábleskem závisti nad zdánlivou lehkostí mého břemene v
jinak nehybných rysech. Nic se však za oknem nepohne, do zad se mi opírá
závažné mlčení a já se opřu do pedálů.
<
III
Opět opřen o kolo na pokraji téže polní oesty, tentokrát na břehu rybníka,
za občasného plesknutí ryby o hladinu i máchaného prádla z druhého břehu,
na kterém se choulí’několik domků. Zvukovou kulisu dotváří ještě kvákání
žab a štěbetání hus. Uprostřed, vodní plochy labuť, líně a ladné noř< ob
čas zobák pod hladinu. A oba břehy hned za ní protíná napnutá rybářská
Rit, a sehnu-li se, chytím do jejích ok stádečko popásajících se ovoí na
druhém břehu. Jsem^vetřelec, jsem přetékající poslední kapkou, neobřadně
rušící plnost okamžiku, jež přivedl jsem svým vědomím do existence. Labuť
zd.ůstojní, silně znechucena, beran se přestává pást, zvedá hlavu r větří,
ryby přestávají skákat a utichá i kuňkání žah. Pradlena s nápadným spěchem
; sbírá prádlo, vstává a mizí v zahradní brance. Sedám na kolo a pokračuji
v cestě, měním však na změně postavený itinerář a stáčím řidítka na cestu
mizící v lánu kukuřice, vyhýbajíc se z taktu vísce, jež choulí ae mezi
; stromy ve vyčkávavém střehu.
IV .
,
,
Kraj polní cesty na návrší u božích muk /1903/» za větší vsí. Vane svěží
vítr a přináší pach krav. Je dechem volnosti. Do dáli se rozbíhá pavučina
polních cest, lákavě nastražená. Jednotlivá vlákna napřažená jak zvoucí
paže. Přílivová vlna vzruchu, jejímž zdrojem je luna naléhavého váhání a
nerozhodnosti. Umocněno zcela nedávným, ještě doznívajícím proplétáním se
hejny kachen a hus u rybníčků na návsi za vzácně opojné podvečerní chvíle

, ,, , .
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v d n í vají qím letu» Družnost sousedu, štěbetáni, činnost, poklid, i
shon, přenesen do jiných prostorů, a dob» punc vseplatnosti v kradmém a
bolestně krátkém pohledu za obzor vlastní zkušenosti» Spjaté Slánky
koloběhu prožitku lidstva» Silné napětí v krajině žaludeční, které pře
chází ve výboj hlubokého propadání «e či vzestupu /jnkoby to nebylo
totéž/, pocit, že země pode mnou či nebe nad hlavou se rozestupuje. A
znovu se ve stoupajícím přílivu vzrušení vytváří napětí. Výboj, zkhat,
silná vůně senn. Stojím tam u kříže v němém ádivu,,závr°ti, nesohppen
pohybu, řeči, jakéhokoliv projevu, šlehnut bičem věčnosti, zcela vyří
zen, okouzlen, očarován. Vše zase nakrátko složilo se v souvislý obr°z
a já =5e poznal v něm.
Komentář:
Gtyři tepy či pulzy téhož, čtyři rozkmitv na houpačo«, jíž je smyslový
svět, z niohž poslední překonává mrtvý bod. pouhým nakupením příjiodnýoh
elementů, důsledným opakováním fragmentárních sohémat dochází samovolně
ke gradaci, k bodu zvratu, série jemných poklepů pcfd kterými se náhle
zbortí zed, intenzivní, opakovaný nápor v jednom směru a otevře se bran
ka V masivních hradbách, obklopujíoíoh na°e vědomí, a hustým syatémem
strážních věží, přemet myšlení doprovázený záblehJsem, nečekaným prosvět
lením. Kolíbání ja«u, v němž možno pokusit se o hrubý náčrt cesty k vy
pínači. Kontrast je v podstatě pohybem, prolínání, různýoh r,ovin jasu, te
dy náv«zná řad? pohybů,je cestou, jež vede k bytí /jiné cesty ost«tne
nejsou/. Nepřítomnost pohybu ničí vnímající ego, bez pohybu nelze udržet
vědomí, steině tak nepřítomnost pohybu, tedv kontrastních pojmů, zabíjí
filosofii i mystiku, nepřítomnost kontrastníoh tónťi možnost hudebního vý
razu °td. V hladkém zrc°die nezčeřené hladiny se rozplývá sohopnost re
flexe. Plné uvědomění této skutečnosti je však pro vědomí neméně destruk
tivní a vede rovněž k' jeho rozpadu, zániku či ohcete-li, k přeohodu do
jiných rovin nazírání. Skutečné poznáhí je v tomto smyslu elementem roz
kladným, alespoň v počátečních fázích. Teprve později, v širším záběru,
méně obecně srozumitelném « vnímaném, se stává činitelem formujíoím, přet
vářejícím.
<
w
<.

Naléhavé sdělení
Pravda nabývá t.zv. objektivní existence v okamžiku, kdy ai jí "vymyslí
me”^ kdyjaám vstoupí do vědomí, překoná stav latentnosti, jímž je spořá
dané uložení v rozsáhlé struktuře komplexnějších forem bvtí, a zvrtne «a
v jednostrannou aktivitu, změní se v hrot jehlv. Ostrým háčkem vědomí
wlovena z moře všemožnosti. Hovořit za těchto okolností o tom co bylo
či bude je jen slaboduchým blábolením, natřásáním a naparováním kohouta
na smetišti. Vždyí není nikdy nic jiného, než to, oo jfrme zhmotnili kouz
lem podobné jednostrannosti. Chcete-li, tedy jen svojí energií, námahou,’
vyléváním sil udržujeme zdání hmotných objektů, zištnými vzněty, jimiž
jsou i mnohé formy tázání. Vyčleněni jak hrotité entity z oceánu nevědo
mí musíme v drobných mincích splácet to, čím jsme se stali neb čím nás
naše zásluhy učinily.

Pro porobený národ není nic hroznějšího než pán, který se hrubě chová a
má špatný vkus
,
Curzio Malaparte
Ten, koho hledáme, bydlí většinou vedle. Nelze to jen t°k vysvětlit, z
*
tím to musíme brát jako nezvratnou skutečnost.
Franz Kafka

♦
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Jedinec,

Motto i Věřme, že Všechna protivenst
ví zůstanou bezmocně napích
nuta na kopí bezelstnosti dl
se rozrazí o štít nezištnos
ti. Přirozenost duoha je je
jich výrazem» tou vybaveni
projdeme vším bez úhony.
/V.Faktor,Kašpar 2/81/

skupina,

národ

Osamocený jeuineo, který ve Bvém individualismu musí překročit
míru' svých daných schopností, se posléze stává uštvanou, předem vy
hlédnutou obětí. Za takové situace, v které schází korekoe, je jenom
otázkou času, kay štvanice na vyčerpaného člověka bude vrcholit efektní honičkou, která nebude přlpomínnt roztomilé příběhy němých
grotesek.
ilebudu se zabývat problémem jeunotlivoe, kterému se dostává od
borné péče v zařízeních, ústavech a léčebnách. Věřme tomu, že tito
lidé jsou tam úplně z jiných důvodů, a žo se na ně nevztahuje Vikto
rova nezlomrk. víra v ušlechtilost, Že jsou tam třeba jonom proto, Že
trpěli nevyléčitelnou nespavostí, špatným trávením, rafinovanými vý
boji v oblasti sexu. Věřme tomu, nebo přesněji, rád byoh tomu uvěřil.
Představuji si eituaol nebo vývoj situaoe ve čtyř až šestičlenné
skupině /group life/, bezesporu silné, schopné, inteloktuálně tvoři
vé, dobře připravené čelit všem monstrózním jovům současné civilizace.
Mluvíme-li o silných skupinách, nevyhneme se určitému přirovnání,
můžeme říci elitní skupina, přirovnání, které rozdražáuje. Nemyslím
tím nadřazenost, i když to svádí k podobným projevům, ale počet, kte
rý jsem odhadl může být vyšší, ale nesmí přesáhnout - pro jistotu uvedu méně - patnáct osob. Při větším poctu by mohlo docházet k podob
ným projevům jako u větších celkůj k opětnému rozdělení na jednotliv
ce, skupinu.... a celek.
-kou-

Naléhavá sdělení
Dneska jsem zase po tejdnu vylez na světlo z tý černý díry, kde mám
trochu kliď. A řek jsem si hned, že tenhleten svět já stěží předělám.
Tak jsem se sklonil, k svý ubohý duši, a slíbili jame si lásku vzájem
nou. Káno rozjímáme a dotýkáme se lehce, přes den kytky počítáme, v
noci zase hvězdy.
V modravých výšinách loúku rozkývat, a pak již jen údiv, závraí, sou
hlas a strach.
i

B.Pirsigi počet racionálních hypotéz, jež mohou vyložit jakýkoliv daný
jev, je nekonečný.
2 teosof.komentáře k Bardo Thhdol, Tibetské knize mrtvých» modlitba je
vibrací, přání tlakem.
F.Kafka» Kruté na smrti je to, že přináší skutečnou bolest konce, ale
nikoliv konec.
F.M.ýostojevskij» přezíráte lidstvo nebo si ho vážíte, vy jeho budoucí
spasitelé?

Spatný pokus v dobré pohodě /naléhavé sdělení/
Šlapete bosou nohou do hnoje a v hlavě vám jiskří, protože jste mistři.
To jsem Já, Já, který zná každou myšlenku. Jsem myslí, jednotnou myšlen
kou všech. Vejít ke mně má každý příležitost stalou, neboť brána je vždy
otevřena. Senu se směješ, Ty ubohá larvičko s červenou prdelkou, nakopnu
Tě do zadku a neEbude po Tobě ani věta. Zasmál se a spustil na zemi zla
tý déšť a duhu.
/Jiří Sohelinger, napsáno kolem 20.3.1981/
Tamkdesi dole, na samém dně mysli, se odbývají velké boje a chátrající
paměť ani nestačí pojmout všechna střetnutí. Bojový ryk občas prorazí
pevnou klenbou lebky na povrch, ale vzápětí je překryt halasným zpěvem.
To přeoe nejde t Jehle se předvádět a prozrazovat niterná tajemství.
Vlnky se hašteří jedna přes druhou, zkusil bych je počítat.
/Naléhavé sdělení, Milan Schelinger, psáno jako odezva v téže době/

Rubáš pro přítele a řeholního bratra
/šitý na mojí míru/

Bezpočet překonaných fází
jednoho a téhož
a ztěžklých kroků
vzhůru po sohodišti,
z
jež nikam nevede,
slova, tóny, barevné ploohyi
hustě rozhozené síto
snahy, touhy, přání, nezištných vznětů,
chvíle heroických seb0Ea£)ření
a dny děravé jak cedník,
V roztažených prstech prázdno.
Ale stejnými otvory,
jimiž uniká Životní síla,
a odchází libidonosné ego,
zároveň proudí v nás jakési jemné
_
'i a mocné,
dráždivě
fluid
------------ _i zklidňující fluidum
a v estetickém vzepjetí
nás rozpíná
na kříž univerza
a dál nezbývá, než splývat na vlnách
v očekávání daleké plavby,
naplněn důvěrou
V dobrou karmu nové reinkarnace.
-fak-

/k tragické události 13.4.1981/

7
Malá nedělili apokalypsa
K
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*

•
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Tady vpravo, ten člověk s ptačí hlavou a tudíž i mozečkem
nadělal ze svých hnízd rašelinové lázně,
teč vězí v nich už po pás, a křidélka chabá,
ktérá mu během doby narostla, jsou ubožátka tak slabá,
že ho z té bryndy nejspíš nevyprostí.
Nevrátí se tedy zpět na sůvj pevný hrad,
kde hnízdil vysoko«. na cimbuří,
a neoblétne již tučný krajíc zeleného kraje,
Pohlečte na nej, jak se kroutí a cuká,
pohledem vytřeštěným těká,
křidélkv mlátí do vypokého břehu.
Hle, v jaké bídě jsi se ocitl ubohý tvore,
všechny jsi zahubil, a teč toneš v jejich
rozkládajících se těleoh.
Ten puch ti svírá zobák v křeči,
ach jaks je sek°l svými meči, t
však dost již, odvrate oči od něho, Q hlečte,
tam Vpředu snad kdosi při jížcLí.
V prašném oblaku možno povoz rozeznati,
povoz, povoz, probAh, zdá se víc jich je.
Hlečte, t«m,á a t°m, a taky támhle,
není možná, kam se valí,
teč už i zvuk divný se k sluchu donesl.
Smutnou píseč první vozka píská, a ostatní s ním.
Však nezpívají, nikdo z nich, toí zajímavé,
jen všichni pískají piští jak hejno krys.
Ach proklatě, tak jest, vždyí krvav jsou to.
Světe, snad všechnv krysy na tvřj povrch vylezly,
a j°k se natřásají, a jaké mají lesklé wkrraenš
kožíšky.
c

8
Molochu Molochyči
<

*

<

Molochu molochiči, ty prase nabubřelé, otesánku tělnatý,
očka máš krví podlita, břich se ti vzdouvá jak oceán,
a na tvém páchnoucím dechu'se vznáší ubohé dušičky
tvých obětí z masa a krve.

Kdy budeš mít dost?
'
Je snad'tvé nitro bezedné?
Což nenasytí tě opravdu nic?
Posti se alespoň chvilenku, aí si tělo odpočine a mysl
vyjasní.
Ach Molochu Molochyči, ohlédni se cos natropil k dnešku,
pohlecí jak mocný průvod máš v patách,
mlaskající, chrochtající a krkající daV tvých věrných.
Všichni se pachtí a potí, a s tím potem odtékají i jejich
tváře, kanou na mastnou dlažbu vyzáblého města,
aby byly pošlapáný dalšími řadami.

A průvod kráčí dál Molochu Molochyči, dál, ven, za městské
hradby, a dál Molochu Molochyči, až k oceánu mocnému,
který se vzdouvá jako tvůj břich, a tam, tam si zlomíš vaz
Molochu Molochiči, tvůj těžký břich tě jako kámen
ke dnu stáhne, a tam dole tě hladové Kalmary pohltí.
X

t

*
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Meruňkový

kompot

četl jste Tolstije, já jsem to na vtás poEnal hned,
máte roztřesené ruce, další stránku už neobrátíte, <
zbývá vám jich ještě dvěstěpadesátí, vám už se ani
nechce, nedokážete snést pomyšlení, že někdo před
<
vámi prožil něco, co jste chtěl jenom pro sebe /za
čínal* jsem si věřit, moje odhalující dedukce začí
naly mít zvláštní účinnost, muž si ctotěl dát jako
<
obvykle nohu přes nohu, neudělal to/. Jste ukřivdě
ny,' že si někdo vzal váš život bez vašeho laskavého
svolení, a vám už jenom zbývá se o ťom dovída/t
různých stran, mohl jste mít ten nejlepší, ale pří
liš jste o tom tlachal, a poněkud opožděnu jste
zjistil, že jste se vyprázdnil někomu pro radost a
teS vás musím litovat, ty úžasná slova, tv Šíavřía^é
příměry, s kterými nikdy n,«skrblil, jsou v olzím vě
domí a vám zůstalo jenom co nikdo nepotřebuje, .kal
né svědomí, kdysi čisté, průzračná jistota ve vl«stn< nemohoucnost v poněkud jiném provedení než jste
sám mohl pomýšlet. Nemohoucnost v podobě ušpiněného
pršipláštěa kalhot upatlaných od smažených vajíček, <
špinavých nehtů, zpocených dlaní, maetnýoh vlasů, a
bůhví čeho ještě, co roztává v prvním jarním ulunoi,
co mate na levé nohavici, hned vedle té žluté skrvny
od vajíček, ty zbytky po jiném životě, na chvíli Jsem
se zaražil. Byl jsem si naprosto jistý jednou věcí,
před chvílí, jěétě před nějakým okamžikem, jsem k ně
mu musel mluvit, ten někdo tadv přede mnou seděl, ne
mohl přece jen tak odejít, nebvlo vlastně ani kudv,
místnost byla bez dveří a beu oken^ panebože, a ted
si vžpomínám, měl jsem pocit jako že jsem ve vlaku,
»no,-sedím na dřevěné lavici a'naproti muž s jakousi
tlustou knížkou, snad to nebylo jenom v mé.představě,
ale přece nejsem ve vlaku, nemohl jsem přece s někým
promlouvat, tak có jsem to tedy říkal o jakých ukra
dených životech, mohlo to býi jenom tady na,té stude
né podlaze.
"" ' Dutá betonová krychle se dala pomalu do pohybu, není
třeba se ptát po zásobě dých°telného vzduohu, samo
zřejmě, byl jsem uvnitř a marné čekal na probuzení.
»•

—

<

-Naléhavá sdělení

Někdy když jdu po ulici mám ^ocit, že jsem, p.eviditelný. Musím jít tedy
pěkně potichu, abych byl také neslyšitelný.
Vlát jako prapor navzdory bavětří. Bílý.

To, čeijiu se obecně říká ateismus a materialismus je jen vyprahnutílostí
schopnosti závrati a užasu nad mnohostí věcí.
vydá-li se člověk odhodlaně ke kořenům svého ega, zjistí po č»še s přek
vápením; že se ho tím vlastně zbavuje. Totální sebeobětování a totální
ego ismus je stejnou věcí.
.

Inkové

s 1 a d k*¿

pošlou.

/bee honey/
Cp° 1 se obloženými chlebíčkv a v pravém koutku, ust mu zůstal lopuší če,k
uzeného jeseter0. W”Rlim. si, ze -«i nevybral <tak spatný okamžik, když se
mne zeptal, jestli jsem byl včera také na ¿té štvanici. Víte, pokračoval,
mv vždycky némomu zavoláme a zeptáme se, jestli bv se neohtěl trochu
rozotýlit, strávit příjemný ,večer, Eavolame jenom někomu, koho vůbec nez
náme. Stáli jsme u ustudeného pultu a ta narážka na štvanici se mi poma
lu začínala vypařovat z hlavv. Určitě nedělají nic jiného, někomu prostě
zavolají, potom se všichni pěkně namáznou, možná že někdo někomu dá tele
fon nebo svoji adresu, která nakonec stejně nebude k ničemu.••.Nikdo mne
ten večer nezavolal, vl«atně jsem jenom dal na jednoho člověka, který
zamával z auta«,..z další úvahy mne vyrušil muž, kterého jsem už znal,
neodbytný vyznavač jakýchsi nejapných žert^, "Vy mne snad vůbec nepo
sloucháte, ptal jsem se vás jestli jste -byl vůbec někdy na štvanici,ne
vypadáte nQ to. Nám všem se moc zamlouvají
'.
*
Teprve ten jeem začínal
trochu vním°t, ta další -zmínka o štvanicí mne probudila. Dívka s divoce
odbarvenými vlasy se na mne podívala. Byl to pohled bez1 zájmu, ta dívka
měla zájem jenom o módní žurnál a mísu se zákuskv. ’’Dobře se tadv pije",
řekl jsem, chtěla se zdvořile usmát, ale bylo to jenom škubnutí koutky
úst, podala mne skleničku s něčím temně rudým ° naznačila, že je to dost
slušné pití aže si ho dává často« Z«o°l jsem t°k trochu vzpomínat, věděl
jsem jenom, že ten večer jsem stál na nějaké prázdné, úplně vylidněné
křižov°tce a kolem mne projížděl modrý opel. Těsně přede mnou na okamžik
zpomalil a já jsem si stačil všimnout vystrčené ruky ze zadního okénka.
Ten člověk na mne pravděpodobně zamával, nasedl jsem a potom celý večer
jsem musel poslouchat připitomělé řeči o nějaké štvahioi. Ten, který si
v tom zvlášx libov°l, stál zase u mne. Na ušpiněném talířku, vím to dost
dobře, byly dva chlebíčky s uzeným jeseterem, který mi připadal tak tro
chu známý. "Vy jste neviděl pořádnou štvanici, viílteX, ale někde tady me
zi námi musí být”, začal znovu a podle toho jak se tvářil vyčítavě jsem
se měl pěkně zastydět. Neudělal jsem to. Zmohl jsem se jenom na otřepanou
frázi, která,je y každé příručce. "Je tady u vás příjemně”, řekl jsem.
Zakalil17 se mu oči a znovu mi předvedl ten známý trik s padájícím uzeným
jeseterem z jeho úst. "Je to jeden z těch, co séděli na zadním sedadle",
ozvalo se za mnou a ten výkřik měl patřit mně. "Nevíte náhodou, koho jsme
přibrali cestou?", zeptal se další. Poznal jsem v něm muže ze zadního se
dadla modrého Opela. "Koho jste tedy vlastně pozvali na dnešní večer?",
křičela dívka od studeného pultu divoce. Někdo začal'vysvětlovat.. .zasta
vili jsme na nějaké křižovatce « vzali jsme opilce. Muž, který mne poznal
první, se skácel k zemi<> Odhalení, které udělal, zůstalo bez povšimnutí.
Chvíli jsem si ho prohlížel, ležel nehybně na tlustém koberoi a umělý karafiát,^patrně poznávací znamení, se rozdrobil na nejmenší kousky. Někdo
se mně úlisné-neptal, jestli ještě někdy přijdu, řekl jsem, že záleží je
nom na tom, jestli se moje ponorka dostane včas do přístavu a jestli seže
nu potřebné množství čajových konvic. Pobledlý a s náznakem prvního zách
vatu nepři četnosti ve svém životě se na okamžik vzdáli zcela zvláštním
způsobem, že byl k nepoznání...Chtěl jsem už tomu uvěřit, jsem z nejhor
šího venku,...Nepochopil jsem,’ štvanice teprve začínala.
Naléhavé sdělení

f

Spory mezi materialisty a idealisty mi znějí jen jako kuňkání žab. Přemístuji svehi duchajaa berlích a pro samou lopotu nevidí jiné nad eebou lét«t
V pruoke hadce přetrhli hledane vejpůl, dosud o tom nevědí, a snad na tn
ani nikdy nepřijdou.
’
J

Rekonstrukce "okamžiku“, vstupu,.průnikuM_/1263/

letní podvečer

C2J-

nechráněný železniční přejezd
vzdálený asi pul hodiny líné chůze
vůně pokosené louky
'
tekoucí voda ve směru
chůze i větru
pohyb listoví stromů
■
volné plynutí oblak nad hlavou
údolní krajina kolem řeky
střevíce s měkkými podešvemi
<
•
v ruce kornout třešní
zapískání lokomotivy před přejezdem
na druhé straně řeky
/rozplývám se v bezčasí stavu “nyní"/

Heinrich Heine /před 1856/;.....Válka by však byla jen prvním dějstvím
této veliké činohry, cosi na způ°ob její předehry. Dějstvím druhým je
evropská,světová revoluce, velký souboj nemajetných s aristokracií majet
ku,a tu nebude řeč ani o národnosti ani o náboženstvííbude jen jedna
vlast,totiž země,a jedna víra,-totiž š.těstí na zemi. Nepozvednou se ná
boženské doktríny minulosti ve všech krajinách k zoufalému odporu a ne
bude snad právě tento pokus dějstvím třetím? Nevystoupí dokonce i stará
absolutní tradice ještě jednou na jeviště, avšak v novém převleku, na
nové narážky a s novými hesly? Jak by skončila tato hra? Nevím, ale mys
lím, že nakonec zašlápnou velkému vodnímu hadu hlavu a severskému medvě
du stáhnou kůži přes uši. Pak bude možná jen jeden pastýř a jen jedno *
stádo, svobodný pastýř s železnou pastýřskou holí a nastejno ostříhané,
stejně bečící lidské stádo. Divoké temné časy se blíží s hukotem a pro
rok, který by chtěl napsati novou apokalypsu, by musel vynalézt zcela *
nové bestie, a to tak hrůzné, že ty starší zvířecí symboly Janovy by sé
proti nim vyjímaly jako mírné holubičky a amorety. Bohové zahalují svou
tvář se ze soucitu nad lidským pokolením, svým dlouholetým svěřencem.A ’
patrně i z obav o vlastní osud. Budoucnost je cítit juchtou, krvíř neznabožstvím a velmi četnými klacky. Radím našim vnukům, &by se rodili s
velice silnou kůží na zádech................ /LUtetia/

Naléhavé_sdělení

«

Co je 5ábel a jeho pokušení? Nic jiného, než touha po poznání bez odpo
vídajících prožitků na cestě k němu, hledání snadno přístupné zkratky. «

F.Kafka: postranní myšlenky, s nimiž přijímáš zlo, nejsou tvé, nýbrž ná
- ležejí zlu.
F.Kafkailze si docela dobře pomyslit, že nádhera života se prostírá kote
lem každého člověka a vždy v celé šíři, ale zahaleně, v hlubinách, neviditelněj nedostižně. A neprostírá se tam nijak nepřátelsky, nijak odrnít
„tavě, nijak hluše. Zavoláme-li ji pravým slovem, pravým jménem, přijde.‘
To je podstata čarování, které netvoří, ale přivolává.

ŘEMESLA V PRAZE VE 14
*

A 15« VŽKU

i2

/Převzato z Václava Vladivoje Tomka: Dějepis města Prahy, díl II /z XTT/,
vyšlo nákladem Braniiška Řivnáče v Praze 1871»/
pozn.pod čarou na str. 379-382:
Sestavení toto řemesel pražských jest učiněno hlavně na základě rejstří
ku ode mne složeného všech obyvatel pražských z let 1348-1419>o kterých
se nacházejí zmínky v pamětech toho času. Z dokázaná totožnosti jednotli
vých ňenb, kterých zaměstnání připomíná se jednou českým, podruhé zase
latinským nebo německým názvem, ukázal se mi význam mnohých názvů řeraesel,
kterého jsem jinými pomocmi naíézti nemohl, tak jest v textu udán. Dle
rejstříku onoho sčetl jsem také, pokud to bylo možné, řemeslníky jedno
ho každého řemesla, o kolika se zmínka děje. I ač sečtení to zdaleka se
nesrovnává s počtem řemeslníků, kolik jich tehdáž skutečně bylo v Praze,
protože zachované paměti nejsou úplné, nýbrž velmi kusé a zlomkovitě, a
zvláště protože v nejhojnějším pramenu, knihých městských, hlavně se při
pomínají jen řemeslníci, kteří měli domy, ne pak, kteří bydleli v podruží,
jichžto dle povahy každého řemesla při jednom bylo více, při jiném snad
zase méně než oněch; přesto se dá z počtu těch aspoň poněkud souditi o
poměrném rozšíření aspoň některých řemesel; pročež položím je zde v pře
hledu v témž pořádku, ve kterém jsou řemesla'uvedena v textu....

1. kuchaři
2. pekaři

3. mazanečníci
4. kobližník
5. pernikáři

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

mlynáři
krupníci
krupmčníci
zahradníci
zelníci
cibulníci
vinaři
řezníci

14. huntýř
15.
16.
17.
18^
19.

drobnici
rybáři
sumečníci
sladovníci
pivovarníci

34
;

.157

4
1
18
33
31
2
7
16
3
64
176
1

----- 10
44
2
287
36

20. šrotéři

37

21.7 koštéři vína
22. medníci
23.’ šenkýři

7
2
47

24. krčmáři
25. apatekáři

63
20

též kuchynníci, coquj., ve službě u vznešených
osob, v hostincích i na veřejné ulici
pistores, peken, pekli chléb jak režný tak
"roháčky a chleby bělní"
krappenbacher
krappenbacher
též pernářij pernarii, pernicatores, libeterii,
lebothecarii, lebkuchler, celtner
M
též mléči, molendinatores, molitores, mullner
dělali kroupy /pultes/,pultifices, kraupner
pultifices, kraupner
ortulani, gartner
cauiistae, krautner
též vinéři, vinitores, dělníci na vinicích
carnifices, fleischhacker, jen ti, kteří sekali
v masných krámech
prodávali maso.jen na svobodném trhu masném ve
dny k tomu povolené
prodávali droby /intestina/,snad dělali jitrnice
piscatores, fischer
----specialisté na sumce
též sládci, braxatores, melzer
braxatoitores cerevisiae -přísně oddělováni od
sladovníků
jak vasatores, vasatores cerevisiae k dispozici
pivovarníkům, tak extractores vini, qui vulgari
ter weinschroter dicuntur k dispozici obchodní
kům s víny
;
examinatores, gustatores vini, weinkoster
metsider, tehdy již méně častí, příprava medoviny
též šenkové, picernae, prodej- a výčep piva a ví
na, ale i ve službách vyšších osob, a dále vinaři
caupones, prodej a nalévání vína
tabernatores, prodej a výčep nápojů
apothecarii, příprava léků, ve zvláštních zahra
dách si k tomu pěstovali rostliny a koření a při
tom též prodávali vybrané lahůdky. Na poč.15 st.
jich bylo jen asi 7-8 v jedné době, všichni na
Starém městě

26. krajčíři
27. kytléři

13

159

28. kabátníci
29. hacníci
30. šatař

3

19

4
1

31. vetešníci
32. kožišníci

47
136

33. šeirai a prtáci

238

39. výrobci dřevěň.střevíců

3

kloboučníci
čepičníci
biretník
šlojířníci

25
9
1
7

40. rukavičníci
41. pasíři

27
107

3$.
37.
38.
39.

42. měsečníci

61

43. tobolečníci
44. vačkář
45. tkaničníci

39
1
18

46. nitníci

1

47» drátevníci
48. stuhaři
49. přeskáři

5
12

50. peřinečníci
51. polštářníci
52. krumpéři

3
1
13

b

53. ornátník
54« věnečníci

1
8

hřebenáři
holiči
lazebníci
vinaři

8
20
47
19

‘ 59. soukeníci

139

• 60. krampléři
61. valaháři

4
70

55.
56.
57.
58.

62. raiféř
63. postříhači

sartores, sneider, zhotovování oděvů mužs
kých i ženských
?
též hacníci, calligatores, hosler, hosenma
cher, jen šití kalhot
joppatores, joppulatores, jopner, wambaser
togatores, specialisté na šití kabátů
jako kytléři
spravovatelé a obnovovatelé starých oděvů,
též vetešníci, renovatores, fullones,
mentler
viz výše
ti, kteří předělávali jen staré kožichy •
/ántiqua pelticia/,pak ěernokožišníci /ni
gři pellifices/,a výrobci kožichů /pellifices, korschenr/
ševci, sutores, schuster, dělali novou obiv
prtáci, sutatores, cosolarii, renovatores
sotularium, podráželi a podšívali starou
*
calopedifex, calopediator, qui calopedes-,
parat
pileatores, huter
mitrarii, mitratores, mitrifices
biretarii
peplatores, a šlojířnice,' peplatrices, tex
trices peplorum, výroba ženských závojů •
chirothecarii, hantschuster
cingulatores, zonatores, gurtler, výrobci
pásů
bursifices, bursarii, bursatores, peutler
výrobci měšců
peratores, taschner
též tlumočníci^ výroba vaků a tlumoků
též šňoraři, ánorečníci, praetextařii,pra
etextifices,praetgxtarum operarii,schnorer
pantler,bortner,bortler
též drátevníci, stuhaři, ligas parantes,'
Ijosennestler, zwirner /nitník/

1

32

•b

feruncatores, rinkler, rynkengiser, rinken
smyde
culcitratores, qui preparant culcitruin ’
pulvinatores
čili hedvábníci, výroba předmětů z hedvábí
fibulatores, sidenarii, seidenneter
ornatistae
crinalistae, krenczelmacher, dělali to,če
ho třeba k ozdobnému nošení vlasů, zhusta
ženské- řemeslo
pectinifices, pectinatores, kemmer
barbitonsores, barbirasores, barbirer
balneatores, lixae, pader
též vlňáci, lanistae, lanifices, výroba
vlněných látek
pannifices, tucher, tuchmacher,též výroba
vlněných látek
pomocné práce vinařům a soukeníkům
fullones, fullatores, walxkxker,pomocné '
práce vinařům a soukeníkům
rayferz, pannorum, pomocné práce vinařům a
soukeníkům
pannitonsores, pannirasores, t^chsschereř,
sc.herer,porn.práce vinařům a soukeníkům

64« tkadlci.-,

e
přádlí
g
¿1
65t
66. barchaníci "a‘

67. provazníci
68. popružník
69. koželuzi
7Ó.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88»
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.'
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

32
1
14
28
1
136

jircháři
štumfaři
barvíři
tříslník
řemenáři
uzdaři
sedláři
střemenáři
Dochváři
stolaři
stoličníci
lavičníci
truhlář
pokladníci
postelník
kolebečníci
struhaři prken
koláři
struhaři
lodnáři
kotečníci
budnáři
bečváři
neckář
okřináři
tvořidlníci
korytníci
trubák
češíři
lžičník
řebříkář
houžváři
kletnáři.
posadníci
košíři
meltáři
uhlíři

107. hrnčíři

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

misaři
renlíkáři
hliňáci
smolaři
klévaři
kolomastníci
lojovníci
svícníci

116.
117.
118.
119.
120.
121.

mydláři
voštnéci
olejníci
sádelníci
strunaři
štětkaři

5
21
23
1
51
5A
26
77

18
4
1

1
2
13
43
5

textores, linifices, leinwater, výroba plátna
telistae, příze
výrobci barchanu, barchanistae, barchaborum textores,
barchaner
funifices, práce z konopí
práce z konopí, popruhy
jinak smraíaři jako jircháži, cerdones, gerber,smradaři i štumfaři
neb bělokožci, albicerdones
vydělávání koží na sucho
coloratores cutium, farber, barvení koží
třiselníci,příprava třísla pro jircháře a koželuhý
corrigiatores, rimer
frenifices, lorifices, zaumstricker
sellatores “
třmeny
mensatores, mensifices, tischer
qui sedes laborant, stuler
stalla parant.es?
výrobce truhel
též pokladnáři, výrobci pokladen

cunabulatores, wigenmacher
w
též prknáři,výrobci prken,sarratores,bretsager
též koloději, nápravníci, rottifices ,wagnerrjicurrifici
též soustružníci? tornatores,dreschler,předměty dřeví
výroba lodí,pramic

52
1

boudy
doliatores,dolistae,pinter,výroba sudů,beček
t.zv.nádobníci
dále až po češíře všechno též nádobníci

1
11
1
1

výrobci čí ší,picariatores,pechrer
výroba dřevěných lžící
qui scalas parant

výroba klecí

10
21

35

12
10
5
19
13
7
6,
27

10
3

sportifices, výroba košíků z proutí
dělali chvostiště z proutí
carbonistae,carbonares,carbonarii,koler.pálení dřevě
*
něho uhlí,v Praze mnozí usedlí,ale výroba mimo město
výroba z hlíny,figuli, ollifices,ollatores,lutifigul:
topfer.Hrnce i kaig.na
scutellatores,schússler,výroba hliněných mís
výroba rendlíků z hlíny
výroba nádob z hlíny
picatores, picifices
sebatores, sepatores,qui fundunt sepum,unslichter
výroba svíček,candelatores,qui faciunt,preparant
candelas
saponistae,smigmatores,qui smigma laborant,seifer
ceraefusores,wachsgisser
oleatores
od 111 zacházející s mazlavými látkami
cordifices,cordipari
•
*
setifices,setatores,setarii,setipari,purstenpinter

181. nožíři

110

nožíkáři
břitvář
brusiči
puléři

4
1
10
8

186. sklenáři

20

187«
188.
189«
190.
191.
192.
193«
194»
195»
196.
197»
198.

zrcadelníci
šmelcník
mečíři
hrotníci
ratištníci
helméři
platnéři
brníři
štítaři
výr.želez.rukavic
lukaři
střelci

7
1
11

199.
200.
201.
202.

pračník
šípaři
toulaři
puškaři

182.
183•
184«
185«

203» kameníci

204«
205»
. 206.
207»

zedníci
tunchář
tesaři
pokrývači

-208. cihláři krycí

3
18
4
1
7
13

i
4
6
6
46

59
1
71
14

4

cultellatores jCutellatores,cultellifices,messe
rerjklingensmide,Česky též někdy čepelníci
výrobci nůžek,forpifices,s^cherschraide
rasicultellifices
též slejféři,sleifer,qui cutellos acuunt
hlazení drahých kamenů,politores,pullitures,
lapidum,polirer
.
. ,
vitriatores,vitreatores,vitrofices,vitristae,
glaser
speculifices,spigler
výroba skleněného šmelce,smelzmacher
gladiatores,swertfeger
též přilbičníci,galeatores,helmer
thorifices,platner
též pancířnícijloricatores
též pukléři,pavézníci,clypearii,puchler
qui preparant chirothecas gerre^s,ferratas
arcuficesfpogner
bálistari 1,balistatores,výrobci samostřílů,
balistas,catapultas
fabri telorum,tela parantes
pharetratores,qui pharetras laborant
pixidarii,bambardis tae »magis tri pixidum,buchsoi
meister,lili a obyČ.i řídili děla,pušky
lapicidae,steinmetze,často mistři 1 stavitelé,
stavitelé kostelů /constrctores ecclesiarum/
myratores, maurer
tuncher,omítač
carpentarii
též skřidláři,architectores,syferdecker,kryli
břidlicí.
pokrývali taškami,tector cum lateribus,qui
tegit tecta cum lateribus,zigeldecker
pokladači? beleger

209» dlažiči
7
1
210. rybníkář
1 qui fontes parant
211. studnář
212. vápenici
3 cementarii
8 lateratores, lateristae, zigler
213« cihláři
214. skalníci
27 lámali kámen,fractores lapidum, rupatores, latoiň.
98 pictores, malér
*
215
malíři
10
216« ilůminátoři
1 písař knih?
217. quinternista
1 pictor lapidis
,
218. malíř do kamene
sculptores
219» řezáči
9
220. hudci
15 figellatores,fiellatores,hráči na housle ,
6 lautnistae,hráči na loutnu
221. lautníci
2 tubicinae, tubicinarii
222. trubači
16 fistulatores
223. pištci
1 organistae
224» varhaník
1 tanczmagister,tanczmeister
225, taneční mistr
. Z dalších povolání” horníci,hamrníci /malleatores,hammersmide/?kovadlníci
/ambosmeister/,šejdéři,sekerníci /výrobci seker/, herci,ke jklíři., služebníci
/servitores,famuli/,mezi nimi domovníci či hospodáři panských domů /domes: tici,hospites/,panští kočí /vectores/,vozatajové nájemní /furman,fuorer/,
kárníci a vodáci /vozili vodu,převážně <30 pivovarů/,plavci dříví,přívožníci /nautae/,nádeníci /laboratores/,nosiči neb trakaři /portatores,tragér,
austrager/,kopáči /fossores/,drvoštěpové /sertores,lignorum sertores/,pře
dli a pradleny /lotrices/,králové záchodů /rex cloacarum/sex foeni/-čistili
rýhy,písaři veřejní /notarii publici/, lékaři /medici,physici/,ranlékari
/chirologi/,oční lékaři /medici oculorum/ atd.

122.
123.
124.
125»
126«
127.
128.
129»
130.
131.
132.
133»
134.
135.

rešetáři
2
rohožníci
6
koltráři
3
sítaři
6
nevodáři
tenetáři
lautečníci
stavníci
přesličníci
vřetenáři
ohánečníci
2
jehelničkáři 4
pauzdrník
1
páterníci
27

136.
*
137
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145»
146.

kostkáři
šachovníci
vrhcábníci
vážník
bubeníci
varhaníci
trubaři
pištelníci
húsleři
knihaři
pergameníci

11
17

147»
148.
149.
150.
151.
152.
153.

kalamářníci
inkoustníci
zlatníci
zlatotepci
zlatolej
stříbrníci
měSnáři

2
2
71
10
1
2
16

4
1

c

154.
155«
156.
157.
158.
159»
160.

kotláři
svícnaři
cínaři
konváři
zvonař
zvonečník
hodináři

10

161.
162.
163.
164.
165»
166,
167«
168.
169«
170.
171.
172.
173»
I74.
£75»
176.
177.
178.
179*
180.

kováři
zámečníci
pilaři
lopatník
kosatníci
srpník
nebozezník
ostrožníci
kotevníci
vidláři
plotnáři
pluhaři
vochláři
čepelníci
drátníci
šínaři
flašnéři
hřebečníci
jehelníci
šídlaři

128
49
7
1

též řešečáci, cribrofices

goltermacher
qui parant retia

16

flabellatores
výrobci jehelníčků, nadelfasser
výroba pouzder
výroba růženců,paternatores,paternarii,qui praepa
rant paternoster
taxillatores,taxillos parantes, výroba hracích kbstei
výrobce váh, wagmacher
výroba bubnů
výroba varhan

ligatores•librorum, vázali knihy
pergamenistae,membranatores,výrobci pergamenu,ktérých v Praze stále 8-10
calamariatores
tintner
aurifabri, goldner, goldsmihe
autipercussores, goldslaher
aurifusores
argentifusores, silberprener,silberbrunner
aerispercussores,čupr¿percussores,cuprofabri ^messinto
slgher,messinkcziher,qui percutiunt metallum,kuppersmide
caldariatores, kesseler, kesselmacher, rotsmide
4

2
7
1
1
4

stannifusores, zingisser
canulatores, kannelgieser
též zvonečník,nolas laborantes,schellenmacher
horologista,orlogiator,magister orlogii,též orlojníc
/corrector orlogii/
fabri, smide
seratores,serifices, slosser
limatores, sarratores

1
1
3

falcifices, sichelhauer

5
2

lamellatores, plechsmide
dratcziher

15
5
17

calcariatores, calcarifices, aporer

dnes klempíři
clavulatores, claviculatores, nagler
acufices, nadler
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Mladý nizozemský básník John de Vo«, student vlámské literatur? na univer
zitě v Amsterdamu, užívající pseudonym Th.van sohoonhovan, vadal svoji bás
nickou prvotinu v am«terd.amskem nakladatelství Meulenhoff v rooe 1980 pod.
názvem Omver. Několik let bvl i Klenem čtyřčlenné redakční rady dnes ji
*
zaniklého literárního čtvrletníku Windacharm, který vycházel v nákladu
500 výtisk4, v Goudě a jehož výtvarnou stránku měl na starosti Pim Leefsma
/jen ner°di z důvodů omezených možností reprodukčních odsouváme přesátím
seznámení našich laskavých čtenářů s jeho nevšedním výtvarným projevem/.
Pokusný překlad Johnových veršů do češtiny byl pořízen nezvyklou, z pro
fesionálních hledisek i zcela nežádoucí a snadno napadnutelnou oklikou
přes stejně přibližný «nglický překlad, pořízený z Johnovy prvotiny Peterem Nijmeijerem pro mezinárodní festival poesie, probíhající letos na ja
ře. To, co čtenářům na ukázku předkládáme, je tedy jen velmi hrubým1 a
zkresleným, torzem, a má proto sloužit účelům výhradně informativním,
Pozn.překl.x jelikož češtině nedisponuje souhrnným výřezem pro identioký
jev "přílivu" a "odlivu", nemajíc pražádné zkušenosti s mo■”em /ve vlámštině "tij", v angličtině "tide"/, zvolil jsem
místo negace těchto evklickýoh pohybů moří a oceánů /"ontij",
"untide"/ méně dramatickou dvojici protikladů /ve smyslu taoistioké a buddhistické dialektiky/ a poněkud tím snižuji,
rozmělňuji a pozměňuji - v bezradném hledání lepšího řešení smysl eelé výpovědi.

1
Qnd erh.e an

‘ hoe op «chedelpunt
metelijk de omtrek
- verreweg van tij
en hoe landlg
in zieht ineen
pal voor tijlijn
inlander zieht
al «achtend opwacht

Underthrough

PQd « ga

ho« at skull point
measur°ble the periphery
far an^ «««y from tide
and ho« land-like
eoncraoted in sight
right before tide-line
inlander «hile w°iting
«aits for himself

jak na obvodu měřeném
na špičce lebky
daleko za přílivem
č«ká zemi «a omezeností
vidění podobající
vnitrozemeo
přímo na hranici vln
jen sám na sebe

het zenit het zenit letting the zenith b*
zenit nechat být
laten zolang
th° zenith for the moment na okamžik zenitem
veruit het grondigst b? far the profoundest
ze všeoh nejhlubší
neerzittern z o lang
sitting do«n for the moment usadit se na okamžik
in oogwmnk vast
in the «ink of °n eve fixed v mžlknutí óka upřeného
op diagr°m zolang
on diagram for the moment na okamžik do schématu
als oeverloper «til as sandpiper stands
jak pištec na mělčině
houdt en "ontij" roept still and calle "untide" tiše stojí « vzývá "odliv"
2

van meet af aan
geen sprake ervan
daťoever tot oever
betijt zonder keer
zodra «ader Inder
als in «ad loopt
van land aflandig
«indr ich ting os is

from the outset
out of the question
that shore to shore
runs with unchanging tide
as «oon as w«der
like mud flat is flooded
from land «ind-direction
has turned off-shore

na samém počátku
otázka vzejde
a od pobřeží k pobřeží
se nese s neměnným přílivem
jakmil“ však brodivý pták
je mdlým bahnem zaplaven
změní vítr směr
z pobřeží na volné moře

** IJ

současný i nijaký
«imultaneous and nothing
tagelijk en niet
°tále v proměnách
but in turns and turn0
den om en om
nový a právě jaroto
newly and foJ^ that
kortelings en dien
ihned stračeny rí kles
reason .gon«
ten gevolge heen
oeBtu k pozvolnému tak
prune« toward gradual
snoeit Baar allengs
jak si uloží žnec rákoi
and inxhow far reed-mower
en hoever rietmaaier
°et« himself the questioning výsleoh hranatého erpi
zich het vragen zet
v průvanu na rohu
ri°tmes haak« op tochthoek reed-knife square on
draughty corner
3
s promoklým pohledem
doordrenkt er zieht al
drenches view there
čím vio ae do toho dáv¡
the more it gets going
naarmate op dreef
ohyt¿ rybář
*
na-udici
fisherman hooking for
viBser hakend naar
land without lead line
lend sonder richtRnoer
bez< vlasce zemi.
het droge onderheen al
the dryness underthrough
pod a za vyprahlosti
naarmate het eb voorbij
the more ebb's over and gon« v Case po odllvv
slijpt viames en.trekt
grinds fish-knife and pulls brousí rybí nůž a přetí
net over loofboom
net over deciduous tree
faije sít přes opadaný
strom
net ónderheen schi«landschap
legt roevoetige
riemen te boord
om aan te leggen
waar geen aanleg
waar geen zandsteen
om te verzanden is
valt er voor zichter
zomin te msaien
«1« met zieht
beeldkader te «nijden
of rietme« voor vismes
te wisselen als zou
riet opw««rts drijven
zodr« een me« i« gewet

landmeter zonder l«nd
zieh het hoofd breekt
in littoral getuur
zieh vermeten g°at
voor het oog
hoorlijk /hooroog?/
rimpelt diagram
onder stromtij

net underthrough pen
«it pod a za
landscape
ohrazenou krajinou
puts row-footed
na palubě upevňuje
oar« on board
vesla do závěsů
to moor where is
aby zakotvil tam
no landing
kde nelz° přistát
where ie no sandstone
kde není dost písku
to get silted
k zaduěení.
4
for cutter
pro žence
there is no more mowing
není jiného kosení
than with view
než pohledem
° fr«me c°n be out
porazit «tavhu
or reed-knife exchanged
nebo srp za rybářský
for fish-knife as if
nflž vyměnit jako kdyby
reed would drift upward
rákosí mělo na povrch
«s soon as a knife is whetted vyplavat jen co n
ž
*
je naostřen

land-surveyor without land
racking hia brain
in littoral peering
start« sizing him«elf up
for the xeye
hearable /hearey«?/
diagram ripples
under strom-tide

zeměměřič bez země
si mučí mozek
kradmými pohledy po moř
začíná °ám sebe odhadoví
oku naslouchajícímu
/Blygíoímu oku?/
se schéma čeří
>
v bouřlivém přílivu.

HOBEST M. PIRSIG : ZEN A UMŽnI ÚDRŽBY MOTOCYKLU /pátraní po hodnotách/
A

.

Úryvek a knihy "Zen and the Art of Motorcykle Maintenance - an inquiry
into values", vydané nakladatelstvím William Morrow v New Yorku 1974»
............... Jdeme do města na večeři a právě když se vracíme k motelu, dopa
dá na mne únava dne. Odpočíváme, téměř bez pohnutí? ,v kovových křeslech
na terase a pomalu likvidujeme půlitrovou láhev whisky, kterou John do
nesl s dalším materiálem k výrobě koktejlů z motelové ledničky. Whisky
do nás sklouzává pomalu a příjemně. Osvěžující večerní vánek chřestí s
listy bavlníku okolo silnice.
Chris je zvědavý, co se bude dít dál. Tohle dítě neunaví vůbec
nic. Novost a cizota prostředí motelu ho vzrušuje, a tak chce,. abychom
si zazpívali jako u táborového ohně.
"Zpěv není zrovna naší silnou stránkou"f říká John.
"Tak si pojSme něco vyprávět", říká Chris. Chvíli přemýšlí. "Zná
te nějaké historky o duchách? Všechny děti z našeho srubu si takové pří
běhy vždycky večer vyprávěly".
....
"Tak nám nějaký řekni", vybízí ho John.
A Chris vypráví. Je^to.legrační vyprávění. Některé z těch příběhů
jsem neslyšel od dětství. Říkám mu to a Chris chce, jtbych mu nějaké také
vyprávěl, nemohu si však zrovna na žádný vzpomenout.
Po chvíli se zeptá:"Věříš na duchy?"
"Ne", odpovídám.
"Proč ne?"
"Protože je to ne-vě-decké".
Způsob, kterým to říkám, přinutí Johna k úsměvu. "Neobsahují ýádnou hmotu", pokračuji, "nemají žádnou energii, a ptoto podle vědeckých
zákonů neexistují mimo lidskou mysl".
.Whisky, únava a vítr y listoví stromů se mi v mysli začínají mí
chat dohromady. "Zákony vědy ovšemL, dodávám, "rovněž žádnou hmotu neob
sahují, nemají žádnou energii, a proto také neexistují mimo lidskou my
sl. Nejlepší je pohlížet na celou věc zcela vědecky a odmítat víru jak
v duchy tak ve vědecké zákony. To je pro člověka nejbezpečnějšé cesta.
Nezbývá sice mnoho, v co by se dalo věřit,,ale i to je vědecké".
"Nevím, o čem mluvíš", říká Chris.
"Jsem kašpar"•
Chris se vždycky fcačne tvářit zklamaně, když začnu takhle mluvit,
ale nemyslím si, že by mu to mohlo ublížit.
"Jeden kluk na táboře YMCA říkal, že v duchy věří".
"To tě jen tak strašil".
r
t
"Ne, to ne. Říkal, že když nejsou lidi správně pohřbení, tak je
jich duchové straší lidi. Skutečně tomu věřil".
"Jak se jmanoval?"
'.'Tom Bílý Medvěd".
Měníme si s Johnem pohledy a přicházíme náhle na stejnou věc.
"Jo tak, indián!", říká John.
Směji se. "Myslím, že něco z toho, co jsem říkal, musím vzít zpět.
Měl jsem na mysli evropské duchy."
"Jaký je v tom rozdíl?"
John řve smíchy. "Dostal tě!"
Chvíli přemýšlím a pak povídám, "Indiáni se někdy dívají ne věci
trochu jinak, a netvrdím, že zrovna špatně. Věda prostě není součástí je
jich tradice."
"Tom Bílý Medvěd říkal, že mu to rodiče vymlouvali, ale babička mu
vždycky pošeptala, že je to pravda, a tak v ně věří".

Prosebně se na mne podívat
*
Někdy chce věcem opravdu porozumět
*
A dělat ze sebe kašpara se neslučuje s dobrým otcovstvím. "Tak dobrá", od
volávám, co jsem řekl předtím, "já na ně také věřím".
Nyní se na mne překvapeně podívali John se Sylvií. Vidím, že se
z toho už tak snadno nedostanu a tak sbírám síly k dlouhému vysvětlování
"Je zcela přirozené", říkám, "pokládat evropanv nebo indiány,kte
ří věří na duchy, za ignoranty. Vědecké hledisko setřelo každé jiné hledis
ko až k bodu, kdy se všechna ostatní hlediska jeví jako primitivní, takže
mluví-li dnes někdo o duchách nebo o strašidlech, je považován bud.za.ig“:
noranta nebo za cvoka. Představit si svět, v kterém by duchové mohli sku
tečně existovat, je pro nás dnes zhola nemožné".
John souhlasně přikyvuje a já pokračuji.
"Podle mého názoru gení intelekt současného člověka nijak vyšší
než dříve. IQ se nijak zvlášt neliší. Indiáni a lidé středověku byli prá
vě tak inteligentní jako jsme m,v, ale kontext, v kterém mysleli, byl zce
la odlišný. Uvnitř jejich kontextu myšlení byli duchové a strašidla právě
tak skuteční jako atomy, částice, fotony a kvanta pro moderního člověka.
Právě v tomto smyslu věřím na duchy. I moderní člověk má svoje duchy a
strašidla."
"Jakto?"
"Zákony fyziky a logiky.... číselný systém....princip algebraické
substituce. Jsou to duchové. Tolik v ně věříme, že se nám zdají skuteční".
"Mně se zdají skuteční", říká John.
"Tomu já nerozumím", říká Chris.
Takže musím pokračovat. "Zdá se na příklad zcela přirozené před
pokládat, že gravitace a gravitační zákon existoval již před Izákem Newto
nem. Myslet si, že až do sedmnáctého století žádná.gravitace neexistovala,
by určitě znělo pěkně trhle.
*
"Určitě 1"
"Kdy tedy vstoupil tento zákon v platnost? Existoval tu snad odevždy?"
John se kaboní, zvědavý, kana mířím.
"To, o co mi jde", říkám, "je názor, že před vznikem Země, před
tím než secutvořilo Slunce a,hvězdy, před první generací čehokoliv, exis
toval nějaký gravitační zákon."
"Jistě".
"Kdybych zde seděl a postrádal jakoukoliv vlastní hmotb. a energii, neexistovalani v ničí mysli, protože by zde vůbec nikdo nebyl, a nebyl
bych ani v prostoru, protože by žádný neexistoval, a nebyl bych ani v ni
čem jiném - platil by gravitační zákon ještě v takové situaci?"
XJohn se nyní zdá být méně jistý.
"Existoval-li takový gravitační zákon", říkám, "pak musím upřím
ně doznat, že nevím, co musí nějaká věc udělat, aby neexistovala. Zdá se
mi, že gravitační zákon prošel každou zkouškou neexistence, kterou si je
možno představit. Nedokážeš si pomyslit ani jediný atribut neexistence,
který by gravitační zákon neměl. Nebo jediný vědecký atribut existence,
který by měl. A přesto patří k "zdravému rozumu" věřit, že existuje".
John říká "myslím, že o tom budu muset chvíli přemýšlet".
"Předpovídám ti, že budeš-li o tom přemýšlet dostatečně dlouhou
dobu, zjistíš, že chodíš stále dokola a dokola, stále v kruhu, až se ko
nečně dostaneš k jedinému možnému, racionálnímu a inteligentnímu závěru.
Gravitační zákon a samotná gravitace před sirem Izákem Newtonem nee
xistovala • Žádný jiný závěr nedává smysl."
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nA to
E li a ni 6 n á nt.říkáia> nos mi štaci přerušit > ’’se
gravitační zákon neexistuje nikde
j i n d ,e *
hlavách! Je to duch! My všichni jsme sicex poradně arogantní a domýš
liví, když snižujeme duohy jiných národů» ale pruVe tak barbarští»
ignoran tni a pověrčiví > pokud se týká nasioli ylastnioli” •
"Proč tedy každý v gravitační zákon veri?"
"’jasová hypnóza. Vs velmi ortodoxní forme, je známa jako
"Ty se tedy domníváš, že učitel hypnotizuje dcti- Má účelem
uvěření v gravitační zákon?”.
r
"přesně tak"»
,
To je absurdní."
■
1
' ' '
Neslyšel si nikdy o důležitosti kontaktu ocí ve. školní tri
dě? Každý» kdo se zabývá vzděláním jej vyzvedává» žádny Vsak nevy
světluje".
*••
, *;* ,, , " ,
John potřásá hla.vou a dolívá mi sklonku. Pak si dává ruku
před ústa a s. předstíraným posměohem říká po straně sylviii "Tak vi
díš, a to se většinou projevuje jako dooela normální chlap".
Bráním se. "Je to první normální věc, kterou jsem- řekl- v posledníph několika týdn oh. Zbytek času jen předstírám běžnou pomate
nost dvacátého sto letí,. něco takového jako jste vy» Neohol na sebo
upoutávat pozornost.
.
■
'
Vám tp ale zopakuji", říkám dal. "Věříme, že slova Izák« New
tona, zbavená těla., : eděla někde uprostřed ničeho již miliardy lot
před jeho zrozením, a on je tam puk nějakým kouzlem objevil» Podle
nás tam byla vždy, i tehdy, když se nedala na nlo aplikovat. Svět
postupné nabýval bytí a slova se na něj hodila. Dokonce' právě onu to
byla, kao utvořil svět. Musit' Johns uznat» že jo to směšné."
"Problém, kontradikoo, ■ s kterou se vědci nevypořádali, jej
m y b 1 • Je nehmotná a bez energie a oni přesto nestačí Utéci před
její nadvládou, nad Vším, čím se zabývají. Logika existuje v mysli.
I čísla existují jen v myali..Nerozdílí ml pr< to, když vědo! tvrdí,
že duchové existují v mysli. Jen to j e n o m ml vadí. Koneckonců
věda je také jenom v tvojí mysli a to není žádný důvod proč
by měla být špatná. S duchy je to podobné."
Pokračuji a oni mne jen pozorují, "Přírodní zákony jsou lidské
výmy sly , stejně jako duchové. Matematické a logioké zákony jsou také jen lidské výmysly^ právě tak jako duchové. Celá ta požehná-'
• na věc je lidským výmyslem'včetně ideje, že to není lidský výmysl.
'Mimo lidskou imaginaci svět Vůbec neexistuje. Vše je jen duch a ve
starověku to take tak bylo chápáno, cely ten požehnaný svět, v kterém
z13emet Vidíme to co. vidíme protože nám to duchové ukazují .
auouove Mojžíše a Kristaf Buddhy> Platona a jD©Boartaf Roesaaua. Jeffer—
?on^,a, ř^colna a ^atc aá'1’* Izák Newton je moc dobrý duch. Jeden z nejlepsicn. Vas zdravý rozum není ničím, jiným, než hlasy tisíců a ťieíoů
uuchů z minulosti. Duchové a ještě více duchů. Duchové, pokoušející se
nalézt sve místo mezi živými".
v,,
Jok* se^zdá příliš zamyšlen, než aby mluvil. Ale Sylvie je roz
cílena. "Kam chodíš na tyhle nápady?", ptá se.
.
—
°?p?’ěG?íra}s,í’ak t0 neudělá.. Mám pocit, že Jsem
3 celou vecx jiz sasel prxli© daleko, a ze je načase toho nechat.
•
Jo oiivxli John- řxkát "Buda tó dobré vidět 2xtra»znovu hory!11
"To ano!", říkám.- "Dejme ei na to ještě posledního panáka".
Dopídíme a jdeme do svých pokojů.

Naléhavé sdělení
Věda je jen pokleslým metafyzickým tázáním se po absolutnu.

Přechod

přes

řeku
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Neúčast může být spontánní a častá,, může to být projev s náznakem ma
sovosti, tedy projev s demonstrativní příchutí. Neúčast. To slovo ra
ději nevyslovo vat, je příliš radikální, vyvolává, dojem naprosté spon
tánnosti. Raději projevit účast, nechat odvanout váhavé myšlenky a v
pravou chvíli se poklonit, nemusí to b^t až na podlahu, stačí šachovat
zdání, že pohyb jako takový nemůže nikdy uškodit /nenaovičovat v blíz
kosti hradního vodojemu/. Je to dobrá rada, já jsem to zkoušel, všiohni projevili účast, jakou jsem si nikdy nepřál, z mého nacvičování na
jednou sešlo. Pro jednu ohvíli^jsem se stal zúčastněným, účast byla
spontánní, moje účast na mém zúčastnění. Takže neúčast raději v příhod
nou chvíli projevit nad někým až do úplného znepokojení zúčastněným.
Kwai...yes, Kv?ai! Tak co asi bude tohle znamenat. Ta odpověí je moje
vlastní, ten, co se zcela nečekaně zeptal, byl muž v béžovém pršipláš
ti až na paty, pro jeden okamžik jsem si myslel, že má čolkem vkusnou
kravatu. Kwai...řekl znovu...yee, Kwai, chtěl jsem svoji odpověú trochu
rozšířit, vzpomněl jsem si na jedno slovíčko, ale to by znamenalo těžký
nákladní automobil. Kwai, Kwai, jtwai...ozvalo se znovu, v té ohvíli cl
začalo několik spolucestujících se zájmem prohlíset muže v béžovém prši
plášti. les, řekl jsem opatrně, a potom ze mne vylítlo Kwai, Kwai, a po
tom ještě jedno Kwai, ale to už jsem zakřičel nu celý autobus. Jeho kra
vata se mi zdála v té chvíli zvlašt nevkusná.. Ohoete se snad zúčastnit
pochodu přesxmost řeky Kwaig řval jsem. Mohu vánr poradit, co a sebou na
cestu. Autobus se na,nejblizší staniol zcela Vyprázdnil. Svěží vzhled,
zakřičel jsem mu do ucha, a víte vy vy vůbec jak takový člověk vypadá,
a začal jsem z ncho trhat jeho špatně zavázanou kravatu. Vodotěsné ho
dinky, nejméně jedny, těžké, ale pořadně těžké slunečníky, alespoň Ve
dzou barváoh, záohrannou vestu, nafukovaoí čluny, joden připravený k
okamžitému použití, kompas, který vám bude ukazovat centu alespoň na
jih, to je totiž světová strana, víte...několik párů-tenisek, protože
půjdete víckrát, zápisníček na záznamy, podrobnou mapu okolí a tu bude
te mít zavěšenou na koženém,řemínku pres pravé rameno. Kapesníček přes
hlavu a čtyři kolíčky na prádlo, klíče,.dva rýče, kytky, stojany, ma
lířská plátna, barvy, štetce, sííky na motýly, hojivé masti proti mosky
tům, plenové masky na noc, protože budete chodit přes most řeky Kwai ve
dne v noci a dám vám také svoji adresu, když budete chtít. Autobus se
začal znovu pomalu^rozjíždět, muž v kaoátě si sedl na čtyřsodadlo doza
du. Jsou tady ještě tři volná, řekl, vzal mne za ruku'a pomohl mi na
sedadlo. Kwai? zeptal jsem se. Cože? Kwai, kwai, kwai, pokračoval jsem.
Vy se asi chcete zúčastnit toho přechodu přes ten most, řekl ten muž.
Kwai,
přikývl•jsem.
Je-li Vůbec co nepochybného, je to to, že Bůh si přeje být poznán a
chce, aby bytosti chodily s ním a hleděly s ním.
Egon Bondy

Naléhavé sdělení

Jsem. zámecký pán v obležení rozlícených sedláků, ozbrojených kosami,
vidlemi a cepy, Eurýra na vyšňořeném grošáku, čekajíoího na rozkazy,
však není kam poslat. E obloze stoupá dým z požárů a na roztroušených
panstvích jsou právě jiní zámečtí pánové napichováni na, vidle. A náhle
se spatřím i v bezejmenném davu, jako v zrcadle, s kosou na sebe hrozi
vě napřaženou. Na jedné straně strach a zpupnost, z druhé strany
vist a zloba, s údivem- a nepochopením si hledíme do tváře. Poznáváme
se a nemáme si co říci.

■»

CArtLOS CASTANSDA : UČENÍ DONA JUANA - CESTA POZNÁNÍ INDIÁNŮ YAQ.UI
2.pokračování /zač. v LH 1/79, l.pokr.Kašpar 1/80/

Don Juan otevřel svoji koženou mošnu a vytáhl z ní figurinu? opa
trně mi ji podal a nařídil, abych ji vložil do hrnce, aniž bych si při
tom popálil prsty. Nechal jsem ji volně sklouznout do vařící šlichty.
Don Juan pak vytáhl nůž a já si na okamžik pomyslel, že se mi chystá
znovu říznout; on však jen špičkou nože postrčil figurinu tak, aby se
celá potopila.
Ještě chvíli sledoval jak se šlichta vaří a pak začal čistit
moždíř. Pomáhal jsem mu. Když jsme skončili, odnesl moždíř i s paličkou
k plotu a nechal je tam. Šli jsme dovnitř a hrnec nechali celou noc stát
na kamenech.
Druhý den ráno hned za svítání mně don Juan nakázal figurinu z
klihu vytáhnout a pověsit tak, aby tvář směřovala k východu. Vybral
místo na střeše, aby na slunci brgy oschla. V poledne již byla tuhá ja
ko drát. Horko klih speklo a zelen listů se s ním přitom promísila. Fi
gurína nabyla lesklého vzhledu.
Don Juan mne požádal, abych jí sundal. Podal mi koženou mošnu,
vyrobenou ze starého koženého saka, které jsem mu kdysi přivezl. Mošna
vypadala stejně jako jeho, jediný rozdíl byl v tom, ze nebyla z tak
jemné kůže. .
"Vlož svoji podobu /pozn.překl.: v orig. "image"/ do mošny a zav
ři ji", řekl.
Nedíval se na mne, odvrátil schválně pohled. Jakmile byla figurína
v mošně, ,podal mi sítovku a poručil, abych do ní vložil hliněný hrnec.
Pak jsme odešli k mému autu, tam mi vzal sííovku z rukou a vložil
ji do schránky pod přístrojovou deskou.
"Poj<5 se mnou", řekl. .
. Šel jsem za ním. Obešel celý dům ve směru hodinových ručiček. Před
verandou se zastavil a pak obešel dům ještě jednou, tentokrát v obráce
ném směru, a znovu se zastavil před verandou. Nějakou dobu tam postál
bez hnutí a pak se posadil.
Byl jsem nakloněn věřit tomu, že vše co podnikal, mělo nějaký smy
sl. Přemýšlel jsem právě nad významem obchůzek kolem domu, když řekl:"
Hej! Zapomněl jsem kam jsem to schoval."
Zeptal jsem se, co hledá. Odvětil, že zapomněl kam dal výhonek,
který mám zasadit. Obešli jsme ještě jednou dům a v tom si vzpomněl.
Ukázal mi skleněnou lahvičku, postavenou na prkně, přibitém ke zdi těs
ně ppd střechou. Lahvička obsahovala druhou půlku první části kořene
Datury. Na špičce výhonku byly pupeny listů. V láhvičce byla trocha vo
dy, ale žádná zem.
"Proč jste tam také nedal nějakou zem?", zeptal jsem se.
"Půda není všude stejná a dáblův plevel by měl poznat jen půdu ve
které bude růst a žít. Nyní je čas vrátit jí do země, dřív, než jí ublí
ží housenky."
"Zasadíme ji někde tady, poblíž domu?", zeptal jsem se.
"Ne-! Tady ne! Musí být zasazena na místě, které se ti libí."
"Ale kde najdu takové místo?"
"To nevím. Zasad si ji kde chceš. Musíš se však o ní starat, pro
tože cmusí zůstat na živu, aby jsi získal sílu, kterou potřebuješ. Zamře
li, bude to znamenat^ že tě nechce a nesmíš jí už déle znepokojovat.
Bude to znamenat, že jsi nadní nenabyl moci. Musíš se tedy o ni starat,
aby rostla, ale nesmíš ji přitom rozmazlovat".
"Proč ne?"
"Protože když neporoste vlastní vůlí, nemá smysl se namáhat. Na
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druhé straně ji však musíš dokázat, že se snažíš. Zbavuj ji housenek
a pokaždé, když ji navštívíš, ji rovněž zalej. Dělej to pravidelně.
dokud nenasadí na semena. Až se objeví první semínka, budeš si moci
být jist, že tě chce."
. "Ale doně Juane, já se přece o ni nemohu starat tak,jak si
přejete 1"
"Jestli chceš její sílu, tak musíš! Je to jediný způsob."
"A nemohl byste se o ní, doně Juane, postarat vy, když tu ne
budu?"
.
t
"Ne! Já ne! Já nemohu. Každý se musí o svůj výhinek postarat
sám. I já měl svůj vlastní. Nyní musíš mít ty svůj. A dokud nebude mít
semena, nemysli si, že jseš připraven k učení."
"A kde si myslíte, že bych ji měl zasadit?"
"To si musíš rozhodnout sám! A nikdo se o tom místě nesmí dozvě
dět, dokonce ani já sám! Právě tak ji musíš zasadit. Nikdo, vůbec nikdo
nesmí vědět,.kde se tvá rostlina nachází. Kdyby tě sledoval nebo viděl
někdo cizí, tak seber výhonek a utíkej na jiné místo, jinak by ti manip
pulací s výhonkem mohl způsobit nepředstavitelnou újmu. Mohl by tě i
zmrzačit nebo zabít. Proto ani já nesmím vědět, kam jsi jí zasadil".
Podal mi lahvičku s výhonkem.
'JVezmi si jilfl
Vzal jsem si ji. Pak mne don Juan odtáhl k autu.
"Musíš jet hned. Jdi si najít místo, kde ji zasadíš. Udělej hlu
bokou díru v kypré xacei hlíně, piblíž vody. Na to pamatuj! Voda musí být
někde nablízku, jinak ti neporoste. Díru vyhrab jenom pomocí rukou, i kdy
bys je měl mít rozedřené do krve. Výhonek vlož do středu díry a utvoř ko
lem něj násyp /pilou/. Pak do něj nalej trochu vody. Až se vsákne, zasyp
jámu kyprou hlínou.. Pak si vyber místo asi dva kroky dále, v tomto směru
/ukázal rukou na jihovýchod/ a vyhrab tam rovněž hlubokou jámu, zase jen
rukama, a vhocí do ní vše, co zůstalo v hrnci. -Hrnec pak rozbij a zakopej
ho na .jiném místě, hodně vzdáleném od místa, kde jsi zasadil výhonek. AŽ
to. uděláš, vrat se k rostlině a ještě jednou jizalej. Pak vytáhni svoji
podobu, podrž ji mezi těmi prsty, mezi kterými jsem tě poranil, a postav
se na místo na kterém jsi zakopal klih. Odtamtud se výhonku zlehka dotk
ni ostrou jehlou, udělej kolem něj čtyřikrát kruh a pokaždé se zastav ve
stejném bodě, aby jsi se ho mohl znovu dotknout."
"Musím při obcházení dodržovat nějaký směr?"
"Kterýkoliv směr je dobrý. Ale v-ždy
si
musíš
pa
matovat , v kterém směru jsi zakopal klih a v kterém směru jsi rost
linu obcházel. Zlehka se ptekaždé výhonku dotkni s výjimkou posledního kru
hu, kdy do něj musíš jehlu vrazit hlouběji. Ale bučí při t-om opatrný, ra
ději si k tomu klekni, aby jsi měl pevnější ruku, protože v něm ne‘smíš
ulomit špičku. Zlomíš-li ji, jsešehotov. Pak už ti kořen k ničemu nebude".
"Mám při obcházení něco říkat?"
"Ne, udělám to za tebe".
SobotaJL_27«.ledna_1962
Jakmile jsem se ráno dostal do domu dona Juana, řekl mi, že mně
chce ukázat, jak se připravuje kuřácká směs. Sli jsme do hor, do jedoho
hlubokého údolí. Tam se don Juan zastavil u jednoho vysokého, štíhlého
keíe, jehož barva kontrastovala s okolní vegetací. Chaparral /pozn.překl.
yiz l.část překladu/ v okolí měl nažloutlou batvu, keř byl světle zelený.
"Z tohoto stromku je třeba vzít listí a květý", řekl. "Správný
čas k trhání je na den všech svátých /el dia de las ánimas/".
Vytáhl nůž a odřízl’konec jedné větvičky. Pak si vybral ještě
jednu podobnou větvičku a odřízl z ní rovněž špičku. Opakoval tuto ope
raci, dokud jich neměl v ruce celý svazek. Pak se posadil ne. zem.

-

"Podívej se sem", řekl. "Všechny větvičky jsem uřízl až nad vidli
cí, která je tvořena dvěma či více listmi a stonkem. Vidíš? Všechny jsou
stejné. Používám, dvou konečků větviček, kde jsou listy svěží a křehké.
Tea musíme vyhledat nějaké stinné místo.¥
Chodili jsme tak dlouho, dokud jsme nenašli místo, které mu vyho
vovalo. Na něm vytáhl z kapsy dlouhý provázek a přivázal ho ke kmenu a
dolním větvím dvou keřů, vytvářejíc tak jakousi prádelnívšnůru, na kterou
pak obráceně zavěsil konečky větviček. Rozmístil je na šňůře velmi pravi
delně a úhledně; zavěsil je za vidlice mezi listy a stonkem, takže připomínaii dlouhou řa^u zelených jezdců na koních.
"Je nutno dbát na to, aby listy schly ve 'Stínu", řekl. "Místo mu
sí být opuštěné a dobře ukryté. Listy musí mít takovou ochranu; mají schn
out na místě, které je téměř nemožné najít. Po usušení se sváží jo malé
otýpky a uschovají".
Posbíral listí ze šňůry a zahodil je do nejbližšího Jcřoví. Zřejmě
mi pouze chtěl celý postup předvést.
Pak začal zase popocházet a sebral postupně tři druhy květin. Ře
kl , že všechny jsou součástí směsi. Musí se vložit samostatně do různých
hliněných hrnců a usušit je ve tmě; každý^hrnec musí být zakryt pokličkou,
aby květy uvnitř nádob mohly chytit plíseň.. Řekl, že úkolem listů i květů
je dodat směsi nasládlou příchut.
Mezitím jsme vyšli z údolí a kráčeli podél koryta řeky. Domů jsme
se vrátili po dlouhé zacházce. Pozdě večer jsme usedli v jeho pokoji, což
mně don Juan povoloval jen zcela výjimečně, a tam mi vyprávěl o další sou
části směsi, o houbách.
"Skrývá se v nich skutečné tajemství směsi", řekl. "Jsou také nejtíže k sehnání. Cesta na místo kde rostou je dlouhá a nebezpečná; k vybrá
ní toho pravého druhu je rovněž třeba odvahy. Rostou tam. totiž mnohé jiné
druhy hub, které nejsou k ničemu, a které by mohly ty správné houby jedi
ně zkazit, kdyby se s nimi měly sušit. Znát houby tak dobře, aby při sbě
ru nedošlo k žádnému omylu, trvá hodně dlouho. Použití špatného druhu mů
že mít velmi špatné následky - a to jak pro člověka tak pro dýmku. Vím o
lidech, kteří po vykouření špatné směsi klesli okamžitě mrtvi k zemi".
"Jakmile je utrhneš, musí se vlo it do tykve, takže už nebude pří
ležitost k dalšímu zkoumání. Je ovšem nutné pokrájet je na kousky, aby
úzkým hrdlem vůbec prošly".
"Jak dlouho mají v tykvi zůstat?"
"Celý rok. I ostatní součásti musí zůstat celý rok někde uzavře
né. Potom se od všeho vezme stejný díl a rozdrtí se na velmi jemný prá
šek. Malé houbičky se drtit nemusí, protože se rozpadnou na jemný prach
samy od sebej. je třeba rozmačkat jen větší kousky. Na jeden díl směsi se
dávají čtyři díly hub. Pak se vše promíchá a nasype do takového pytlíčku
jako mám.já." Ukázal na malý sáček, který mu visel kolem krku pod košilí.
"Všechny součásti směsi pak sesbíráš znovu. Jakmile je dáš Msušit,
můžeš začít kouřit směs, kterou jsi připravil předtím. V tvém případě to
znamená, že začneš kouřit příští rok. A rok na to bude celá směs už jen
tvá, protože si vše sám nasbíráš. Až budeš kouřit poprvé, budu ti muset
zapálit dýmku já. Celou jivykouříš a budeš čekat. Pak pocítíš účinky smě
si. Osvobodí tě natolik, že spatříš vše, co si budeš přát. Po pravdě ře
čeno, je to spojenec, kterému-se nic nevyrovná. Kdo ho však vyhledává,
musí mít bezúhonné záměry a vůli. To je třeba k tomu, aby se chtěl vrátit.
Nemá-li k tomu dostatečně silnou vůli, tak ho kouření vrátit se nenechá.
A-za druhé musí mít-dostatečnou vůli a chuč k zapamatování si všeho, co
mu kouření umožní spatřit, jinakmu nezpůsobí nic jiného, než chvilkové
zamlžení mysli."
....

Sobota±_8_.dubna_lg62

V našich rozmluvách užíval don Juan často termín "člověk poznání"
/pozn.překl.: v orig. "man of knowledge"/, ale nikdy nevysvětlil, co tím
má přesně na mysli. Zeptal jsem se ho ne to.

"Člověk poznání je ten, kdo jde správnou cestou za obtížemi
učení", řekl» "Člověk-, který beze spěchu a zajíkání jde tak daleko, k <
kam-až je schopen v rozplétání tajemství síly a poznání".
"Může se jím stát kdokoliv?"
"Ne, každý ne.-"
"Co by tedy člověk měl dělat, aby se jím stal?"
"Musí vyzvat na souboj a porazit své čtyři přirozené nepřátele".
"A když je porazí tak se stane člověkem poznání?"
"Ano-. Ale smí se tak nazývat jen tehdy, když je schopen porazit
všechny čtyři."
"Pak tedy KAŽDÝ, kdo je porazí se stane člověkem poznání?"
"Ano. AkMxsndcxxKxlxkxHHxýxMtx^MMxtRtaiiy Každý, kdo je porazí".
"Existují nějaké speciální požadavky, které by měl člověk spl
nit dřív, než se s nimi pustí do boje?"
• "Ne. Ka dý se o to může pokusit; velmi málo lidem se to sice
podaří, ale to je jen přirozené. Nepřátelé, s kterými se člověk na cestě
učení, než se stane člověkem poznání, setká, jsou totiž skutečně straš níá
většina lidí jim podlehne."
"Co je to za nepřátele, doně Juane?"
Odmítl o nich mluvit.- Řekl, že bude ještě dlouho trvat, než to
pro mne bude mít nějaký smysl. Snažil jsem se tento předmět hovorxi udržet
při životě-a zeptal jsem se, zda si myslí, že bych se sám mohl stát Člo
věkem poznání. Odpověděl, že si tím nemůže' být nikdo nikdy jist. Naléhal
jsem na něj, aby mi řekl, zda jsou vůbec nějaké náznaky podle kterých by
mohl poznat zda mám či nemám vůbec nějakou šanci člověkem poznání se stát.
Ře|rl, že vše bude záležet na mé bitvě proti čtyřem nepřátelům - zda je do
káži porazit nebo jim podlehnu -, ale není možné, aby výsledek takového
boje předpověděl.
Zeptal jsem se ho zda byna to nemohl použít čarodejnické nebo
věštecké umění. Popřel, že by mohl být výsledek bitvy předvídán pomocí
takových prostředků, ptptože stát se člověkem poznání není trvalou zále
žitostí. Když jsem ho požádal, aby mi to vysvětlil, odpověděl:
.
"Být člověkem poznání nemá žádného trvání. Ve skutečnosti jím
nikdo ani není, spíše se jím stává na velmi krátký okamžik po vítězství
nad čtyřmi přirozenými nepřátely."
"Musíte mi ale doně Juane říct, co je1to za nepřátele!"
Neodpověděl. Naléhal jsem znovu, on však začal hovořit o něčem
jiném.
Nedělei_l^1dubna_1962
"
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Když jsem již byl připraven k odjezdu, rozhodl jsem se zeptal
ještě jednou na nepřátele člověka poznání. Argumentoval jsem tím, že se
možná .nějakou dobu nevrátím, a že by nebylo špatné napsat si co mi o nich
'řekne a přemýšlet o tom v čase nepřítomnosti.
Don Juan chvíli váhal, ale pak se přece jen rozhovořil.
"Když se začíná člověk učit, nemá o svých cílech nikdy jasnou
představu. Jeho záměry jsou nedokonalé a úmysly vágní. Protože ještě vů
bec nic neví o obtížích učení, doufá v odměny, které nikdy nepřijdou. Pak začíná učení - nejprve .kousek po kousku, později .po větších soustech.
A náhle se jeho myšlenky dostávají do střetu. To, co se naučil, není ani
’zdaleka to, cosi v duchu představoval; výsledkem je, že se začne pozná
ní bát. Učení není totiž nikdy tím, co člověk očekává. Každý krok je no
vým úkolem a strach, který přitom člověk prožívá, se začíná neústupně a
nemilosrdně vršit. Jeho úmysly /pozn.překl.:v orig. "purpose"/ se stávav
jí bitevním polem."
"A tak bývá člověk často poražen svým prvním přirozeným nepříte
lem, strachem. Je to strašný nepřítel - zrádný a těžko k přemožení. Skrý
vá se za každým zákrutem cesty, v číhavém, vyčkávajícím postoji. Dá-li se
člověk, zděšen jeho neustálou přítomností, na útěk, ukončí tím nepřítel
jeho výzkumnou výpcavu".

Ať e
před
"A co se stane s takovým člověkem, který sm strachem uteče?"
"Nestane se mu nic, až na to, že se už nikdy ničemu nenaučí.Nik
dy se z něj nestane člověk poznání. Snad ,z něj bude rváč nebo zcela neš
kodný, ustrašený člověk; v každém případě to však bude poražený člověk.
Již první nepřítel skoncoval s jeho tužbami."
"A co může uděUat, aby strach překohal?"
"Na to je velmi prostá .odpověd: nesmí utéct. Musí svému strachu
vzdorovat a přinutit se k dalšímu kroku, a pak k ještě jednomu, a ještě
k dalšímu. Navzdory všem obavám se nesmí zastavit, takové je pravidlo.
A pak přijde okamžik, kdy nepřítel ustoupí. Člověk si začne důvěřovat
a jeho záměry /pozn.překl.: v orig. "intent"/.zesílí. Učení předtává být
děsivým úkolem".
"Když nastane tento radostný okamžik, může si člověk bez váhání
říci, že svého prvního přirozeného nepřítele porazil."
"Stane se to najednou, doně Juane, nebo postupně?"
"Dojde k tomu postupně, ale strach přesto zmizí rychle a najed
nou".
(
"Nezačne se pak člověk bát znovu, když narazí na něco novéhQ?"
"Ne. Jakmile je strach jednou přemožen, jp od něho člověk osvo
bozen na celý zbytek života. Místo strachu si odvojí jas /pozn.překl.:
v orig. "clarity"/ mysli, který strach vymaže. V té době již člověk zná
svá přání a ví jak je naplnit.^Nové kroky v učení dokáže předvídat a vše
kolem něj tone v ostrém jasu. Člověk cítí, že mu.nic nezůstává skryto.
A tak se setkává se svým druhým nepřítelem: jasem! Jas mysli, kterého
lze dosáhnout jen s takovými obtížemi, sice rozptýlí veškerý strach,ale
zároveň i oslepuje.
(
Nutí člověka k tomu, aby o sobě nikdy nepochyboval. Ujištuje ho,
že může činit vše, čeho se mu zachce, protože do všeho jasně nahlíží. A
protože má jasno, stává se rovněž odvážným a před ničím se nezastaví.
To všechno je ale omyl, jedná se o něco neukončeného. A tak člověk, ktorý před touto silou ustoupí, podléhá svému druhému nepříteli a začíná v
učení tápat. Začne spěchat tam, kde je třeba trpělivosti, a bude trpěli
vý tam, kde je třeba mít naspěch. Bude tápat tak dlouho, až učení zcela
zanechá, neschopen v něm něčeho dosáhnout."
"Co se stane s člověkem, který je poražen tímto nepřítelem, doně
Juane? Má jeho porážka za následek smrt?"
“Ne, takový člověk nezemře» Druhému nepříteli se jen podařilo
chladnokrevně ho zastavit .na další cestě zapoznáním; z takového člověka
se pak stává lehkomyslný válečník nebo klaun. Ale jas, za který tak dra
ze zaplatil, se již nikdy znovu nepromění v temnotu nebo strach. Takový
člověk bude naplněn jasem dokud bude živ, ale ničemu se již nenaučí ani
nebude po ničem prahnout"»
"Co má tedy udělat, aby se vyhnul porážce?"
"Totéž co se strachem: musí se jasu vzepřít, používat ho pouze k
vidění, a trpělivě čekat a pečlivě měřit, než podnikne další krokyf pře
devším si musí uvědomit, že jas je zavádějícím omylem. A pak přijde okamžik, kdy pochopí, že tento jas byl jenom bodem před očima. A tak pře
může svého druhého nepřítele a dorazí na místo, kde mu již nic nemůže
ublížit. TeČ již to nebude jen omyl, bod před očima, ale opravdová síla.
'V tom okamžiku bude vědět, že síla, kterou se již tak dlouho pokouší
získat, se konečně ocitá v jeho moci. Může jí použít k čemukoliv si bu
de přát. Jeho spojenec čeká jen na rozkazy. Každé jeho přání je zákonem.
Vnímá vše, co ho obklopuje. A tehdy narazí na svého třetího nepřítele:
sílu /pozn.překl.: v orig.v "power" - čeština nemá adekvátní termín pro
to_to anglické slovo. Síla je zároveň mocí. Prosím laskavé čtenáře^ aby
tento fakt měli vždy na paměti, když se v dalším, nebo i- předcházejícím
textu setkají se slovem "síl.a"/.
Je to nejstrašnější nepřítel ze všech. Nejsnadnější věcí de zdá
vzdát se mu a začít si připadat neporazitelný. Člověk poroučí. Začíná tím,

že kalkuluje s rizikem a končí tvorbou zákonů., protože se cítí pánem.
V tomto stadiu si jen stěží povšimne, že ho nepřítel zcela obklí
čili, Náhle, aniž by o tom věděl, ztrácí bitvu a je nepřítelem proměněn
v krutého a rozmarného člověka”.
"Ztratí potom svoji sílu?"
"Ne, o svůj jas ani sílu již nikdy nepřijde".
"V čem se tedy pak liší od člověka poznání?"
"Člověk, který je takto poražen umírá, aniž by se kdy dozvěděl k
čemu svoji sílu použít. Síla je v jeho osudu pouhým břemenem. Taftový
člověk nad sebou nemá kontrolu a neví kdy a jak svoji sílu užívat"
*
"■Té porážka od k+eréhokoliv z těchto soupeřů konečná?"
"Ovšem, že je konečná. Jakmile je člověk jedním ze svých nepřátel
přemožen, nedá se již proti tomu nic dělat."
"Není na Příklad možné, aby přemožený člověk uznal svoii chybu a
všechno napravil?"
"Ne. Jakmile se jednou vzdá, je všemu konec."
"Ale co když je silou zaslepen jen dočasně a pak se jí vzdá?"
"V takovém případě to může znamenat jen to, že bitva ještě není u
konce, že se takový člověk stále ještě pokouší stát se člověkem pozná
ní. Poražen je až tehdy, když se již o nic nepokouší a vzdává-se sám
sebe".
"Potom je ale, doně Juane, možné, aby člověk žil celá léta ve stra
chu a nakonec nad ním přece jen vyhrál".
"Ne, to není možné. Jestli se jen jednou strachu poddá, pak ho již
nikdy neporazí. Bude se totiž vyhýbat učení a o překonání strachu se pro
to již nikdy ani nepokusí. Bude-li se však celá léta uprostřed svého
strachu učit, pak nakonec zvítězí, protože se strachu nikdy zcela neo
devzdal " •
. "A jak lze porazit třetího nepřítele, doně Juane?"
. "Člověk se mu musí uvážlivě vzpírat. Musí dojít k poznání, že síla,
kterou zdánlivě nabyl, není ve skutečnosti jeho. Musí za všech okolností
stát v řadě a zacházet poctivě a pečlivě se vším, čemu se do té chvíle
ngučil. Dokáže-li si uvědomit, že -bez sebekontroly jsou jas a síla horší
než omyly, dosáhne na své cestě bodu, z kterého lze mít o všem přehled.
Takový člověk pak ví kdy a jak svoji sílu použít a tak svého třetího ne
přítele přemůže.
Pak se člověk ocitne na konci své cesty za poznáním a narazí té
měř bez varování na posledního nepřítele, stáří. Je to nepřítel ze všech
nejkrutější, kterého nelze nikdy zcela porazitip je možné ho jen neustále
zahánět.
Stane se to v době, kdy již člověk nezná strach ani netrpělivý
jas mysli, v době kdy má veškerou sílu pod kontrolou, ale i v době, kdy
v něm stále silněji vzrůstá touha po spočinutí
*
Podlehne-li této touze
lehnout si a zapomenout, začne-li si v tétoft"únavě libovat, ztrácí posled
ní kolo boje, nepřítel ho srazí na kolena a promění v slabého starce.
Touha ,po ústupu tak převládne nad jasem, silou i poznáním.
Svlékne-li se však ze své únavy jako had z kůže a prožije svůj osud až do konce, může být nazván člověkem poznání, byt i jen na krátký okamžik, kdy uspěje v odražení svého posledního a neporazitelného nepříte
le. Takový okamžik jasu, síly a poznání je víc, než si člověk může přát".

4
Don Juan jen zřídkakdy .hovořil otevřeně o Mescalitovi. Pokaždé,
když jsem se na něj ptal, o něm sice odmítal mluvit, vždy však řekl dost,
abych si o něm mohl vytvořit jakousi představu;- představu, která byla
vždy antropomorfická. Mescalito. byl mužem, a to nejen- v důsledku grama
tického pravidla, které přisuzuje tomuto slovu mužský rod, ale rovněž
pro jeho stálé vlastnosti ochránce a učitele, Don Juan mi tuto charak
teristiku různými způsoby potvrzoval pokaždé, když na tento subjekt přiš
la řeč.
—

*
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Neděle_L_24. prosince, lgpl
Sáblův plevel nikdy nikoho neochránil. Slouží jen k tomu,
aby dodával sílu. Mescalito, na druhé straně, je něžný jako dítě’’,
"Ale říkal jste, že je někdy strašný.
'
*
"Ovšem že je strašný! Jakmile ho však poznáš, je laskavý a
Vv
z 1
nezny"
•
"Jak se projevuje jeho laskavost?"
"Je ochráncem a učitelem".
"A jak chrání?"
"Můžeš ho mít neustále uxsebe. Dohlédne na to, aby se ti nic
zlého nepřihodilo."
"A jak ho můžů mít neustále u sebe?"
v
"V pytlíčku, upevněném v podpaždí nebo pověšeném na šňůře ko
lem krku".
"A vy ho máte u sebe?"
"Ne, já ne. Já mám spojence. Ale jiní ho u sebe mají."
"A čemu učí?’’
"Učí správnému životu".
"A jak učí?"
"Ukazuje věci a říká, co je co. /enzena las cosas y te d.ice
lo que son/".
■
<
"Jak?"
"Uvidíš sám!"
1

"Co vidíte, když vás Mescalito vezme s sebou, doně Juane?’’
"To nejsou věci pro obyčejný rozhovor. To ti nemohu říciJ'
"Mohlo by se vám něco špatného přihodit, kdybyste mi to řekl?"
"Mescalito je ochránce; laskavý a něžný ochránce. To však nez
namená, že si je možné s ním zahrávat. fžbucixxKxýBXXJtiaxxžiiljftjc^xMM Právě
proto, že je ochráncem, dokáže pouštět hrůzu na ty, které nemá rád".
"Já si s ním nechci zahrávat. Chci se jen dozvědět, co všechno
dokáže pro člověka udělat. Popsal jsem vám přece všechno, co mi Mesca
lito ukázal, doně Juane."
"S tebou je to jinak, ty neznáš jeho způsoby. Musíš se jím učit
právě tak jako se učí dítě chůzi".
.
"Jak.dlouho se ještě budu muset učit?"
"Dokud pro tebe on nezačne mít nějaký význam".
, "A pak?"
"Pak pochopíš sám od sebeSPotom už mi nebudeš muset vůbec nic
říkat."
'.'Můžete mi alespoň říci, kam vás Mescalito bere?"
, "O tom ti nic neřeknu!"
"Chci jen vědět, jestli existuje nějaký jiný svět, do kterého
bere lidí".
"Existuje".
"Je to nebe? /pozn.překl.:španělské slovo pro "nebe", "heaven",
je "cielo", znamená však rovněž "oblohu", "sky"/"
"Provede tě jím."
"Chtěl jsem vědět, jestli je Bůh v nebi /cielo/?"
"Začínáš se ptát na pitomosti. Nevím, kde je Bůh!"
"Je Mescalito Bohem - jediným Bohem? Nebo je jen jedním z nich?"
"Je jenom ochráncem a učitelem. Je to síla".
"Je to síla uvnitř nás samých? "
"Ne. Mescalito s námi nemá nic společného. Je mimo nás."
"Potom by ,ho každý měl vidět ve stejné podobě".
"Ani v nejmenším. Pro každého je jiný."
ČtZ£l£kx_12±dubna_1962
f

"Proč mně ještě nepovíte něco o Mescalitovi, doně J ane?"

3U

“Není co“.
“Musí zde být tisíce věcí, které bych měl znát dříve, než
se s ním znovu setkám”♦
“Ne. Asi zde není nic, co bys musel znát. Už jsem ti říkal,
že není pro všechny stejný".
'
“To vím, ale přesto bych rád věděl jak ho pocitují jiní".
"Názor lidí, kteří mají potřebu o něm mluvit, nemá velkou
cenu. To poznáš sám. S největší pravděpodobností o něm budeš mít chut
mluvit jen do jistého okamžiku, a pak už o něm nikdy s nikým rozmlou
vat nebudeš."
v
"A nemůžete mi alespoň vyprávět o vaší první zkušenosti s
ním? "
"K čemu by to bylo?"
"Poznal bych z toho jak se k němu chovat"
"Víš už víc, než já sám. Hrál jsi si s ním. Jednoho dne pocnopíš jak laskavě se k tobě ochráncezachoval• deem si jist, že ti tehdy
řekl strašně moc věcí, ale ty jsi byl Llucliý ň slepý".
Sobotai_142.dubna_1962
"Když se zjevuje Mescalito lidem, může se proměnit v coko
liv?" "Ano, v cokoliv."
"A jaké jsou jeho nejběžnější podoby?"
"Nemá žádné nejběžnější podoby."
"Znamená to tedy, doně Juane, že se zejvuje v různých podo
bách i lidem, kteří ho dobře znají?"
"Ne, v různých podobách se zjevuje jen lidem, kteří ho málo
znají; pro ty, kteří ho znají dobře, je jeho podoba stálá".
"A jaká je jeho stálá podoba?"
"Objevuje se bu3 jako člověk, jako jsme my, nebo jako světlo".
"Mění někdy Mescalito svoji stálou podobu před lidmi, kteří
ho dobře znají?"
<
"Podle toho co vím, tak ne."
?álekx_6.tčervence_1262
Pozdě odpoledne v sobotu 23.června jsme s donem Juanem vy
razili na výlet. Říkal, že se chce podívat po honguitos /houbách/ ve
státě Chihuahha. Říkal, že to bude dlouhý a namáhavý výlet. Měl pravdu.
V 10 hodin večer ve středu 27«června jsme dojeli do malého hornického
městečka v severní části státu Chihuahua. Z místa na okraji města, kde
jsem zaparkoval vůz, jsme šli pěšky k.přátelům dona Juana, manželům z
indiánského kmene Tarahumara. Tam jsme přespali.
Ráno nás vzbudil přítel dona Juana již v pět hodin. Donesl
nám ovesnou kaši a boby. Zatímco jsme snídali, posadil se k nám, a ho
vořil s donem Juanem, neřekl však nic, co by se,týkalo cíle našeho vý
letu. Po snídani naplnil vodou moji polní láhev a dal mi do batohu dvě
sladké housky. Don Juan mně podal polní láhev, dal si batoh na ramena,
poděkoval za pohostinství, otočil se na mne a řekl:"Je čas, abychom vy
razili".
Asi půldruhého kilometru jsme šli po prašné cestě. Pak jsme
si to namířili přes pole a asi za dvě hodiny jsme se ocitli na úpatí
hor, jižně od města. Stoupali jsme, jihozápadním směrem do mírného 3vahu.
Když jsme se dostali k strmějším místům, změnil don Juan směr a začali
jsme stoupat dlouhým údolím, táhnoucím se k východu. Navzdory pokročilé
mu věku kráčel don Juan tak neuvěřitelně rychle, že jsem, byl ještě před
polednem zcela vyčerpán
*
Posadili jsme se a don Juan xykákixEda otevřel
chlebník.' "Jestli chceč, tak můžeš sníst všechno sám", řekl.
"A co vy?"
"Te3 nemám hlad a později nebudeme takové jídlo potřebovat".
Byl-jsem unavený a hladový a tak jsem jeho nabídku přijal.
Měl jsem pocit, že nastal dobrý okamžik, abychom si popovídali o důvodu
naší cesty, atak jsem se jakoby náhodou zeptal:"Zůstaneme tady dlouho?"
"Jsme tady proto,abychom nasbírali nějaké Mescs-)ito.
Zůstane-

me tady ,d° zítřka."
"A kde je Mescalito?"
"Všude kolem nás".
Všude kolem postly v hojném množství kaktusy všeho druhu, žád
né peyote. jsem však mezi nimi neviděl.
Vydali jsme se znovu na cestu a asi ve tři odpoledne jsme při
šli do dlouhého, úzkého údolí mezi strmými svahy. Cítil jsem podivné
vzrušení při pomýšlení, že najdeme pe-yote, které jsem ještě nikdy před
tím v přírodě neviděl. Vešli jsme do údolí -a asi po stopadesáti metrech
jsem náhle zpozoroval tří s ničím nezaměnitelné rostliny peyote. Rostly
pohromadě nalevo od cesty, přede mnou, vysoké jen asi kolem deseti cen
timetrů. Rozběhl jsem se k nim, ukazujíc je donu Juanovi. <
Don Juan mne zcela ignoroval, kráčel dál a schválně se ani ne
ohlédl. Pochopil jsem, že jsem udělal něco špatně a tak jsme zbytek od
poledne kráčeli mlčky, pomalu stoupali plochým dnem údolí, pokrytém Hkrým
ostrými úlomky skal. Procházeli jsm- e kolem kaktusů a rušili přitom celé
zástupy ještěrek a obšas i nějakého osamělého ptáka. Minul jsem přitom
celé tucty rostlin peyote a neřekl již o nich jediné slovo.
V šest hodin jsme dorazili k úpatí hory, která uzavírala údolí.
Vyšplhali jsme se na jedno převislé skalisko. Don Juan odložil baíoh a
posadil se.
t
Měl jsem zase hlad, žádné jídlo však nezbylo^ navrhl jsem pro
to, abychom sebrali Mescalito a vydali 3e zpět do města. Don Juan se po
mně otráveně podíval a vypustil ze rtů mlaskavý, nesouhlasný zvuk. Pak
prohlásil, že zde přespíme.
Seděli jsme mlčky..Nalevo se táhla skalní stěna, napravo údolí,
kterým jsme přišli. Táhlo se do značné dálky a zdálo se odtud širší a
méně ploché, než jsem si myslel. Z místa, kde jsem•seděl, se zdálo být
plné kopečků a výčnělků.
"Zítra půjdeme zpět", řekl don Juan, aniž se na mne podíval, a
ukázal dolů do údolí. "Sejdeme dolů a natrháme ho při cestě, a to jen
tehdy, když se nám ocitne přímo v cestě. On si najde nás a ne naopak.
Bude-li chtít, najde si nás sám".
ODřel se zády o skálu a odvrátil -hlavu na druhou stranu, jako
by tam ještě někdo byl. ."A ještě jednu věc. Trhat ho smím jen já sám.
Ty bu3 poneseš baíoh nebo půjdeš přede mnou, ještě nevím. Ale zítra na
něj nebudeš v žádném případě ukazovat jako jsi to udělal dnes!"
"Mrzí mne to, doně J_ane".
"To je v pořádku, nevěděl jsi o tom."
"Všechno co víte o Mescalitovi vás naučil váš dobrodinec, doně
Juane?"
"Ne! Nikdo mne o něm nic neučil. Ochránce sám se stal mým uči
telem!"
"Pak je ctedy Mescalito jako člověk, když se s ním dá rozmlou
vat?"
"Ne, to není".
"Jak tedy učí?".
Chvíli neodpovídal.
"Vzpomínáš si jak jsi si s ním hrál? Pochopil jsi tehdy co má
na mysli nebo ne?"
"To ano!"
"Právě to je jeho učební.metoda. Tenkrát jsi to nevěděl, ale kdy
bys býval byl k němu pozornější, promluvil by na tebe."
"Kdy?"
"Když jsi ho spatřil poprvé".
Zdálo se, že ho mé vyprávění nudí. Sekl jsem mu, že jsem mu ty
to otázky musel položit, protože bych se rád-dozvěděl vše, co je jen mož
né.
"Mně se neptej", zasmál se zlomyslně. "Zeptej se jeho! Až ho
příště uvidíš, zeptej se ho .na všechno, co chceš vědět."
"de Mescalito tedy jako člověk, když se s ním dá hovořit..."

Nenechal mne domluvit
*
dl polní láhev, slezl dolů a zmizel
mezi skalami
*
Nechtěl jsem tam zůstat sám a tak jsem šel za ním, i když
mne o to nepožádal. Kráčeli jsme tedy asi dvěstěmetrů k malému potůčku.
Don Juan si tam umyl obličej a ruce a naplnil rovněž polní láhev. Vy
kloktal si vodou ústa, ale nenapil se. Nabral jsem si vodu do dlaní a
chystal se pít. Don Juan mne zastavil a tekl, že to není nutné.
Podal mi polní láhev a šli jsme zpět k převislému skalisku.
Tam isme se usadili zády ke skáleva tvářemi do údolí. Zeptal jsem se,
zda bychom si neměli rozdělat oheň. Zareagoval tak, jako bych se ho zeptal na něco nepochopitelného. Sekl, že tuto noc jsme Mescalitovi hosté
a že se Mescalito postará, aby nám nebyla zima.
_
Začalo se stmívat. Don Juan vytáhl ze; svého batohu dvě slabé,
bavlněné deky, hodil mi jednu z nich do klíma, druhou si přehodil přes
ramena a zaujmul pózu se zkříženýma nohama. V údolí pod námi byla již
tma a obrysy údolí se rozplývaly ve večerní mlze.
Don Juan seděl bez hnutí, tváří obrácenou k místům, kde rostlo
peyote. Stálý vítr mi vanul do tváře.
"Sbumrař /ppzn.překl.; v orig. "twilight, tedy i šero/ je trhli
nou mezi světy",’řekl mgkce, aniž se ke mně otočil.
Nezeptal jsem se, co tím myslí. Únavou se mi klížil zrak. Najed
nou jsem měl jakýsi povznesený pocit a silnou, podivnou potřebu plakat.
Položil jsem se na břicho^ skála pode mnou byla tvrdá a nepoho
dlný a tak jsem musel každou chvíli měnit pozici. Nakonec jsem se posa
dil a nohy zkřížil pod sebou. Pokrývku jsem si přehodil přes ramena. K
mému překvapení byla tato pozice nanejvýš pohodlná, a brzy jsem v ní us
nul .
Když jsem se probudil, zjistil jsem,.že na mne don Juan mluví,
dobře jsem ho však neviděl. Nerozuměl jsem ani co říkal, ale když slezl
dolů, šel jsem za ním. Pohybovali jsme se opatrně, přinejmenším' já, pro
tože byla ještě tma. Zastavili jsme se až dole pod skalní stěnou. Don
Juan se posadil a naznačil mi, abych usedl,po jeho levici. Rozepnul si
košili a vytáhl kožený pytlík, otevřel ho a položil na zem pod sebe. By
ly v něm usušené pupeny /pozn.překl./ v orig. "buttons", což u rostlin
označuje pupeny, "buds" ve tvaru knoflíků;, snad by bylo možné překládat
i jako plody či bobule/ peyote.
Po delší přestávce jeden z nich uchopil. -Držel ho v pravé ruce
a několikrát ho promnul mezi ,palcem a ukazováčkem a přitom si něco proz
pěvoval. A pak vyrazil nenadále strašlivý výkřik.
"Ahíííí!"
Bylo to příšerné, tajuplné, neočekávané. Poděsilo mne to. Ne
jasně, jakoby zdálky jsem spatřil,, jak si vkládá pupen do úst a začíná
ho žvýkat. Po chvíli zvednul celý pytlík, naklonil se ke mně a pošeptal
mi, abych ho vzal do ruky, vyndal z něj jeden mescalito, vrátil pytlík
tam, kde byl předtím a udělal všechno přesně po něm.
Vzal jsem si tedy jeden pupen peyote a promnul ho mezi prsty
právě tak jako on. Don Juan si mezitím prozpěvoval a kýval se při tom
ze strany na stranu. Několikrát jsem se pokusil vložit peyote do úst,
ale nedovedl jsem přemoci rozpaky nad pomyšlením, že bych měl také zař
vat. Potom, jako ve snu, ze mne vyšel neuvěřitelný výkřik:"Ahíííí!'• Na
okamžik jsem si pomyilel, že to vykřikl někdo úplně jiný. Znovu jsem po
cítil účinek nervového šoku v žaludku. Cítil jsem, že padám dozadu. Po
koušely se o mne mdloby. Dal jsem si pupen do úst a začal ho žvýkat. Po
chvíli si vzal don Juan z pytlíku další. Ulevilo se mi, když jsem viděl,
že si ho'po krátkém popěvku dává do úst sám. Pak mi však pytlík podal a
já si vzal další pupen a odložil pytlík tam, kde byl předtím. Tento cy
klus se pětkrát opakoval, než jsem zjistil, že mám žízeň. Zvedl jsem
polní láhev, abych se napil, ale don Juan mi poradil, abych si jenom
vypláchl ústa, jinak že budu zvracet.
Vypláchl jsem si tedy důkladně ústa. V jednom okamžiku jsem
se ocitl ve velkém pokušeníabych se napil a při tom jsem malý doušek
pilknul. Okamžitě se mi začal zvedat žaludek. Očekával jsem, že mi 0 úst
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bez úsilí a bolesti vyjde preud
iny, jak se stalo při mé první
zkušenosti s peyote, ale k mému překvapení jsem měl jen zcela obyčej
né nutkání ke zvracení, které však rychle odeznělo.
Don Juan,si vzal další pupen a podal mi znovu pytlík« Cyklus
se stále opakoval, dokud jsem jich nerozžvýkal čtrnáct. V té době již
mé počáteční pocity žízně, chladu a nepohodlí zmizely. Místo toho jsem
začal pocitovat neobvyklé teplo a vzrušení. Popadl jsem polní láhev,
abych se znovu osvěžil, nebyla však v ní již ani kapka vody.
"Nědojdeme k potoku, doně Juane?"
Zvuk mého hlasu nebyl vržen ven, ale narazil do horního patra
.ústní dutiny, odrazil se zpět do krku a dozníval mezi patrem a krkem
jako ozvěna. Zdála se měkká a muzikálníf s křídly, které mi pleskaly v
hrtanu« Jejich dotyky měly konejšivé účinky. Sledoval jsem jejich pohyb
by dokud zcela neustaly.
Opakoval jsem svoji otázku. Můj hlas zněla jako kdybych hovořil
uvnitř hrobky.
Don Juan neodpovídal. Vstal jsem a otočil se k potoku. Podíval
jsem se .na něj, abych zjistil, zda se mnou <pňjde, zdálo se však, že ně
čemu pozorně naslouchá.
Kategoricky mi naznačil pohybem ruky, abych •mlčel.
"Abuhtol /?/ užje tady", řekl.
Nikdy jsem takové slovo předtím neslyšel, a tak jsem přemýšlel,
zda se ho mám zeptat, o čem to mluví, když jsem najednou zaslechl uv
nitř uší bzučivé zvuky. Zvuky se postupně stávaly čím dál tím hlasitěj
ší, až zněly jako vibrace, způsobené obrovským "bull-roarer" /pozn.překl:
plochý kus dřeva na konci st-runy, který vydává při^točení hlasité zvuky.
Některé národy jej užívají k náboženským obřadům. Český výraz se mi ne
podařilo zjistit/. T.o však trvalo jen krátký okamžik a zvuk začal postup
ně slábnout až zcela ustal. Prudkost a intenzita zvuků mne vyděsila. Třá
sl jsem se tak, že jsem jen stěží dokázal stát, jinak jsem se však choval zcela racionálně. Byl-li jsem ještě před několika minutami ospalý a
netečný, dostal jsem se místo toho do stavu extrémní jasnosti. Zvuk mi
připomínal jeden sci-fi film, v kterém gigantická včela vydávala svými
křídly bzučivé zvuky, když se pokoušela dostat z prostoru radioaktivní
ho záření. Musel jsem se této myšlence pousmát. Pak jsem se podíval na
dona Juana a zjistil jsem, že i on sejiž nachází v uvolněném stavu. A
náhle mne začal obraz gigantické včely znovu obtěžovat. Byl reálnější
než obvyklé myšlení. Stál jsem tu sám, obklopen neobyčejným jasem. Nic
jiného v tu chvíli v mé mysli nebylo. Tento stav duchovní jasnosti, kte
rý neměl v mém životě precedens, mi přivodil další okamžik hrůzy.
Začal jsem se potit. Naklonil jsem se k donu Juanovi, 'abych mu
řekl, jak se bojím. Jeho tvář byla od mojí vzdálena jen asi decimetr.
Díval se na mne, ale byly to oči včely. Vypadaly jako kulaté brýle, kte
ré měly v temnotě svůj vlastní zdroj světla. Rty měl vysunuté dopředu a
vycházely z nich jaké.si drmolivé zvuky:"peh-tuh-peh-tuh-pebHtuh". Uskočil
jsem dozadu a vrazil téměř do skály. Zdánlivě nekonečný čas jsem zakouěel
nevydřžitelný strach. Chvěl jsem se, vzdychal a kňučel. Pot mi na kůži
umrzl, což mi způsobilo ošklivý pocit strnulosti. Pak jsem zaslechl hlas
dona Juana:
"Vstaň! Hýbej se! Vstaň!"
Obraz zmizel a já opět spatřil jeho známou tvář.
"Seženu trochu vody", řekl jsem po dalším, nekonečném okamžiku,
Můj hlas se zlomil, mohl jsem jen stěží artikulovat slova, hon Jíuan sou
hlasně přikývl. Při odchodu jsem zjistil, že můj strach zmizel stejně
rychle a záhadně jako se objevil.
Když jsem se blížil k potoku, povšimnul j3em si, že vidím každý
objekt, který mi přijde do cesty. Vzpomněl jsem si, že jsem i dona Juana
viděl zcela jasně, i když jsem předtím mohl jen stěží rozeznat oby.ysy
jeho postavy. Zastavil jsem se a zahleděl-do dálky. Viděl jsem téměř přes
celé údolí. Mohl jsem zcela jasně rozeznat některé balvany na druhé stra
ně údolí. Pomyslil jsem si, že musí být velmi-časně ráno, ale pak’mi na
padlo, že jsem + aké mohl ztratit jakékoliv pojetí o č^se. Podíval jsem se
na hodinky. Bylo za deset minut dvanáct! Zkontroloval jsem hodinky'zda
vůbec jdou. Nemohlo být poledne, muselo se schylovat k půlnoci! Původně
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jsem chtěl jenom zaběhnout pro vodu a vrátit se ke skalám, ale viděl
jsem, že i don Juan schází dolů a tak jsem na něho počkal. Řekl jsem
mu, že vidím ve tmě.
Dlouho na mne hleděl, aniž by řekl jediné slovo; ,a jestli pro
mluvil, pak jsem ho vůbec neslyšel, protože mne zcela pohltila má nově
nabytá schopnost viděné ve tmě na kterou jsem se plně soustředil. Rozez
nával jsem každý sebemenší oblázek v písku údolí. V některých okamžicích
bylo všechno vidět tak jasně, že se zdálo jakoby ,bylo časně ráno nebo
právě svítalo. Pak se ale vždy vše setmělo a za chvíli opět vyjasnilo.
Brzy jsem přišel na to, že jasnost odpovídá diastole mého srdce a tma
systole. Svět přecházel z jasu do tmy a naopak každým úderem mého srdce.
Byl jsem zcela pohlcen ííihto objevem až do té doby, -kdy se zno
vu ozval tentýž podivný zvuk jako předtím. Svaly mi ztuhly.
"Anuhctal /tak jsem to slyšel tentokrát/ je tady”, řekl don Juan.
Zdálo se mi, že slyším tak ohromující řev,, že jsem nebyl schopen
vnímat nic jiného. Když řev ustal, zaregistroval jsem náhlé zvýšení vy
datnosti toku vody. Potůček, který byl ještě před minutou široký sotva
čtvrt metru, se rozšířil tak, že se z něj stalo obrovské (jezero. Světlo,
které se zdálo přicházet zeshora, se dotýkalo jeho hladiny jakoby svíti
lo skrz silnou folii. Casod času se voda na vteřinu zatřpytila - zlatě
a černě. Většinu doby však zůstávaLa temná, téměř z dohledu a přece po
divně přítomné.
Nevzpomínám si jak dlouho jsem tam stál a pozoroval pobřeží čer
ného jezera. Vím jen, že jsem se později posadil k tomu na bobek. Řev
musel v tom čase již zcela ustat, protože to, co mne postrčilo zpět t
do známého světa, bylo ooět hrozivé bzučení. Otočil jsem se, abych se
podíval, co dělá don Juan. Viděl jsem jak leze nahoru do skal a mizí
mezi nimi. Samota mne však ani trochu neznepokojila; seděl jsem tam dál
na bobku ve stavu absolutní volnosti a důvěry..Řev se ozval znovu; byl
velmi intenzivní a připomínal zvuk, který vydává vichr. Naslouchal jsem
tak pozorně jak jsem jen mohl, a náhle jsenj byl schopen rozeznat v něm
jakousi melodii. Byla složená z vysokých tonů, vydávaných jakoby lidský
mi hlasy, a doprovázel ji hluboký hlas bubnu. Soustředil jsem xx na me
lodii veškerou pozornost a opět jsem si povšimnul, že systola a diasto_
la mého srdce se časově shoduje se zvuky bubnu i s kompozicí hudby.
Postavil jsem se a melodie se ztratila. Zkoušel jsem naslouchat
tlukotu srdce, ale nedokázal jsem ho objevit. Posadil jsem se znovu na
bobek v domnění, že snad pozice těla způsobila nebo vyvolala ony zvuky.
Nic se-nedělo! Ani zvuk! A dokonce ani zvuk mého srdce! Měl jsem toho
tak akorát dost, ale když jsem se zvedal, abych šel pryč, ucítil jsem
chvění země. Země se mi třásla pod nohama. Ztrácel jsem rovnováhu. Upa
dl jsem a zůstal ležet na zádech, zatímco se země ještě stále prudce otřááala. Pokusil jsem se nahmatat .nějaký kámen nebo rostlinu, abych se
něčeho chytil, ale v tom jsem pod sebou ucítil nějaký klouzavý pohyb.
Vyskočil jseij, zůstal chvíli, stát a pak znovu upadl. Země, na které jsem
seděl, se pode mnou dala do pohybu a .sklouzávala do vody jako prám
*
Zůs
tal jsem bez hnutí, omráčen hrůzou, která byla jako -všechno ostatní je
dinečná, nepřerušovaná a absolutní.
t
Pohyboval jsem se po hladině černého jezera, stojíc na kusu pů
dy, který vypadal jako hliněná kláda. Měl jsem pocit, že se plavím již
ním směrem, unášen proudem. Kolem mne plynula voda a na některých měs
tech vytvářela víry. Začala mi být zima a připadal jsem si podivně těžký.
Byla to nesmírně živá představa.
Nikde jsem nerozeznával žádné pobřeží ani jsem neviděl žádné orientační body a nedokáži si již vzpomenout na co jsem myslel a co jsem
během této plavby cítil. Po dlouhé době, která mně připadala jako celé
hodiny, změnil můj'prám směr o devadesát.stupňů a začal plout na východ.
Krátkou vzdálenost ještě kliuzal po hladině a pak do něčeho nečekaně na
razil. Náraz mne vymrštil vpřed. Zavřel jsem oči a ucítil ostrou bolest,
když jsem koleny a roztaženými rukami dopadl na zem. Po chvíli'jsem
vzhlédl. Ležel jsem v hlíně, bylo to jakoby můj pzámxzjíiynB: hliněný prám

splynul se zemí
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Posadil jsem-se á--’ot.ďčil hlavu« Voda ustupovala. Pohy
bovala se zpět jako vracející se vlna, až úplně zmizela s dohledu.
Dlouho jsem tam seděl a snažil se dát myšlenky do kupy, rozložit
vše co se stalo na nějaké smysluplné jednotky. Celé Tělo mne brnělo»
Měl jsem pocit, že krk je otevřeným vředem;: při "přistání".'jsem se" kousl
do rtu. Vstal jsem. Vítr mi připomněly že je mi zima. Šaty jsem měl
mokré, ruce, čelisti a kolena se mi tak prudce třásla, že jsem.se musel
položit na zem. Kapky potu mi stékaly do očí, které začaly pálit tak,
že jsem začal ječet bolestí.
*
, Po chvíli jsem nabyl určitou stabilitu a tak jsem znovu vstal.
I v šeru jsem jasně viděl. Udělal jsem několik kroků. Zdálky be ke mně
donesly zřetelné zvuky mnoha lidských hlasů. Zdálo se, Že tam proběhá
nějaký hlasitý, rozhovor. Šel jsem podle zvuků a asi po padesáti metrech
jsem se musel zastavit. Dál se nedalo projít. Stanul jsem před hradbou,
utvořenou z velkých balvanů. Za nimi jsem mohl rozeznat ještě jednu řadu,
za ní j.eště další a pak ještě jednu dokud nesplynuly s horou^ Odtamtud
zanívala skvělá hudba. Byl to tekutý, nepřerušovaný příliv tonů. '
.
U jednoho balvanu jsem viděl sedět na zemi nějakého člověka, tvá
ří obrácenou z profilu ke mně. Přibližoval jsem se k němu, až jsem od
něj nebyl vzdálen víc než tři meťryy v tom otočil hlavu a podíval se
přímo na mne. Zastavil jsem se - jeho oči byly vodou po které jsem se
ještě před chvílí plavil. Měly tentýž obrovský objem a právě tak zlatě
a černě jiskřily. Jeho hlava vypadala jako jahoda; pokožku měl zelenou
a posetou nespočetnými bradavicemi. Až na tvar se povrch hlavy podobal
povrchu rostliny peyote. Stál jsem před ním a zíral na něho; nedokázal
jsem od něho odtrhnout zrak. Cítil jsem, že vahou svých očí tlačí s roz
myslem na moji hrud. Začal jsem se dusit, pak jsem ztratil’ rovnováhu a
upadl na zem. Konečně odvrátil zrak. Slyšel jsem, že na mně hovoří. Nejprv byl jeho hlas jako jemný šelest lehkého vánku. Pak se změnil v hud
bu - v melodii hlasů - a já "věděl",že říká:"Co si přeješ?"
Poklekl jsem před ním a vyprávěl mu o svém životě 'a pak jsem se
rozplakal. Znovu se na mne podíval. Cítil jsem, že mne jeho oči odstrku
jí a pomyslel jsem si, že tento okamžik se stane okamžikem iné smrti.
Naznačil mi, abych k němu přistoupil blíže. Na zlomek vteřiny jsem zavá
hal a pak jsem udělal krok kupředu. Když jsem se přiblížil odvrátil zno
vu, zrak a ukázal mi hřbet ruky. Melodie řekla :'"Podívej se!" Uprostřed
ruky zela kulatá díra. '"Podívej sel", řekla
*
znovu melodie. Podíval jsem
se .do otvoru a spatřil v něm sebe. Byl jsem velmi stár, zesláblý a shr
bený; okolo mne poletovaly jasné jiskry. Pak mne tři z těchto jisker
zasáhly, dvě do hlavy a jedna do levého ramena. Má postava zmizela a
r
díra s ní.
Mescalito na mne znovu zaměřil zrak'. Jeho oči byly tak blízko,
že jsem je "slyšel" slabě rachotit. Byl to onen zvláš-tnl zvuk, který
jsem v této noci slyšel již tolikrát. Postupně se zklidňovaly, až byly
ustálené jako 'hladina rybníka, čeřená jen občasnými zlatými a černými
záblesky.
Pak naposled odvrátil pohled a odhopsal jako tenisový míček asi
padesát metrů. A pak hopsal' stále dál a dál až byl pryč.
Dalšá věc na kterou si vzpomínám, je to, že jsem se dal na po
chod. Choval jsem se velmi racionálně a snažil se podle některých raci
onálních bodů zjistit, jako ha příklad vzdálených hor, kde se nacházím.
V průběhu celého zážitku jsem byl posedlý některými věcmi; tak jsem byl
třeba celou dobu přesvědčen, že mám sever po levé ruce. Nějakou dobu '
jsem kráčel títmo směrem, než jsem zaregistroval, že už je bílý den a
déle neužívám svůj "noční zrak". Pak jsem si vzpomněl, že mám hodinky,
a podíval jsem se na ně. Bylo osm hodin.
Ke skále, kde jsme trávili předcházející večer, jsem dorazil v
deset hodih. Don Juan tam ležel na zemi a. spal.
Můj příchod ho probudil. "Kde 'jsi byl?", zeptal se.
.
Posadil jsem se, abych nabral dech. ’
Po dlouhé odmlce se zeptal:"Viděl jsi ho?"

Začal jsem vyprávět od začátku'vše, co jsem prožil, ale
přerušil mne a řekl, že jedinou důležitou věcí je, zda jsem ho viděl
či né. Řekl jsem mu, že jsem si na něj mohl téměř sáhnout.
Tahle část příběhu ho moc zajímala. Naslouchal bez komentáře
všem detailům, a přerušoval mne jenom proto? aby mi kladl otázky,.tý
kající se podoby bytosti, kterou jsem spatřil, jejím dispozicím a pstatním podrobnostem, které se jí týkaly. Teprve v poledne se začalo
zdát, že už je mým příběhem nasycen. Vstal a-přepásal mi hrud plátě
ným pytlem; nakázal mi, abych šel za ním, že vždy uřízne Mescalito,
a já ho od něho budů brát a dávat opatrně do pytle.
Napili jsme se trochu vody a vydali .se na cestu. Při vstupu
do údolí se zdálo, že na okamžik zaváhal, než zvolil směr. Jakmile se
však rozhodl, držel se zvol’eného směru bez nejmenší odchylky.
Ke každé rostlině peyote, kterou jsme míjeli, si sedl na
bobek, a svýmkrátkým , zoubkovaným nožem jí opatrně odřízl vršek. Řezy,
neboli "zranění", jak je nazýval, pak posypal rozdrcenou šítou, kterou
nosil v koženém vaku. Uříznutý vršek držel v levé ruce, prášek v pravé.
Pak se vždy postavil a podal mi peyote. Ural jsem ho oběma rukama, jak
mi přikázal, a vložil ho do pytle. "Stůj vzpřímeně a dávej pozor, at se
Dytel nedotýká země ani křoví ani ničeho jiného", opakoval neustále, ja
ko kdyby si myslel, že na to zapomenu.
Nasbírali jstae asi šedesátpět pupenů. Když byl pytel zcela
plný, připevnil mi ho na záda, a hruď přepádal jiným. Než jsme přešli
náhorní plošinu měli jsme oba pytle plné a v nich dohromady stodeset
pupenů peyote. Pytle byly tak objemné a těžké, že jsem pod jejich va
hou stěží kráčel.
*
Don Juan mi pošeptal, že jsou proto tak těžké , protože se
*
Mescalito chce vrátit na zem. Řekl, že ztěžkl xÍBmutkem nad ztrátou
svého bydliště; mojí nejlepšd službou bude, když nenechám pylte dotk
nout se ani jednou země, protože kdyby se to stalo, nedovolil by mi
Mescalito za nic na světě', abych ho znovu zvedl.
”
V jednom okamžiku se tlak popruhů na mých ramenou stal nesne
šitelným. Něco vyvíjelo nesmírnou sílu za tím účelem, aby mne strhlo k
zemi. Pocítil jsem strach. Všimnul jsem si, že jsem přidal do kroku,
že jsem se dal téměř do běhu.; dalo se přímo říci, že jsem za donám Ju
anem klusal. ’
'
'
t
Najednou váha na zádech a prsou zmizela. Náklad se stal pó
rovitý a lehký. Snadno jsem dostihl dona Juana, který kráčel přede ’mnou.
Řekl jsem mu, že už břemeno téměř necítím. Vysvětlil mi, že jsme právě
opustili Mescalitovo bydliště.
Úterý, 3.července 1962
"Domnívám se, že tě Mescaiito již téměř přijal", řekl don Ju
an.
"Proč říkáte téměř, done J^aneT"
"Nezabil tě ani ti nijak neublížil. Trochu tě sice poděsil,
ale nebylo to nijak moc. Kdyby tě nechtěl přijmout, objevil by se před
tehou jako monstrum plné hněvu. Někteří lidé pochopili, co je to hrůza
až když se s ním setkali a nebyli přijati".
"Je-li tak hrozný, proč jste mi to neřekl dříve, než jste mne
sem vzal?"
. i
"Nemáš 'dost odvahy k tomu, aby jsi ho dobrovolně vyhledával.
Proto jsem se domníval,' že bude lepší, když ti o tom nic předem neřeknu ."
"Mohl jsem z toho ale mít smrt, done J'uane!"
"To ano.' Byl jsem si al.e jistý, že to dobře dopadne. Jednou
si s tebou již hrál a neublížil ti. Myslel jsem si proto, že i tentokrát
s tebou bude mít slitování".

Zeptal jsem se ho, zda si skutečně myslí, že se Mescalito nade mnou slitoval.. Byl to pro mne strašný zážitek; cítil jsem,
že jsem málem zemřel hrůzou.
Odpověděl, že byl ke mně Mescalito laskavý; ukázal mi
výjev, který byl odpovědí na mojí otázku. Tvrdil, že jsem dostal od
Mescalita lekci.
Zeptal jsem se ho, co to bylo za lekci a co znamenala.
Řekl, že mi na tuto otázku nemůže odpovědět, protože se bojím p ř e s n
znát na co jsem se Mescalita zeptal.
Pak pátral v mé paměti, aby se dozvěděl, co jsem Mescalitovi řekl, než mi na své ruce ukázal onen výjev. Nemohl jsem si
vzpomenout. Vše, co jsem věděly bylo to, že jsem před ním padl na ko
lena a "vyznal se mu ze všech hříchů".
Zdálo se, že to dona Juana přestalo zajímat. Zeptal jsem
se ho;"Můžete mne naučit slovům písně, kterou jste si prozpěvoval?"
"Ne, to nemůžu. Jsou to moje slova? slova, která mne
naučil sám ochránce. Písně jsou mými písněmi. Nemohu ti říci, co
znamenají."
"A proč nemůžete, doně J|]ane?"
"Protože tyto písně jsou spojovacím vláknem mezi mnou a
ochráncem. Jsem si jistý, že tě jednoho dne naučí tvým vlastním písním.
Počkej si do té doby; a nikdy, již absolutně nikdy nenapodobuj písně,
které patří jiným, ani se na ně nevyptávej."
"Co to bylo za jméno, kterým jste ho volal? To mi můžete
říci, doně Juane?"
"Ne. Jeho jméno nesmí být vysloveno za jiným účelem, než
k jeho vyvolání".
"A co když ho budu chtít zavolat já?"
"Až tě jednoho dne zcela přijme, sým ti řekne své Jméno.
Bude to jméno, které budeš používat jen ty sám, bučí abys ho hlasitě za
volal nebo si ho jen tiše říkal pro sebe. Možná ti poví, že se jmenuje
José. Kdo ví?"
"Proč je špatné užívat jeho jméno, když se o něm hovoří?"
"Cožpak jsi neviděl jeho oči? Z ochránce si nelze tropit
žerty. Právě proto mne tolik udivuje, že se rozhodl hrát si s tebou."
"Jak ale může být ochráncem, když některým lidem ubližu
je?"
"Na to je prostá odpověcí. Mescalito je ochráncem, proto
že je k dispozici všem, kteří ho hledají. "
"Není snad pravda, ze všechno na xsvětě je k dispozici
těm, kteří hledají?"
"Ne, to není pravda. Spojenecké síly jsou k dispozici
jen pro b r u j o s /pozn.překl.: čaroděje, černé mágy/, ale o Mesca
lita se mohou podělit všichni."
"Proč ale některým lidem ubližuje?"
- "Ne každý ho má rád, mnozí ho vyhledávají s myšlenkou na
zisk, aniž by se o něj chtěli něčím sami přičinit. Jejich setkání s ním
je proto zcela přirozeně děsivé".
"A co se stane když člověka úplně přijme?"
"Tomu se zjeví jako člověk nebo jako světlo. Jakmile něk_dó dosáhne úplného přijetí, je pro něho Mescalitova podoba již stálá.
Tomu se již nikdy neproměňuje. Až ho znovu potkáš, zjeví se ti možná
jako světlo a není vyloučeno, že tě vezme, abyste se spolu prolétli a
přitom ti prozradí všechna svá tajemství".
"Co pro to musím udělat, abych se dostal takto daleko,
doně Juane?"

"Musíš být silný a žít opravdovým /pozn.překl.: v orig.
"truthful"/ životem."
<
"4aký je opravdový život?"
t
"Žitý -s rozmyslem, dobrý, silný život,-"

/pokračování/

e

_

(

C

Jarní

c

Dneska jsem ti přines zlatý déší,
co v parku roste divoce,
abych viděl jak ti oči zazáří,
a strniskem tě Škrábnu na líce.
t

Jaro, jaro,.silný vzduch a nová zrozpní,
veselý křik a sytý smích i špetka pláče
jako koření..

Starci, matky, děcka všecka,
vše mhouří oči v žhavých paprscích,
kalendář vskutku pěkně poskočil,
a milenci tonou v rozpacích.
<

-msch-

<

Š_e_h_i___ /2_Lybie/
50 gr čaje, 1/4 kg cukru. 30 minut vařit, přecedit. Tekutiny by mělo
být na 2-3 šálky.
-pál-

U£ÍÉ!3ÉYé_sdělení
Domnělé projevy zjemnělého vkusu, na příklad každodenní potřeba čerst
xýzk vě nařezaných květin, byt s dalekosahající tradicí umné skladby
a uspořádáníj se v dobách jiných mohou snadné jevit jen jako laciný
nátěr necitlivého a neotesaného barbarství, sebeprosazujíčího svůj
lačný egoismus mařením jiných životů. A mnohdy bývá takovéto rozdíl
né pojímání záležitostí dvou po sobě jdoucích generací, vše závisí
jen na poloze vnitřního prožitku.

