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REGULA PRAGENSIS

ŘÁD A HRY

Regula Pragensis vznikla jako výsledek celého tuctu let existence a proměn
skupiny kolem časopisu Lázeňský host, zaměřené převážně na rozpravu a sledování
vnějších projevů žití - životního stylu.
Získané zkušenosti v konečných důsledcích vzbuzují nedůvěru k jiným
poznatkům než k těm, které byly získány v profánních rovinách každodennosti
metodou her - experimentů; rovněž intuice a pravděpodobně 1 geografická poloha a
samo město řehole v tomto čase, kdy patrně z nedostatku řádu v nejobecnějším
lidském smyslu opět vyvstává potřeba her, přivedly skupinu kolem Lázeňského hosta
k takovému způsobu organizace, který svou strukturou připomíná řeholní řád.
Následující odstavce jsou míněny jako úvod, mající sloužit k lepšímu
porozumnění.
Podstatou existence Pražské řehole je výsostná pozornost. Akt pozornosti je
pokládán za závažnější než její smysl - zaměření. Sít pozornosti, hledání metod
pozornosti v každodenním žití, neúprosná pravidelnost, soustavnost a šíře
pozorování, včetně bezděčných, sekundárních, spontánních důsledků této pozornosti,
jsou prvním předmětem našeho zájmu.
Tato výsostná, konstantní pozornost, Ideálně bez emocí, zbavuje v průběhu
experimentu možnosti posuzovat jevy a události z tradičních hledisek dobrého a
zlého. Jsme si vědomi z toho plynoucích důsledků. Nepozornost není zlem, ale vždy
jeho průvodcem. Žití Je nepozorností jen sporadicky přerušovanou.
Došli jsme k podstatnému rozhodnutí zabývat se přednostně pozorováním
a pojmenováním jevů a vlivů napodobitélných hrou. Hratelnost byla zvolena za
nejpřijatelnější způsob nevyhnutelné deformace skutečnosti. Rozměrno^t, plastičnost,
uchopitelnost názorů a jevů ověřit ohněm hratelnosti. Ovládnout cvik a umění hry s
těmito Jevy.
Bezcílná plavba víří vody v chaosu nepozornosti, sít pozornosti však určuje
souřadnice a hra je vědomým pohybem i větrnou růžicí.

Záznam, umění záznamu, cvik a systém sdělitelného svědectví za všech
okolností, tedy i těch nejméně příznivých, je povinností k výsostné pozornosti,
povinností osobní i kolektivní. I pouhý záznam je již formou pozornosti. Povinný
záznam je součástí výsostné pozornosti.
Záznam je též osobní ochranná nit, znesnadňující nevědomý, nekontrolovatelný
únik (například do blázince) a zároveň umožňující návrat (například z objevných
cest).
Anonymita zpráv řehol níků vně i uvnitř řádu vylučuje zištné motivy.
Znakem či dokonce zákonitostí takzvaného vrcholného poznání je jeho
sdělitelnost.
Společenství Regula Pragensis má otevřenou povahu. Pozriatky přijímá a
poznatky poskytuje. Rozprava o vnějších věcech lidství je konfesí i produktem řehole.
o.
v/

Záznam nahrazuje soudržnost společenství uzavřeného klášterní zdí.
Hra vyžaduje pravidla. Hra v širším všelidském smyslu vyžaduje řád. Vědomá
deformace hrou vyžaduje uctění řádu. Uctění, konkretizace řádu je pro nás
protiváhou, polaritou vědomých, hybných chyb, které jsou podmínkou existence
jakýchkoliv myšlenkových systémů, o biologických, kosmických a kulturních nemluvě.
Našimi vědomými chybami jsou zejména deformace hratelností, výsostná pozornost a
racionální program her.
Přijetí kolektivních regulí je pro jedince silou osvobozující, vymezující a
směřující odpovědnost.
Uctění řádu Je proces zobecnění viny. Jedná se o síly známé, neboí jsou
přítomné v každém vymezení kolektivu z běhu okolního světa, a£ se Již jedná
o uvědomělou soudržnost primitivní tlupy, hradbu řeckého města, odtažitost prvních
řeholníků nebo superspeciallzaci současného vědeckého týmu.

Kromě závazků hratelnosti, výsostné pozornosti a anonymního záznamu
neukládá řehole žádná jiná neměnná statuta, která by se opírala o pevné body
a trvalé stereotypy.
Každý řehoník se spíše než k dodržování konkrétních příkazů zavazuje k
neustálému hledání nových osobních a kolektivních metod hravosti a pozornosti.
Nikoliv Jednosměrné pozorování, hodnocení, rozebírání, dogma nebo jiný
konkrétní cíl, ale víření pozornosti v cÉiaosu, variabilní metody pozorování, hrou
způsobený pohyb pozorovatele i jevů. Nikoliv život askety nebo světce, ale povinnost
hravosti, nesčetných bezcílných činností, příhod a dobrodružství tisíce vědomých
životů.
Známe zákon druhého horizontu, víme, že nelze přímým způsobem úporně
uskutečňovat naši představu o běhu věcí. Přímým úsilím, chtěním, vzniká vždy
bezduchá napodobenina nebo zrůda. Tvůrčí přístup může být jedině božský. Lze Jen s
tvrdosti k sobě sama rozbíjet vtisknuté představy a z takto vzniklých částic stavět
vlastní kompozice.
Regula Pragensis zapřahá vůz před koně, není řádem totálním. Nenabízí cílovou
prémii nebo únik v podobě božského splynutí nebo osvícení, a£ již rozplynutím se v
chaosu metodou řízeného šílenství nebo sebevystoupením, hrou
dokonalého
sebenapodobeníj oba způsoby Jsou řádu známé a krátkodobě dostupné. Únik z řádu
do jiných rovin Je myslitelný pouze tehdy, je-li přerušena kontinuita, porušen
závazek sdělitelnosti, přetržena nit osobní dokumentace.
Regula Pragensis spěje zkoumáním profánního k transcendentnímu. Usiluje o
mnohost pohledů, dostatečný rozsah teritoria chaosu pro své plavby. Je žádoucí stát
se někým jiným, al$ je chybné o tuto změnu usilovat. Kvalita žití a kvalita proměn
žití Je kvalitou činnosti nikoliv kvalitou našich záměrů.

ŘEHOLNÍK

se řádu zavazuje:
cvičit a zdokonalovat se v ovládání
pozornosti stanovených řádem;

pozornosti,

zejména

však

ve

způsobech

cvičit a zdokonalovat se v hraní vědomých her osobních i kolektivních, zejména však
iie’’ určených pohyblivým kalendářem řádu;

k povinnosti «áznamu své řeholní činnosti a k povinnosti poskytovat tento záznam
osta"??'“i členům řádu;

záznam své řeholní činnosti poskytovat anonymně
majetek řádu;

a považovat jej

za

absolutní

podílet se na materiálních věcech a funkcích řádu;

respektovat adresář řádu. Vepsáním do adresáře řádu se stává členem řádu a naopak.

USPOŘÁDÁNÍ

Rada

určuje skladbu pohyblivého kalendáře řádu (programu úkonů pozornosti a her) pro
následující období;
určuje hlediska výběru informací poskytovaných řádu;

rozhoduje o materiálních věcech řádu;
rozhoduje o změnách v adresáři řádu.

Mistr
reprezentuje řád. Dohlíží na dodržování kázně řádu, zejména týkající se plnění úkolů
stanovených fixní částí kalendáře řádu. Rozhoduje ve sporných a neodkladných
záležitostech. Je Šéfredaktorem časopisu "Lázeňský host". Je volen radou.

Hlavní host
zabývá se především hrami řádu a variabilní částí kalendáře. Není povinen se řídit
kalendářem řádu, Samovolitelný.

Prokurátor

spravuje finance a nemovitosti řádu v« -smyslu- skutečném L fiktivním. V časopise
vede rubriku "Zlato a pozemky" .

*
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Kustod

spravuje mobilní majetek řádu. V časopise vede rubriku ’’Inzerce".

Urgent

třídí informace poskytované členy řádu. V požadovaném čase podává zpráva o stavu
těchto informací. Vymáhá informace nedodané.

Host

není členem řádu, ale nezištným způsobem se podílí na jeho činnosti a hrách, nebo
řád jinak podporuje. Řád "hosta" informuje o probíhajích hrách, poskytuje časopis
řádu a na požádání i Jiné Informace.

Lázeňský host
je časopis vydávaný řádem. Příspěvky lze poskytovat:
a) jako dar řádu. Takový příspěvek bude signován řádem a je pokládán za majetek
řádu.

b) anonymně - neijí majetkem řádu.
c) pod vlastním Jménem nebo pod pseudonymem.

—

o

—
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28.2.1987 O blbu
Uvědomuji si, že mám hlad (několik hodin) a z jakéhosi důvodu nic nejím. Nechci. Šmafchám
v sirkách rozsypaných po podlaze. Ano. Je tu všude obrovský bordel. Do nyní dva dny
nehybnosti na lůžku.
Kdo si v životě nepřežil období, kdy se
choval a myslel jako blbec, těžko může něco
pochopit. Hra vyžaduje nedostatek sebeúcty?
A nezištnost je nejmoudřejší způsob jak
“hladit psa proti srsti“ - to znamená
uplatnění zákona druhého horizontu.

'ISJHd 9 87 /^.Ipejehmle
^Dopolední choacní po fáalé Jprttaně. lAprzhl jsem - plno
'fttzfoČ natí-ell
klásek, /^a ŠpejchaŽe. Červeno-bíle. "T^o mě toat/utáč tlo. ftte ¿átfá jsem oldčí nového
muže o okénku, kietty irifpadal jak od
kolotoče, nesmteně se ml nleollo.
T)e£et dobity toahouot s dětmi o aolŽateah
na oiemí a o letu SlemČ oblohou.
Četl jsem dnes
"ó}en
a
jAdtUba
motocyklu". Qe to kniha o tom, jak se užit
povolovat, a o tom, jak vést deník. Qtd o
nzfavu je oyfcfdřena polatLta toho, co bylo dnno
a co je édodno.

23 5M3&7

30.5.1 98 7
Tri Jrtřbitový
Kraj maltézského kříže, promáčený pětidenním deštěm. Černé nebe se konečně trhá. Jdu
kamenitou strání k poutnímu kostelu sv.Jana, je chladno, nemilosrdný vítr. Hřbitov plný
květin.
upravený,
útulný.
Rozmlouvám se stařenou u hrobu
její matky zemřelé v mládí,
narozené ve stejný den i měsíc jen
o polovinu století dříve než já.
Objevuje se nový horizont, nebe je
níž. Od staré paní se mi dostává
odejmutí na rozloučenou. Její slova
jsou těžká jako kamení, co každým
rokem sbírá na cizích polích.
Vracím se stejnou cestou, která
je přece jiná - je z ní vidět na kraji

lesa zídku. Předtím tam nebyla. Náhle vím. co je za ní (vybaví se vzpomínka na přítelovo,
vyprávění z loňska): židovský hřbitov ze 1 7století. Ve srovnání s předchozím podléhá
jinému rozměru, otevírá odlišný svět - studené ale vlídné lesní ticho, náhrobky jako
charaktery lidí.
O kus dál vcházím do zámečku, nyní ústavu sociální péče. Upravená zahrada, dratene
ohrádky a vysoké ploty. Na malém dlážděném nádvoří cítím pohledy v zádech, slyším
přidušené výkřiky a pláč. Stíny za okny. Pak náhle potkávám jednoho z obyvatel tohoto
světa. Vůbec mne nevnímá. Jako by byl ještě živým náhrobkem dnes již třetího hřbitova.

12.6.1987 Dopaden na útěku
Zničen pitím, unaven stykem s lidmi. V doznívající kocovině, znechucen tím, jak si v
posledních dnech vedu, zapínám TV, kde běží jakýsi gruzínský film. Již po několika scénách mi
začíná být jasné, že na takto kultivovanou zemi nemáme, kam se hrabem. A nakonec se stalo
něco překvapivého, co jsem už moc let nepoznal. Při závěrečných scénách jsem se rozplakal.
Nebránil jsem se. Byl to uvolňující očistný pláč. Jako modlitba za všechny trpící. Nejsem si tím
jist, ale kdoví, snad jsem plakal i nad sebou samým. "Posaď prase třeba na koberec, ono se ti
do špíny stejně skutálí," povídat jeden rozvážný starec v onom filmu.

Tentýž večer jsem musel jít pro něco za kýmsi do hospody, navíc ještě až na druhou stranu
řeky. Bylo to na infarkt, ale neda/o se na tom nic změnit. Po zavření hospody odmítám pozvání
do vinárny, ale lámán víc než nešetrně. Podvoluji se tedy, ale umiňuji si, že nechám věcem volný
průběh a nebudu nikomu dělat anděla strážného. V prvním podniku to dopadá skvěle ~ záhy
vyhozeni bez obsloužení. Na ulici předstírám opilost a nechávám se vléci skutečně opilým,
jemuž se dostává v druhém podniku této výstrahy: “Toho podnapilého nám sem netahejte!“
Zatímco u vchodu probíhá vyjednávání, využívám příležitosti a prchám. Již po necelé stovce
metrů mne a/e zastavuje neznámý hromotluk rabijátského vzezření a chce připálit, přičemž sl
trpce stěžuje na život. V tom s ním vřele souhlasím, a tak se mi ihned dostává pozvání na
sklenku. Odmítám, ale je mi řečeno, že si mohu vybrat: “Bud panáka nebo do držky.“ Z
nejbližšfho podniku vyhazováni pro pokročilou hodinu či spíše pro jeho evidentní podnapilost.
Zatímco se marně pokouší obsluhu přesvědčit, že je střízlivý a že ještě není pozdě, prchám
znovu na taxík - tentokrát se útěk zdaří. Je Jedna pryč. S pocitem velké úlevy se těším na
lůžko. Ale ouha. Na zahradě se popíjí. Čekají tam na mne známí z Anglie a v zásobě mají ještě
pár lahví.

8.7.1987 ¿etlM s ^t&wartfyn pumlUem
jHoŠ na vzduchovém polstdžl, cesta k t^chllku domů
Č edlttd obloha.
dzobný déšť. /d.ože fe neoZZ^ne, pusté, éřeZivf »
neá^AZeámí. ^toflm na addl a Loué tm se zŽefmé
natzwdo s Četným metem, ktezé fe dnes
opzavdu č ezné. /^apadd mé, Se nékteté OecAij
■jih tezhýbdod, jiné zpomaluje.
se
bezpeé ne pozná onen osudný schlzmattcký tsfs
naší mentality, důsledek zeměpisné polohy u
pzůseetku světových stran - kdo kzví předků
inklinuje k jihu a kdo je zaalpský typ, ktetý
se tak krvavé projevil před pěti a půl
stoletími.
^pzska z tříštící se vlny. /X náhle se >ui apénénétn hřbetu vysoké vlny objeví
velký modrý mít s bílými puntíky, hnaný větrem od pobřcŮÍ, a rychlostí
pětadvaceti metrů za sekundu mlat v dáli.
21 .8J 987 Konec sarjpijrai v Piotxzlrz O>zE<ccm.

Sedím sám ve výčepu U kocoura, čekám na přítele a otevřenými dveřmi pohlížím ven
na ulici, kde jeátě před chvílí bylo nebývalé dusno. Dlažba, úder hromu, stmívá se, první
kapky deště, občas přejde osamělý chodec pod rozsvícenou lampou a vrhne stín. Lampa stolí
poněkud nakřivo, a přesto tvoří s okolím harmonický celek. Pohled ven mě naplňuje
uspokojením. Pak projede ulicí hlídkový vůz VB. Okouzlení mizí.
Předtím zcela poklidný den, věnovaný převážně překladu Eliadeho, houpací sítí a
knize o atentátu na Heydricha, Na nic Jsem si nezahrál. V poslední době se vůbec
spontánně nebavím, ale často to dovedu slušně předstírat. Pohledná skořápka bez Jádra.
Vedu prázdný život Vycucáván Jinými do morku kostí. Vyjídán a. zanášen trusem jako
jablko červy. Samé povrchností bez pochybností. Špatný stav vnitřností a únava. Dary
shůry se mi vyhýbají, blesky nebes zasahují lákavější cíle.
Později ještě ve vinárně. Přivolaní policajti řeší Jakýsi konflikt Slušní, bodří, mazaní.
Napadá mě, že po letech služby zde ani jiní být nemohou, kámen vyzařuje, utváří Je
jako každého, kdo na Malé Straně pobývá dlouhodoběji, tomuto působení se nelze
vzepřít
,
'
Hned následující den čtu v autobuse na cestě do práce recenzi Milana Jungmanna na
knihu povídek Karla Pecky, v níž dle kritika obsaženo identické pojetí: "... zlo tam (na
Malou Stranu) přichází zvenčí, zdejší genius loci má prostě schopnost vtahovat lidi do
orčitého starosv ětského společenství..."

15.9.1987

Univerzální dědic

Na turistické mapě jsem si vyhlédl cíl nedělní vycházky: zbytky hradu z doby kolem r.1500 v
Řepicích. (Vesnice je rodištěm husitského hejtmana Chvala.) Jsa na mapě vyznačen, ve
skutečnosti neexistuje, řekl
mi první chalupník, kterého
Jsem se ptal. Smířil jsem se s
tou zprávou a namířil jsem si
to skrze obci. Bylo po obědě,
nikoho Jsem nepotkal, až na
Jednu
starší
ženu
s
kočárkem. To ale stálo za to.
Na kočárku zvaném sporť ák
klečel už pěkně odrostlý
chlapec,
řekl
bych
tak
dvanáctiletý, na hlavě černý
baret, a strašně kvílel, táhle
všelijak pokřikoval a k tomu
mával, kroutil a občas l tlesknul rukama. Nepochybně nějaký chudák, přestože nepostrádal
fyzického půvabu a působil docela Inteligentně. V tom slunce jasu to bylo mystické zjevení, i ta
žena ve fialových teplákách a s chlapskou hlavou.
Opustil Jsem vesnici a namířil k lesu. Nad polem u lesa kroužili tři dravci a vydávali podobné
zvuky Jako ten chlapec. Vypadalo to, jako když si hrají, co mouchy pod lustrem, když se honí.

fCdyŽ jsi to vyprávěl, připadalo ml to mnohem lepši. Tšošlo tam k výrazné shodě
dvou zcela odlišných horizontů (zdánlivě odlišných). •j-tudebnl shoda, posuzovaná navíc
profesionálním muzikantem.
Jahoda, rozdílnost, polarita, opakování, rytmy, orientace o bodech pozornosti, které
slouží jako výchozí sdělitelné znaky pro týmovou práci.
"Dáte je velice potřebné pro řazení záznamů - ať z deníku nebo experimentu
- označit každou písemnost datem a pokud mošno charakterizujícím názvem pro potřeby
retrospektivního sledováni. (/VapŽ. shoda dat ve výskytu zajímavých věci.)
'písemností jsou archivovány buŽ jako deník nebo jako experiment (nemůžeme
přetěžovat chlapy v archivu). Umíněný příběh považuji za deník, jelikož to není
záměrné sledování, ani zásah.
ptl záznamu t> deníku je Žádoucí doplnit událost, příběh, popisem dalšího
horizontu - horizontů. Qak to bylo dál. (Clo bylo k večeři, opilý?, kocovina?).
Přinejmenším záznam o počasí nebo krajině, vetru atd.
1 6.9.1987 -DoJtoil Gc 'Univerzálnímu dědici" 1
Zprávu pročíiám zaujat představou neobvyklé lidské bytostí, která proti mé vůli
nabývá až zrůdných rysů. Chybí zvukový efekt, proto je tu vazba na dravce velmi neurčitá.
Obraz dětské kreafury po chvíli mizí.
O pět hodin později vycházím z dctmu a mířím pěšky z Karlova na Břevnov, zaobíraje
se v myšlenkách vyhlídkou na řádovou schůzku v hostinci. Slunce, dobrá nálada, chvílemi
si pohvizduji. Za řekou si v bistru dávám dvě deci, špatně počítám drobné a přebytečná
mrrtce pří placení padá do popelníku za barovým pultem. Na úpatí Petřína zapudím
myšlenku na dusné pohodlí lanovky. Zálibně si prohlížím stupňovitou stráň, kterou vidím
jako budoucí majetek Řádu, a těším se z pocitu volnosti a vlídné samotyi omývám si tvář
vodou z pramene. Zastavuji až u sochy Vrchlického. Zcela zaujat nahlas slabikuji nápis.
■>) Nelna uxfiit autora, členové řádu, příspěvky a deníkové záznamy jsou anonymní.

projevuje v současných zpodobněních kosmu. Profánnost našich interpretací světa jsme již
vysadili i na nebes.
K večeři si chystám pokrm podle jednoho z vlastních receptů: na rozpuštěné máslo jsem
vhodil hrst vypeckovaných kompotovaných višní (čerstvé jsou samozřejmě lepší), krátce Je
podusil, aby pustily šfávu, přidal k nim asi tucet kostiček ementálu, nechal je mírně
rozpustit a pak je snědl s rohlíkem.
Celý večer jsem pak seděl sám se džbánkem piva na zahradě. Při pohledu na
polojasnou oblohu přes větve vzrostlé třešně jsem měl náhle pocit, že jsem pochopil čínské
myšlení - zjednodušující až k podstatě, na dřeň, na pár tahů štětcem, více netřeba. A pak
mne napadlo, že zemřít lze jistě mnoha způsoby, ale nejlepší je nepochybně ten, při němž
přestane být duše závislá na tělu, kdy je prostě přestává potřebovat, odmítá na něm lpět A
ještě: pomocí rada, nástroje sloužícího téměř výhradně egu, se především pokoušíme zavřít
vše do klece. Jednou z funkcí rada je pracovat jako rušička svědomí, ospravedlňovat
podlostí všeho druhu.
Druhý den jedu autem
do práce. Vezu mladého
stopaře. "Jestlipak víte, jak
daleko je do nebe?" Nevím.
Prý jen 3 0 cm, a ukazuje
přitom prstem z čela k levé
straně hrudního koše.
Po příjezdu mě kolega táhne k potůčku, aby se pochlubil dřevěným vodním mlýnkem.
Ukáže se, že něco takového vyráběl poprvé v životě a že nápad dostal ve stejný den a
hodinu, kdy Jsme o něm při čaji hovořili. Délka telepatického spojení činila takřka 1 80 km,
směr si netroufám posuzovat
Komen
sjo&trtý ¡tán, &Le ŽeÁóÍHcfeůo síu/uz. /1 ýýrztind soédomí ýe pŽedetrfČtM
poleizttocí ne^oaoznestí.
1-
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15.9.1987
Univerzální dědic
Na turistické mapě jsem si vyhlédl cíl nedělní vycházky: zbytky hradu z doby kolem r.1500 v
Řepicích. (Vesnice je rodištěm husitského hejtmana Chvala.) Jsa na mapě vyznačen, ve
skutečnosti neexistuje, řekl
ml první chalupník, kterého
jsem se ptal. Smířil jsem se s
tou zprávou a namířil jsem si
to skrze obci. Bylo po obědě,
nikoho jsem nepotkal, až na
jednu
starší
ženu
s
kočárkem. To ale stálo za to.
Na kočárku zvaném sporťák
klečel už pěkně odrostlý
chlapec,
řekl
bych
tak
dvanáctiletý, na hlavě černý
baret, a strašně kvílel, táhle
všelijak pokřikoval a k tomu
mával, kroutil a občas i tlesknul rukama. Nepochybně nějaký chudák, přestože nepostrádal
fyzického půvabu a působil docela inteligentně. V tom slunce jasu to bylo mystické zjevení, i ta
žena ve fialových teplákách a s chlapskou hlavou.
Opustil jsem vesnici a namířil k lesu. Nad polem u lesa kroužili tři dravci a vydávali podobné
zvuky jako ten chlapec. Vypadalo to, jako když si hrají, co mouchy pod lustrem, když se honí.

fCbyž jsi to vyprávěl , pŽLpadalo ml to mnohem Lepši. TžoŠLo tam k výrazné škodě
dírou zcela odlišných horizontu (zdánlivě odlišných). ý-indební škoda, posuzovaná navíc
pzo^estonálním muzikantem.
jphoda, rozdílnost, polarita, opakováni, rytmy, orientace v bodech pozornosti, které
slouží jako výchozí sdělitelné znaky pro týmovou práci.
'Tšále je velice potřebné pro řazení záznamu - ať z deníku nebo experimentu
- označit každou písemnost datem a pokud možno charakterizujícím názvem pro potřeby
retrospektivního sledování, (/'•íapř. shoda dat ve výskytu zajímavých véd.)
'písemnosti jsou archivovány bučí jako deník nebo jako experiment (nemůžeme
přetěžovat chlapy v archivu). Umíněný příběh považuji za deník, jelikož to není
záměrné sledování, ani zásah.
při záznamu v deníku je žádoucí doplnit událost, příběh, popisem dalšího
horizontu - horizontů. Qak to bylo dál. (C~o bylo k večeři, opilý?, kocovina?).
přinejmenším záznam o počasí nebo krajině, větru atd.

1Ó.9.198T fDiertoil a< ’Univerzálnímu dědici’}
Zprávu pročítám zaujat představou neobvyklé lidské bytosti, která proti mé vůli
nabývá až zrůdných rysů. Chybí zvukový afekt, proto je tu vazba na dravce velmi neurčitá.
Obraz dětské kreatury po chvíli mizí.
O pět hodin později vycházím z domu a rrifřlm pěšky z Karlova na Břevnov, zaobíraje
se v myšlenkách vyhlídkou na řádovou schůzku v hostinci. Slunce, dobrá nálada, chvílemi
si pohvizduji. Za řekou si v bistru dávám dvě ded. špatně počítám drobné a přebytečná
mince při placení padá do popelníku za barovým pultem. Na úpatí Petřína zapudím
myšlenku na dusné pohodlí lanovky. Zálibně si prohlížím stupňovitou stráň, kterou vidím
jako budoucí majetek Řádu, a těším se z pocitu volnosti a vlídné samotýi omývám si tvář
vodou z pramene. Zastavuji až u sochy Vrchlického. Zcela zaujat nahlas slabikuji nápis.
*5"Nelze určit autora, členové řádu, příspěvky a deníkové záznamy jsou anonymní.

nehlučně a mlčky procházejí dva lidé středního věku - snad
manželé
jejichž podobu si teč ovšem nejsem s to
vybavit. Ohromila mě totiž tvář dítěte (asi 3-5 let), které
žena nesla na zádech, v niž byly zcela jasné stopy
slabomyslnosti.
podepřené
narezlým
ježkem,
nepřítomným pohledem a kojeneckým dudlíkem v
ústech. Ani mě nenapadlo se otočit. Šel jsem dál, abych
po několika metrech zjistil. že si na přesné znění nápisu
na vzpomenu. Zbyla mi z něj jen slova "cřuře" "chmury”
a "sny".
POKUS O ZHOZžNOClSNÍ: (návaznost v časové posloupnosti)
konkrétní, intenzivní prožitek lze přen Ant nebo zesílit písemně
- nutné je pravděpodobně vyvolání představy o přečtmAm Jávu či události
- vysazení "myšlenkového shonu" až vědomé bloumání, kdy převládají smyslové vjemy
(stav rminipuiavaidnosfi)
- nalezení reálného "objektu", který je zhmotněním původní představy
- ch ybí vysvětlení
Poučen navrhuji každou zprávu před otevřením "přečíst" Coož je myslím dosfntečná
příprava na její obsah) a teprve potom se jí v klidu a o samotě věnovat.

24.9.4987
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*
jóštLnlce v jižních CLecAácA. "pčáué žíhám i "<=2 hleblsba taolsmu ¿I zenbud Alsmu je
pojetí cíle joho mety, b niž je nutno dojit, holým nesmyslem,” když a nedalekého
hžišté zazni polzžtk. "Čyóóól”. ¿¡Zatouženi zastavujeme, posléze pohlédnu k nohám.
Stojím na bílé čáže pzes celou as-^althu, a níž je nápis ’’CÍL". /VeŽ stačím píltell
vysvětlit, co se píUioětlo, zastavuje ván, jehož, osádka - a& beaespotuě plna dobzýcA
úmyslů - ztzácl na miste, kde došlo k takové gzadael jevů, otíentac nt smysl a odváži
nás omylem zcela jinam, než jsme původně zamýšleli. TDaíeko od cíle, k némaž jsem
sl úvodním ofyzohem odžizl cesta.
TJ noci se mi zdálo, že se a nás 'radikálně změnila situace, a začal jsem tudíž
uvažovat o otevžení ves tlzny na tak starobylé pzažské tildé, Že by její postaveni
nejméně o patnáct set let pŽedstlíilo naloženi samotné “ptáky.
9.10.1987

Zhořeici

Po ránu vyjíždíme s přítelem vlakem z Varnsdorfu. Problémy hned na hranicích - celník u
mne při zevrubné a trapné prohlídce objevil 10GM navíc, povzbuzen úspěchem pročet! nadvakrát
zprávu “Podivuhodný mandarín''. Nemohl pochopit pro přílišné zaujetí formou a některými
“podezřelými" výrazy v textu; svou bezradnost řeší vzápětí hrozbou, že si opíše můj adresář,
ale pro nedostatečnou odezvu od toho upouští s výrazem blahosklonnosti a předstírané dobré
vůle. Pokuta 4-OK a zřejmé ověření či opis mých údajů v cestovním pasu.
Soumrak nás zašifruje na hradbách u gotického chrámu sv.Petra po dni plném slunce
a neúspěchů při pátrání po noclehu. Zde už se odevzdáváme do rukou Osudu, který často

utrmáceného poutníka nečekaně odmění za jeho hrdost a pohrdání vůči usedlým a zazobancům.
Přesto chvíli váháme u studentské koleje vedle
chrámu, ale Je rozhodnuto. Toulání po prastarém,
tichém a téměř liduprázdném městě, hostinec v
centru (mizerná obsluha), restaurace s večeří (bez
piva!) a konečně hospoda téměř periférní s hbitou
hostinskou, dobrým pivem a pražskou atmosférou.
Setrváváme do zavírací půlnoci, kdy jsme po
krátkém rozhovoru na odchodu pozváni do
soukromí třemi spolustolovníky. A po chvíli
vcházíme do onoho domu na hradbách, z oken bytu učitelské rodinky pohlížíme na polský
Zhořelec a torzo noci trávíme v německých peřinách.

j .11 .1 987 Dobrou ch ur£ ! ,
popřál Jsem komusi, koho zrovna nemám moc v lásce. Můj vnitřní boj probíhal asi takto:
Nenápadný, skromný vnitřní hlásek (daimon, svědomí) se pomalým tlakem prosazoval jako
sílící vodní proud, až nakonec jeho příval smetl balvan mé averze. Ke konci převážila
myšlenka, že překonat se pro takovou maličkost by mělo být samozřejmostí, poskytování
drobných darů přirozenou potřebou. Ale to Již bylo rozhodnuto. Zajímavé je, že celou dobu
jsem měl pocit, že do věci nezasahuji, jako bych hrál roli nestranného pozorovatele, snad lze
říci, že vědomě, protože v určitou chvíli se mne zmocnil nezištný zájem o to, jak vše

Téhož dne: Vlci, sioni a jiní staří samotář! zvířecího světa jsou snad předchůdci či vzory
podobných indických a čínských návyků: odcházet na stáří do bezdomoví, na poušč. Lidé
nikdy skutečně nic nového nevymysleli, téměř všechny jejich vynálezy jsou Jen imitací
zvířecích praktik (například identické taktické prvky ve válkách jako u mravenců). S
přítelem docházíme k názoru, že svědkové Jehovovi jsou protestantskou reformací; stejně
mělkou jako u reformace původní, ale s Ještě bizarnějším vyzněním.
Večer: z amerických univerzit vyzařuje hrubá síla - finanční podpora a přízeň státu.
Připomíná to ptolemaiov ský Egypt
"13.dd ,'1387'
O
/Cdvfá jsem uig/el u JZakoorV-ku a pošty, myslel jsem, ie aoonéj poledne. Kouknu na
hodinky - d2.dO. LDnu, pooCdám sl, bud ml to jde Špatné, nebo aoonej poade. "potom se
uháaalo, iíe au rohem shaaooall aednící s auta rotrcy. "ByLo to velmi podobně, hlavně ten
Intonační pokles, aíejmé shodili i lejd zlo krátké a potom dlouhé.

4.12.1987
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Přemýšlel Jsem o tem, Jak Je asi příjemné být ospalý až k rozhodnutí usnout věčným
spánkem, a zároveň jsem Jaksi v
pozadí (na Jiném horizontu) uvažoval
o tom, že člověk se nemůže v životě
nic naučit, že může pouze k něčemu
dospět. Naučit se může snad Jen
stroj - ten k ničemu nedospěje.
Zaujat těmito dvěma nápady
Jsem
bezděky
zaujímal
stále
pohodlnější polohu.
Od věčného
spánku mě zachránil patrně Jen můj
mohutný pivní břich. Ponořil se pod
hladinu, voda z vany se přelila a
nárazem na podlahu koupelny mne
probudila.

K o m entář
Je-li poznání nalézáním. Je více znovunaiézáním než nalézáním nového. Jestliže je
spojováním, Je spojováním kdysi odděleného. Jestliže je věděním, je věděním již dříve věděného.
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16.1.1988 Pod Emauzy
Noc. Procházím se po Vyšehradě. Viditelnost mizerná, město utopené v kouli smogu
a mlhy. Koule na zeměkouli. A naopak. Hraju si se slovy a pak se musím ptát: O co jsme
bohatší, že víme o kulatosti Země? Snad ne o poznání, že není možné dojit na konec
světa, když už si nejsme jisti jeho počátkem?
U svahu s Emauzy dostávám odpověd na jinou otázku: Čím Praha ztrácí? Tím, že se
uzavírají nebo rovnou ruší stará schodiště vedoucí na mnoha místech z bývalých
klášterů, mezi starou zástavbou, ze zahrad objektů dnes zabraných nemocnicemi a
institucemi. Člověk se připravuje o příkré stoupání v prostoru otevřeném nebesům
kamsi vzhůru - jistě beze spěchu, možná s pokorou - ale i o strmé sestupování shůry do
volného prostoru, ven a přece dolů. Staví se pohodlné vjezdy a vchody, výtahy a zdviže.
» V nich však chybí ten rozměr vesmíru nad hlavou, fantazie se lenivě otírá o stěny.
17.1.1988 Bftý pasažér
Poslední nedělní hospoda. Když vycházíme, je všude čerstvý sníh. Koulovačka. A už jeden
válí kouli na sněhuláka, asi šedesát metrů od konečné tramvaje. Připojí se další a pracují na
prostřední kouli. Mezitím se jedna z tramvají pohnula, aby najela ke stanici. Hravý zápal je však
silnější než volání nočních podniků či domova. Když ujela, navrhuje kdosi, abychom obě právě
zhotovené koule přenesli na refýž, dodělali sněhuláka tam a pojistili se tak proti odjezdu další
nachystané tramvaje. Za chvíli byl hotový
*
oči a knoflíky z
dvoukorun a pětikorun. Ale protože Jsme se s ním ještě dost
nepotěšili, nebylo k nápadu vzít ho s sebou nijak daleko, čtyři z
nás utvořili zástěnu mezi sněhulákem a řidičem, další trojice
ho popadla a pronesla do vlečňáku. Tam sněhuláka, vysokého
asi jako desetileté dítě, usadila - protože invalidní nebvi - na
první sedadlo vlevo po směru jízdy. A už se jelo. Černý bílý
pasažér - lístek neměl, Jen desetikorunový kolek na čele - se
na červeném plastikovém sedátku chvěl a otřásal, v zatáčkách
se nebezpečně vykláněl do stran, ale držel. Když kdosi zaritoval,
že nemá nic na hlavě, přiskočil jiný s kapesníkem s uzlíky na
růžcích; improvizovaná pokrývka hlavy proti úpalu z horka se
ocitla na sněhulákově temeni. U Národního divadla jsme
vystoupili. Právě když Jsme kráčeli po schodech do kavárny
Siávia, začala se zcela prázdná a jasně osvětlená osmnáctka
rozjíždět a bítý pasažér se zeleným kapesníkem nám navždy
zmizel v dáli, aby svojí efemérní existencí na své triumfální
jízdě noční Prahou rozjasnil líce náhodným cestujícím a
chodcům.

Mocnění budíku mě upoaczÁiAj.G mi obíod poledne
^
*
. ^Neuvědomuji sl to a jak uc
stalé giotcsce auedám telefon. •
montéikách9 kladcoo a kleště po luče
*
aabfyoám se o b\ftě Instalaci dětské
htač k\f - dětského telefonu. /VepoíádekŤ oenka chladno
*
"Ozápětí zvonek nade duežml a
pošťák pilnzíší objemný balíček,
o něm ^abaten^ telefonní apazdt (íezt
fpoluptaco&nckA p^ácenescAopné manielk\f - f^/í služební telefon), ¿Instaloval jsem
telě^on^. zvedl jsem sluchátko jiného a další již Čekal sa doežml o kzabtcl.
/I4.\fsl ncela obluzenáf mítna nevolnost a pžeStaní9 zano jsem se tzochu ^ab<[i>al
na casťe k o^^cLa-rbi""pozornosti.

dofazO jiko spoj«iA®c při

2
k>yl ríxcn Hlosdisky
vlila řeliolníka.. ale je Ho spojence.
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23. i. /388
¿3»
ptdié dtá/m řeč 0 tnatíaAu h Senám a tí^dčniř (p/nau nesmifs/mjoA tutdsáseJb a
ptotím/sm) sqazostřed po/ítícké zea/ozauvf vedené se dvěma opííeí u testíwtatí ''"¿4
Ua/dáte/na". ý~m/A pwk&jr&ákn/Secáměsto ^mjdlant a ’Oald/ýejMlu aámeJb, mám ýftoft/
ptoo, před c/cítí mt u/eí oíakt stffa/ioý, věčná ospa/ost r které ýtíí pftmfkám.,
napros tiž neaiá/em na tomr co fikám. očaý/maoé fet ěe ofíoAnt tft Aesedníot u sto/a
máme částeíně amputooamj ýeden píst. c72’ří Mi/ímaoé, Ůe tre o laku fsem / etl recensí
so.užosnéAo německéAo tománu, situovanéAo pfeoáěně do řyřrýdlonČM.

T^odotekr C/estou a nádtaěč do Aospodif jsem oěděí, Se se Al/é/ doanáotá. ~Td/hif tomu
/sem se pustí/ do de/utig s nudA/edem a oA/adní/m Č ento/em.
24.1.1988 12.00
Upozorněn budíkem ve chvíli, kdy propichuji otvírákem konzervu fazolí. Před chvílí
jsem točil klikou vrátku a za chvíli budu točit zas. Rozmlouval jsem o čajových
obřadech. Sníh, O stupňů, zataženo na louce u lesa. Střízlivý, ospalý, zcela klidná mysl,
což dnes znamená zcela prázdno v hlavě... Večer půjdu na pivo.

25.1 ■1338

-lïZ-tëXæ

26.1.1988 ý/Z.GčD
Budík. Dělám “měsíční vyúčtování“. Právě nyní drobné vydání t pošta, telefon z 25.1.,
6 Kčs. Strašlivá kocovina. Od rána v papírech, bez pohybu - zle, tupost. Venku teplo a
polojasno. Sníh roztál (na louce u lesa), ve voze bordel. Naposled jsem promluvil žádaje T., aby
podepsal diety. Pach ohřáté gulášové polévky, kterou nejsem schopen pozřít. Téměř neschopen
soustředit se k položení pěti dotazů.
-

27.1.-1988 -7!^
oČapŽahuji. voj t>cou aa náklaďák., Spečený jako adte, bolest Ze uma tle kého
ramene. JZoamáŽ ená louka (u lesa), 6 stupňů tepla, ootoHeno. Kotwevoace poslední
hodtnvfi 'podeji poaozl 'rtodle. 'r&ámdleto. Kuwa. ¡Aul
/ítifjí nula, f^mědí do toho spálená nafata a

- 7V-

J

28.1.1988 Lízni
Kdosi v rodině má rád ryby, a tak jsem koupil dva líny, které jsem náhodou spatřil za
výlohou jednoho obchodu. Teprve při placení jsem zjistil, že jsou živí. Zdravotní stav
člověka, jemuž byli určeni, se ukázal natolik závažný. že jsem se s nimi o hodinu později
ocitl opět na ulici. Co ted? O tom. že bych s nimi jel domů a tam je připravil o život,
nemohlo byt ani řeči. Vydal jsem se tedy k nejbližšímu břehu Vltavy. Překonal jsem mimo
přechod čtyřproudou silnici, dvoje zábradlí a prudký svah k řece, porostly křovím a akáty.
Bylo zhruba poledne, a tak jsem si tam dole - na vysoké navigaci nad nevábnou hladinou
řeky, připomínající vzhledem i pachem stoku, rušen jen vzdáleným šuměním jezu - položil
pět dotazů. Již při prvním (dotaz na prostředí) se svět okolní i vnitřní náhle proměnil. Bylo to
jako pád do propasti naprosté cizoty, vydělenosti, sartrovského hnusu či nevolnosti,
nedobrovolný ponor do světa hrdinů le cleziovských próz. Intenzivní pocit existenciální
vyvrženosti, jaký jsem nepoznal již dobrých dvacet let, surově mne vytrhující z mé
dlouholeté zabydlenosti ve světě, kompromisní a podvědomě nepodrobované pochybnostem.
A ačkoliv jsem byl již na dně propasti, jímala mne závrat bál jsem se pohlédnout na hladinu
řeky, nacházející se zhruba osm metrů pode mnou, kam před chvílí dopadli oba líni. Byl
jsem sám, opuštěny, nahý, beze zbroje, neschopen navázat smysluplné kontakty ani s těmi
nejbližšími, pod zachmuřenou, těžkou oblohou: Po mostě - stejně jako na ostrově sotva sto
metrů vzdáleném - supěly nákladáky. Staveniště, lepkavá, těžká hlína, holé stromy, kalný
tok. Vše nemilosrdně zahaleno rozplizlou šedí, dusící svou tíhou. Pohled do černého jícnu
beznaděje, svírající hrdlo. Udiven a znehybněn ryzostí prožitku, snad i trochu zastrašen. Ale
již při cestě vzhůru do osvojených plytkosti každodennosti jsem pádloval vděčnost za
nečekaný dar.
25.2.1988 Takyhosté
První, co po probuzení slyším, Je trochu Ironický a našňuplý hlas mé Jediné ženy, že mi
nepochybně dělá dobře dělat si moc velké nepříjemnosti. Naráží tím na včerejší dopoledne, kdy
mne poctili návštěvou dva "státní zaměstnanci". Bylo to zjevení. Jako by právě přicházeli z
konfekčního oddělení Kotvy a škodolibého poradce Jim dělal zkušený vyznavač silných
halucinogenních látek. Usměvaví, zdánlivě uvolnění, zdvořilí a hodně nevzdělaní, ale nebylo
radno Je podceňovat. Někde v jiném prostředí - třeba u pátého piva - by možná dokázali
člověka rozpovídat. Žádní obhroublícl s býčím zátylkem. Zřejmě Již otrkaní dlouhodobějšími
kontakty s Čechy, žijícími trvale v zahraničí, obeznámení s vyčpělými odlesky světoběžnictví.
Nabyli kousek nechtěného rozhledu, ale nepomůže Jim to. Byli jako z Jiného světa. Totéž Jsem
vždy shledával i u Jiných jejich kolegů, s nimiž jsem proti své vůli musel obcovat, byť nikoliv v
takto vyhraněné podobě. Možná také, že vzrůstající četnost těchto kontaktů právě dnes vyústila
v Jakési poznání. Ucho se utrhlo. Již delší dobu totiž vím, že tyto lidi něco nesnadno
postižitelného spojuje. Velmi výrazně Jsem to pocítil před několika lety v Bartoiomějské.
Nechávali mne tehdy "uzrát" v čekárně naproti vrátnici, snad abych byl "povolnější". Po chvíli
mě to zdravě namíchlo a oznámil jsem stroze ve vrátnici, že čekám na ulici. Pokuřoval Jsem
tam a dobrých dvacet minut pozoroval čilý cvrkot. V životě Jsem neviděl tolik podivných figur
jako zde u hlavního, vchodu za tu krátkou chvíli ¿-Nepodobaly se ani tak vzhledem jako tím, že z
nich vycházelo Jak ís/ škodlivé v 'nění. V těch, co seděli v mtm obývákL, to
to bylo
bylo taky.
taky. Ve
Ve
způsobu, jímž podívali ruku, v očích bez lesku, bez jiskry. Ta ¡eživotnost ruky, připomínající

-

z: ~

leklou rybu, mne včera přivedla k mrazivému poznatku: podobají se navzájem především tím,
že nežijí. Jako by přicházeli ze záhrobí. Jednají Jako mechanické loutky, skryté drátky drží v
rukou někdo jiný. Nástroje zlých čarodějů, černých mágů. Zombiové. Voodoo. Oběti hadího
božstva.
Známe úplně stejné lidi. Praha stále nemá více než oněch 80.000 obyvatel z dob před
pádem hradeb. Tehdy padly sice hradby fyzické, ale zůstaly v nás, kteří přicházíme do
každodenního styku s jejich pozůstatky. Roznášíme je po kousíčkách Jen ve větším prostoru,
občas i za oceán. Hradby v nás. Jako obraqa, samozřejmě. Jejich nynější dr obné úlomky touží
po spojení v původním tvaru.

24.3.1938 JBrlaibt
Zatažené březnové odpoledne. V montérkách a holinách se vydávám na vycházku.
Mám dobré zkušenosti s přemýšlením za chůze krajinou a dnes musím přijít na to, kdo je
řeholník. Z Jemnice po uzoučké asfaltce do Pohoří - vesničky skládající se z několika
roztroušených chalup. Mám pocit, že člověk ¿rodina) má být za běžných okolností (mírové
doby bez přírodních kalamit) soběstačnou hospodářskou jednotkou, jedině takový může
rozdáyaf ve smyslu hmotném i duchovním. Co múze dát svým dětem - natož jiným - nějaký
státní zaměstniu^fic či úředník?
O chvíli později se li několika takto soběstačných hospodářských jednotek nacházím.
Delší dobu obcházím břehy rozvodněného PojickéhQ potoka, noř naleznu zatopený můstek.
Ř&hplník má být bezstarostný a přitom ve střehu Dostávám se až na tři metry k ondatře. Ta
ve střehu není. Nachytána na švestkách. Nejprve jsem myslel, že je to rezavé koleno od
kamen. Při cestě do svahu smíšeným bukovým a smrkovým lesem si zapisuji: ýřieAviníkem
je ten, kdo wMýsUa praktikuje transcendentní tecAniky, ten, kde usiluje p seleplesuA
Aea postranních myšlenek nu odménu, kde smiluje k stéle 3'triím obaoitUtm a stéle
peepastnéjslm Alvubkém. £gv je úakast. ÍAakvst ducAcnmí L sevíenost do muléha
dwutaamétméAíf prestmm. CAncpénl tvnouclAo po stéblu, Cjpuk uvolněnosti, listu
unésenéAo proudem. /^eoyAnutelné détrka egolsmu mé být vždy co možné nejobséAlejíl.
'jřltjajclnčjsí je egočsmus íldftva než egolsmus nétoda, kosmu než utíílté galaxie,
ýdlčjatelnéjll je egotsmus dzuau než egolsmus kmene, kmene než zobu, zodu než zodlny,
rodiny než sele, /^a méné egoésmu, než pžédstaouje rémec rodiny, se ale mélokdo
amáuc. /ÚeaUčnost se mí tudíž jeol jako nepřímo úměrné amenlujlclm se omezením
myllení, vyjadřované životním stylem. UuA je menším omeaetjlm než cokoliv jlnéAo.
TJétsí jebnátku sl ostatně ani neumíme představit, ptotq k nému musí vře přitopené
smilovat jako k vyústěné nalloA pocAyb.
Někdo ve mně a okolo mne zase za mě píše: Čím více alítností, tlm mestfí úAel
lAloubka) aébéru, tlm méné cAutl k aabténl veslem nu pleobé do neunémg. &2dé se ml,
že zištnost, pokud není se stxucAem přímo totoané, je s nim neoddělitelné propojené,
¿éz stracAem a vyklubaní se ae skolépky
*
oe galétnuti a Aftl^da, a% smrti. yéle nakoneo tlela už pg dleuýié sérii životů - ném stojné neabyde nei se sjrusltu abuolt. jé-oAole by
tudíž mela tento proces sledovat, utycAlovat, podporovat, mapovaj pro jiné.
Tvrz ještě v. dohledu a již jsem se při nezdařeném pokusu o přechod rozvodněného
potoka jménem Míšňáček jednou nohou vykoupal. Jako vždy zase všechno jen napolovicl
Krásným lesním údolím kolem švitořícího a spěchajícího potoka. Neodolám pokušení sáhnout
si na mech. Potřetí vylévám vodu z holínky. O kus dál báječná scenérie mechu, jehličí.

balvanů a skal. Přistihuji se. jak z nemožnosti jiného vyjádření blaženého stavu duše ze
vzdychavě vyrážím "hoj, hej, hoj!". féteapomemtéřse na
tafský stav? "přáli/ nuto/ia

kztřsxf a ítiřstí i> sobé á íooék neudzáí, ýafaf ucda sta nČAe rtaýtiou cesiu oen. ýklá/e býč,
íe £¿m tstříŠř egalséa - t>e smtfsíu pžedcAonicA řádek f úsn. oe smyslu omezené/10 řetiíctia
řlm ménČ o nám ř\fto oecč zeaonuýó?
mála, eo séaSl usířebač, o sobe dožiomíné
tsáaní. /$íc /¿m nemůže uolne precbánet, nemaje fc tomu ísresřoz. /*dic najež¿jímá, nis
newadáoá. ^Jamžtícoaná cela, ¿0 nřž se sám unamkl.
.

T
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25.3.Ó933 'KĎbaáfá.vg
/Napadne mí položit sl pět ¿etanů. Klesám na holena na vodou nasáklé pole, jako
áif mne něco tlačilo k ueml, Č.l něco aeábola píltafiooalo. ýb kláním hlaou a na pleši ml
laská slunce. čdýTi 'pdĎK&Třý/i
ýĎýČýjyfýjýýýjýý, ýfýcto jsem ¿ostal davem o
okamžiku bezbzanwstl, a přelo o tom nelze pochybovat. 'rled olm, pzoč jbtlstz stále
hoootl o pokože a ý-Llaoní host o hfáostt a p-^Še. Oba žíkajl totéž - pzáué to, co ke
mně pŽIŠlo i>a chv-CLt odeuýdanostl
jen fcaždfy klade důraz. na jinou mlsku vah i>e snaze
o udzženl zoonooáhy.
„
.

26.3.1988
v
Škola v přírodě ONV Chomutov. Zdálky to vypadá jako malá fabrika. Ale zřejmě i je.
Fabrika na čištění plic chomutovských dětí. Hledám miejn, o kterém mluvil jeden místní, ač ho
sám již hodně tet gevlýěi, a v prvním okamžiku jsem přesvědčen, že to nemůže být on. Hodně
peněz a ještě více humpoláctvf. (Kéž by dnes byli všichni jako humpoláci, tzn. rodáci od
Humpolce!) Lépe řečeno hodně peněz a ještě více chomutovství (chomoutovství). A pak mi
najednou došlo, že to Je ten mlýn. Tak k nepoznání ho t! chomoutovští přetvořili! Zlí mágové.
Začarovali ho v čertův mlýn - dábel se totiž dnes vyznačuje snahou o hygienu, sterilitu,
funkčnost a přehlednost. Krása ho popouzí neméně než kříž. Jeho kamufláží jsou hesla
pokleslého racionalismu. Tam, kde není ani špetka lásky, je mu fajn. Pirsig se mýlil; v hlavě
motocyklového válce nesedí Buddha, ale Hábe!. Obávám se, že technické vynálezy vznikají ze
všech jiných důvodů než z lásky. Kdyby tomu bylo naopak, pak by ještě žil (spáchal sebevraždu).
Mlýn uzpůsobený k tomu, aby z dětí vymlátil imaginaci, radost, hravost. Fabrika na vymývání
duší. Vymývání mozků už je out-pf-date. Pěkně chemicky vyčistit duši, natáhnout ji na skřipec,
aby zmizely všechny záhyby, v nichž by se mohlo skrýt pár zrníček citu, svědomí, snění,
neotřelého vnímání. Těm, kteří u těchto automatizovaných linek asistují, se říká psychologové,
psychiatři, sexuologové, kulturní a osvětoví pracovníci.
K mlýnu. Na rozdíl od obecně rozšířeného mínění těch několika málo procent Udí, kteří
vůbec ještě na ¿táhla věří, nesídlí zlí duchové ve starých, opuštěných budovách, ale v budovách
"vyčištěných" či novostavbách - viz příběh z evangelia o člověku, který vyčistil svůj dům, aby
zjistil, že se tam nastěhovalo více zlých duchů, než Jich tam bylo předtím. Na ty, kteří volají po
čistotě, bychom si měli dávat největší pozor. Čistí Jsou čistí, ty nic nezamaže.
Pozemek si chomoutovští pěkně oplotili. Drátěným pletivem, čím jiným. Kovové sloupky
a beton, vše pěkně zařezává. Stromy ořezané. Trávník udržovaný. Je známo, že i v německých
koncentračních táborech bylo tak čisto, že se dalo jíst z podlahy. A před baráky hrůzy pěkné
růžové záhonky.
Pokud Jde o staré budovy, tam sídlí jen duchové zemřelých. Tam by dábel nevydržel, ten
může žít jen, tam, tede misou žádné pozůstatky obyčejného lidského života, rozmanitého, Jak
takoyý život bývá. Ďábel se cítí jak ryba ve vodě tam, kde převažuje jeden aspekt přístupu ke
světu, kde není harmonie radosti a žalu, skutků sobeckých i nezištných, kde Jsou misky vah
vychýleny na jednu stranu, Jak je tomu například na jatkách, ministerstvech, popravištích, v
správních budovách koncernů, na sportovních stadiónech a pódiích shovr-busmessu, tam, kde
se něčeho nakupí moc a není vyvažováno tendencí pretikiadnou. A právě to je trend dnešní

doby: vytvářet taková jednostranně orientovaná místa v co nejgigantičtějších rozměrech a
nahrávat tak dáb lovi na smeč, ať Je to třeba velkovýkrmna dobytka či scelené kukuřičné lány.
Člověk Je tak nucen žít Jednostranně, nerozmanitě, disharmonicky, nelidsky. Jakákoliv kumulace
téhož Je nejen neestetická, ale i nebezpečná ve smyslu ničivého efektu "nabalující se sněhové
koule".

2.5.1988 S1 njžř
Pohled z okna do mírného slunečního svitu ruší beze zbytkn mírnou bolest zubů,
která mě vytrhla ze spaní. Napodobuji tuto příhodu a ekonomické svízele rodiny, o
kterých se mi vzápětí dostalo í ?.~ormací, řeším ponořením se do vany s horkou vodou zcela proti svým ranním zvyklostem. Za nezřízeného křiku přemnoženého sídlištního
ptactva piji poté na balkóně kávu a uvědomuji si, kolik neodbytných aktivit mám dnes
před sebou: úřady, obchody, dopravní prostředky. Rozvažuji o možných způsobech
přístupu:
a) se staženým hledím se bezohledně dožadovat svého, předstírat sílu, možnosti,
úplatky, útok.
b) vytrvale stát na svém, předstírat energii; neodbytnost, obrana.
c) předstírat absolutní nezájem o své počínání; migrace.
Jsem u technické prohlídky se starým mikrobusem (již jednou vyhozen z nepatrné
příčiny). Řadím se do fronty aut, vytahuji deku, rozprostírám ji na přilehlou louku,
usazuji tam dcerku s jejími hračkami a pamlsky, popíjím kávu z tennosové láhve - výlet
za město. Po hodině piknik končí, přicházím na řadu, technik VB odstraňuje bez řečí
zjištěné závady a dostávám štempl bez Jakéhokoliv omezení.
V centru města v několika obchodech požaduji rozmarně a drze nejrůznější, měsíce
neexistující předměty. Vše se najde, v jednom z obchodů se mnou prodavač odchází do
skladu vzdáleného 500 m, abych si mohl vybrat - poznal, že nic nepotřebuji. Na zpáteční
cestě projíždím jen z rozmaru Jednos měrku obráceně a Jsem odměněn zelenými světly na
všech křižovatkách. Vracím se domů - samozřejmě je přesně 12 hodin. Něco mne vodilo
na nitkách, ovšem Jen na takových, jaké zasluhuji. Nejvyšší čas pustit se do něčeho
pořádného.
Odpoledne ve vlaku do Dobříše strašná žízeň poté, co jsem vypil z termosky
poslední hlt zeleného čaje již na nádraží. "Jak je dobré mít žízeň," říkám si šťastně
(polohlasem) a v náhlé eufórii se stylizuji ve smyslů "služby". Pociťuji zodpovědnost
hlídky, "bdění ve zbrojiOdcházím na plošinu vagónu, otvírám dokořán široké dveře
a hlídám krajinu. Modrá hodinka, měnící se barvy lesa. Projede se tunelem, zahřmí (být
indiánem, právě by začalo léto), intenzívní vůně Jarního deště v náhle zšeřelém vagónu.
Jasný, světle fialový blesk, úžasně ladící s šedou oblohou.
Dále již jen žízeň, hospody, buňky nasávají alkohol, pozornost uvadá za mírného
deště.
d. 5.19 8 8
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5.5.1988 £»1 u^kz&.
Ve snu opět v starobylém cizím městě, které již dloubá léta ze snového života důvěrně
znám. Chodím po ulicích a náměstích a ostře vnímám dekorativní prvky tamější
architektury, chrliče v podobě bájných tvorů a podobně. Pokud se jedná o město z tohoto
světa, pak musí stát kdesi v podhůří Alp.
"Účel světí prostředky," řekl prý už Platon. Tak al se jde vycpat! CBude se v příštích
životech ještě muset hodně učitJ
Alkohol, kofein, ostatní "návykové " látky - vždy se jedná o oboustranný vztah. Bere a
dává. Vše ve vztahu k člověku rezonuje, vše závisí na intenzitě lidské pozorností k danému
jevu. Vášnivé sebeodevzdáni vede k sebezničení. V polaritě hry je kladení odporu.
Podivuhodný mandarín: po soustředných kruzích zpět ke zdroji - hra LH (týden
nečekaných pokrmů a nápojů} - skladba Plastic People - báseň Egona Bondyho - balet
Bartóka... Kdo ale hodil kámen?
Již klasická otázka post-křesíanské civilizace: "Je tahle voda pitná?"
Půst trvající téměř 5 dní. Přerušen po 114 hodinách dvěma krajíci chleba se sýrem.
Přerušení příkazu bylo svobodným aktem, nevynuceným hladem, neboř čtvrtý a pátý den
mne již netrápil. A ještě teď, šest hodin po konzumaci obou chlebů, mám otevřeny obě
možnosti.
Od čtvrtého dne' stálá euforie, pocit lehkostí, svižnosti, volnosti, jako už léta ne. Podt
snadného proplouvání světem. Byl jsem příliš lehký, řídký, rozprostraněný, než aby mi mohl
při své tíze a nemotorností ublížit. Naprostá imunita před žrádlem a z toho jásavá radost: i
obžérství - mou neřest č.l - lze porazit! Další článek řetězu praskl.
Několik dní mne lákala představa krajíce chleba s máslem, sýrem, zeleninou. Ale jen
ohulově, vizuálně, esteticky, nebyla v tom obvyklá chtivost, lačnost, žravost. Zmizelo téměř
neustále přítomné vědomí cesty ústa - řií (se všemi jejími mezistanicemi). Přestal jsem, být
děravý. průchodný. Žraní smršluje, půst rozpíná. Nabyl jsem na objemu, začal jsem se
vznášet.
Ústa - řif, onen pravý protiklad vertikály, ukazující v přesně opačném směru, než je
určením člověka. Žrádlo jako zátěž, kotevní lano. Kdyby lejno za něco stálo, nepadalo by k
zemx. "Po ovoci jejich poznáte je..." (ovoce je současně lejnem i semenem stromů}. Vyšlé lejno
člověka neodlehčí, ale naopak přibíjí k zemi. Budoucnost a naděje člověka spočívá v
postupném uzavírání devíti tělesných otvorů. Zajímavé je, že konzumace tekutin (pití}
nevzbuzuje ve svých neizazších důsledcích tolik odporu. Pokud jde o srovnání s konzumací
pevných látek, nejedná se z hlediska profánnosti o stejné roviny hierarchie. Člověk dobře ví.
proč se za akt velké potřeby tolik stydí. Každé sousto lze pojímat jako přídavek k zátěži,
která člověka poutá k zemi. U mnoha lidí to může být jediná neřest, záměrně pěstovaná,
poslední lano, které ho ještě poutá. Cítí, že upoutání (něčím} je na místě, protože na vzlet ještě
nedozráli.
V křesťanských církvích je nejvíce půstů v pravoslaví. Myslím, že kvalita civilizace
závisí i na rytmu půstů a konzumaci potravin. .Ramadán, kolektivně prožívaný. Je
nepochybné když ne jedním z úhelných kamenů Islámu, pak tedy obručí, udržující
pohromadě jeho vnitřní obsah.
-

-

6.5.1988
« j£ «?Àzi£
/V« à nesek se mí událo, Že jsem sl namluvil 'Vjletnamku. ČLckall jsme dížě, měla na
svou útlou postavu stzašné bílého. /4 ânes jsem našel 0 naplavenlně u Žejfeif botu
Vietnamku. 'pravou. Qo, a ještě táno. kâyü jsem zaujímal o pelechu a poslouchal
ptáky, zoapoanal jsem jasně motivy ávcu slavných symfonií:
¿Jtnoll a
Beethovenovy Osudové.
12.50 nac/iáaím mrtvého krtka, je zcela
neporušen. O tri minuty později slepýše na til dZZif.
16.10 nacházím zetlelého ptáka blíako staény, kam
chodím jlH 5 dnů, ale spatítl jsem ho AŽ 3nes.
přijel Šé^ na kontrolu a o leoé dítoe mé l
velikého holuba. Bylo ml ttapné mu to připomínatt
ostatně bylo to velmi rychlé jednaní, a tak jsem ho s
tím nechal odjet. "Důležité však je, Že nyní pzacujl o
zekzeaí ním podniku piýipýMCO, kde jsem se před lety
vyučil. ~Oapomínám sl, že jednou pílŠel na dílnu náš
mistr rovněž s velkfym holubem u nosu a nechali jsme
ho s tím také běhat.
Soumrak. potloukám se po bžehu /Nežárky, pozoruji stopy po velké vodě, která
již opadla, ale jež jsou stále jeř tě viditelné. filnožstvl písku v zátočlnách « přehršle
větvoví. /Nacházím veliký dubový Špalek asi BOcm v průměru. Otavím jej a usedám na
něj. Qe chladný. CJivíll pozoruji teku a poté klekám. /Nikoliv však, abych se modlil,
nýbrž kladu hlavu ;tn Špalek a sobě pět dotazů. /ityslím na to, Že zde není nikdo, kdo
by ml oddělil hlavu od těla, natož aby mě pozval na pivo. /Nejsem schopen samomluvy.
Qe ml Špatně, protože setrvávám t> hííchu. <SZe Špalku se dívám doleva na psu, jak sl
hraje s nalezeným pumlíě em.

7.5.1988 ^r-Lxs^&rtf času
Na výletě údolím Mastníka - špinavé, páchnoucí stoky. Cesta mne vedla kolem tenisových
kurtů, fotbalového hřiště, podniku Kovošrot, motokrosového areálu, zahrádkářské kolonie a
chalup pražáků, kynologického cvičiště Svazarmu. K dovršení všeho hnusu se ulice jmenovala
Jateční. Ale pak jsem se dostal na druhou stranu potoka a brzy vstoupil do krásné krajiny.
Tomuto kontrastu jistě vděčím za to, co následovalo:
Jak zrušit čas? K čemu složité astrofyzické hypotézy! Stačí horký den, slunce nad hlavou,
pěkná krajina. Stoupám do svahu úvozovou cestou mezi lukami, v dáli červené flekance střech
ve svěží zeleni listoví. Závan vůně borovic. Zpěv ptáků stejně Jako bzukot hmyzu zvýrazhuje
ticho. Kolem mé hlavy se zlehka překutálí, přetřepotá či přetančí párek motýlů. V přemíře
jasu mhouřím oči. A pak to přijde. V šestnácti jsem tomu říkal "chvilky štěstí“. Už tehdy jsem
věděl, že pro tyto okamžiky stojí za to žít. Mystická extáze. Dnes bych, poučen Eliadem a
Jinými, spíše řekl "záblesky bezčasí v kalném toku progresivního bezvědomí". Záblesky světa
mimo čas, znehybněného jako na fotogra fii. Ale čas se mi vždy zdál podezřelý! Pohled za oponu
a rychlý skok zpět. Snad ze strachu, že budu přistižen? Že se nevrátím? Že se přiučím
něčemu, co neunesu? Strach z poznání - první ze čtyř nepřátel Castanedova dona Juana. Tak
se jmenuje ona látka, z níž je zhotovena opona. Železná košile času: Ale lépe takto: "strach z
poznání tká z času oponu bezvědomí“.
Osvícení pod borovicí - dvojitou, odzdota rozeklanou jako hadí jazyk. Ležím na pravém
boku opřen o loket pravé ruky, v níž držím tužku, zápisník v mateřídoušce. Nohy v sandálech
pokrčené, uprostřed cesty pohozené kolo. Kdo mne nakreslí?

-J? -

9.5.1988 S1txíH:1=>sl
Vzpomínám na dnešní (služební) sen. Mám ve zvyku po nocích navštěvovat svá
známá oblíbená města, městské čtvrti, hospody a krajiny. Tuto noc jsem byl (jak se již
dlouho nestalo) v městské části mně dosud neznámé. Pod svahem kopce pěkné starobylé
budovy, některé z nich průmyslové, v okázalém, ale přesto vkusném slohu. Něco bylo v
nepořádku s osvětlením, průzračný, čirý vzduch a všechny barvy příliš tmavé.
Nepřiměřeně málo obyvatel. Příhody plné naivního politikaření a stejně naivního sexu.
Právě asi skončila nějaká katastrofa.
"Věže zahajte palbu," prohlašuji znenadání sám k sobě (jako Burroughs). V rádiu
hrají balalajky.
Poledne; Za slunečního svitu na dvoře makám na autě vrtačkou a nýtovacími
kleštěmi. Uvědomuji si, jak s ohledem na fyzické (bolestivé) potíže je dokonale úsporný
a prostý elegance každý z mých pohybů. Tak tomu Je i s konverzací, kterou vedu během
dopoledne. Omezuji se jak těžce nemocný na nejúspomější věty obvykle o jediném slově.
Odhaluji jakýsi nevědomý trik nemocného zvířete, pokoušejícího se přežít mimo svůj
úkryt. Nic navíc, prosto hry, prosto elegance. Rozhoduji se celou záležitost někdy
přehrát vědomě. Hru na předstírání chorobného stavu - transponaci úporností, úzkosti.
Večer v Praze po šálku zeleného čaje a pár pivech se poznenáhlu dostavuje
odpočinek a potom aktivita (vědomého Jednání). Za zmínku stojí, že obvykle to bývá
naopak - nejdřív aktivita; nápad, skutek, a teprve potom odpočinek, sebechvála, chvála
mnou učiněného. U piva inzeruji svoji dnešní službu. "Věže zahajte palbu," dávám
několikrát hlasitě k lepšímu ve stolní společnosti bez Jakéhokoliv vysvětlení.

Knihám s ostatními k jiné hospodě. Kníhání samozřejmě přeháním jak starý
komediant a zjišťuji, že nejsem nijak odlišný. Z přítomných se všichni projevují zejména
dvojakostí svých řečí. Nenápadnými úskoky zdůrazňují svoji sílu jiní, "komplikovanou
lstí" se snaží zastřít její nedostatek. Řeč je právě o množství vypitého, schopnosti pít a
schopnosti platit.
stoje u piva a rumových pralinek, se naparuji :

11.5.1988 SlužJba
Vstávám do ranního kuropění, abych si při první činnosti - vyprazdňování močového
měchýře - uvědomil své povinnosti. 1 stupeň, jinovatka na pampeliškové louce.
Hladový odcházím do městečka. Míjím stánky trhovců klátivou, rozvážnou chůzi, jak
jsem ji kdysi vypozoroval u svého dědy sedláka, spontánně se stylizuji do role vesničana, ale
přesto pronesu do éteru: ~Á, místní súk na kytičky!" Stylizace přetrvává, chci se klátit chůzí
vesničana a pohupováním sedláka po zbytek dne.
Poledne. Stojím s šéfem a dvěma ženskýma z podniku nad studnou a poslouchám, jak
zvon svMartina odbíjí dvanáctou. Dívám se do právě otevřeného víka studny, v němž
zmateně pobíhá oslněný křižák. V duši klid sedláka, který naslouchá vrchnostenskému
sloužícímu. Jasno, 24 stupně. Ke slovu jsem se naštěstí vůbec nedostal.
Pročítám básně Hán Šana a povšimnu si jeho opěvování prosté přírody čínských hor.
Okamžitě pomyslím na tu naši a vzpomenu si na 4 dny starou příhodu: cestou na Píp

s několika přáteli a v rozhovoru o devastaci přírody jsem pohladil vrásčitý pahýl stromu a
přirovnal jej k českému národu. 'Takové sedlácké gesto,“ sděluji Han Saňoví.
Vracím se rozvážným krokem ze zahradnictví s dvěma květináči podpaží. Úplně
šokován následující odměnou: pomalu kolem projíždí starý, dřevěný vůz, naložený
archaickým trakařem a tažený párem koní - hnědkou a grošákem. Za ním vozka s opratěmi
v ruce. Po chvíli jedou zpět. Projíždí rychleji, vozka stojí furiantsky na prázdné plošině vozu.
Myslím na stroboskopický efekt loukoťových kol.
Obřadně zasazuji dva oleandry do nových větších květináčů, pěchuji kyprou hlínu
kolem zeleného kmínku, promlouvám k rostlinám.
Večer zatápím v kamnech (nacpaných popsanými papíry), venku 1 9 stupňů. Přihazuji
alespoň pár třísek, abych slyšel praskání dřeva. V kamnech hučí, stírám si s čela pot a
napodobuji sedláka, jak si odfoukne, když na chvíli opře kosu při sečení jeteliny. Okamžitě
hledám v lednici mléko, ač vím, že tam nemůže být, a tak předstíranou únavu a žízeň
zmírňuji sklenicí šípkového. Labužnicky si pochutnávám na mléce.
Před ulehnutím si natřásám deku a říkám k tomu rozšafně: "jen mi, Božka, tu duchnu
pěkně natřep, ať mám dobré spaní.' Lezu do postele a hekám při tom, jako by mne bolelo v
kříži - jako dědu. Zhasínám poslední světlo: 'Tak a spát, holotol" Okamžitý spánek
nepřichází, a tak se zmohu na krátkou modlitbu, která s ohledem na ty oleandry vyznívá
jako prosba za úrodu.
13-5/198&

16.5 *1988
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Uežíet; standaztně omšele oblei en

neumyt odjíždím na nevzhledném bicyklu do
hospody, kde se admětně p€ lapAs o bot ji zavedeným hospodským zoahooozAm a vedu je
několik hodin s dvěma. mladými montézy a havíŽem. "Bezcenné, ale nikoliv beavýanamné
teti, /da acfoěz oeteza jsem pattně potušil pzavldla hzy. Opilostí psem se uvolnil a
montéz nuí potŽebu zoamíouvat o hlstotii a poezii. před hospodou
*
ktetou opouštím
*
poslední
ml oznamuje, ěe jsem stejný jako jeho přítel básník (o 20 let mladší).
/V« apáteíní cestě vatušující váné lesa a zadost a tychlé jindy s kopce nocí po
naprosto temné asfaltce s neviditelnými příkopy.
17.3.1938 KlfUová.
fr-tjrs
*
01.00, toulám se v centra města s manželkou, hledáme podnik, kde bychom se mohli
Ještě najíst. V tato dobu Je to na Malé Straně a Starém Městě vyloučeno, vyjma nočních
podniků s. hudbou a programem. Ke všemu Je pondělí a Já Jsem mgetarián. Utrmáceni,

ale s vůlí dotáhnout problém do konce, bereme zavděk vinárnou "U tří beránků" v ulici
28.října. Platíme 15 Kčs vstup. Podnik se Jen hemží
plebejskými typy a šílená kapela ze starých opilých dědků
hraje právě oplzlou píseň na nápěv známé lidovky:
"...pradlena má svoje necky a děvčátko velký cecky, vyližte
nám prde! všecky...,
*
’ všichni se náramně dobře baví. Mám
pocit, že jsou to ti, co potom ráno 3.10.1918 v kocovině z
3OO-leté poroby obrátili svůj hněv proti Mariánskému
sloupu na Staroměstském náměstí.
Po návratu z města jsem musel obejít pár bloků se
psem. Vidím, že u otce se ještě svítí. Vstupuji do domu, kde
nesvítí žádné světlo, jen klíčová dírka otcových dveří mi
září vstříc. Slyším kytaru, tak neklepu a pozoruji otce
klíčovou dírkou, an medituje s kytarou na klíně. Odcházím,
nechci Jej rušit.
Eště se mi vybavuje, že sme v noci potkali namazanou
manželka jednoho básníka s ňákým chlapem a milenku
jednoho právníka taky s ňákým chlapem.
19.5.1988
Pohřeb
Půst. Ve 12.00 stojím s dvěma tucty příbuzných a přátel tchána v libereckém krematoriu,
pár minut předtím jsem Jednal o výběru hudby. Nabídka byla šokující: lidovky Jako "Tálfnský
rybník", "Vínečko bílé", Hašteř, Friml, Chaplfnova "Světla ramp"... Teprve poslední stránka
umožňuje skutečnou volbu. Pár minut po dvanácté jednám s farářem, zdá se, žeJeho kriteriem
posuzování zákazníků, které vidí poprvé. Je výběr hudby. "Tvrdí ml do očí, že Jsou katolíci, a
pak si dají zahrát ‘Už mě koně vyvádějí
říká roztrpčeně a podezřívavě. Nedobrý vnitřní stav
a kručící žaludek kontrastují se svěží zelení kopcovité krajiny, kterou jsme projížděli. Mám
pocit, že dobrá polovina světa leží na mých bedrech. Unaven, ale odhodlán nadále sl přikládat. A
navíc pocit nepohodil v tmavých šatech z anglické látky, ušitých před patnácti lety, s kalhotami
do zvonu, jaké již vyšly z módy dva tři roky po ušití a jaké dříve než za pět let do módy znovu
nepřijdou. Farář pak hovoří o tom, že jeho známý biskup tenaten vždy tvrdil, že bez dětské
nevinnosti nic nepůjde.
Později mi napadá, že jediná věc, kterou stojí za to sbírat, jsou kameny.
Večer hovořím o někom, kdo byl koncentračním táborem připraven o nejlepšf léta mládí.
Přítel to celé chápe jako "propadliště času". Vzápětí se ukáže, že stojím s půiitrem piva na
propadlišti - na zakrytém otvoru na spouštění sudů do sklepa. Tamtéž si zapisuji:
se
skcze u/e podobří ue sod unčíŽná stzzdcžMÍe
koneenttuíkám
ueíkovýfz&ntwt
*
dobytka
, Lztbowtoie s pofausnýjmi. aotíňty,
*
odaníce
*
nemoonice
psyefazitttcfcd ídÓebny...
fCoru&nttuýfc.y moAiy isanikwut tefcd t> d&síedku
obnovení jaofmns&db# aoyíiis ýsohŽbíoríní áe/iem 'sríýwtruý oběť“.
Přemýšlím,
kde
začít
rozmotávat celé klubko těchto úvah a postřehů, a
náhle je to jasné: vzniklo to v okamžiku, kdy jsem
poprvé spatřil komín libereckého krematoria.
A ještě k "obřadu". Falešný ohradník - černý
pták, obtloustlý, rozplizlý a beztvarý se kamufloval
do bílé košile. Jeho ruka bez prstů připomínala
čertovo kopyto. Skrýval se v kanceláři s cedulí

OBŘADNÍK. Skutečným ohradníkem byl však katolický farář, dštící blesky na zkaženost světa.
Nechal doznít hudbu a udělal neskutečně dlouhou, působivou pauzu. Mockrát zřejmě v krematoriu
ještě nemluvil, ale za hříšnými je třeba sestupovat třeba až do předpeklí.
Na pohřbu jsem hrál svoji předem danou roli. Pokrevní rituál. Projevuje se určitá hierarchie
na podkladě pokrevnosti, byť se dnes jedná o rituál notně pokleslý. Nutno však vzít v úvahu, že
se při něm lidé nescházejí z žádných banálních pohnutek. Blízkost smrti lidi pohltí či spíše
opřede, začnou se chovat obřadně.
Chození pěknou krajinou je jako vyřezávání světce z lipového dřeva či přebírání růžence
nebo čočky. Tělo se zaměstnává mechanickou činností, jaká je mu vrozeně (bytostně?) blízká, a
duch má díky tomuto spočinutí možnost volnějšího pohybu.
Druhý den mi vypráví přítel, že má doma dubovou rakev. Koupil si ji v podnapilosti v
hospodě za dvě stovky a teď na ní po ránu snídá se svými milostnicemi. Přiznejme mu alespoň
jednu polehčující okolnost: v nezařízeném bytě nemá stůl.

23.5.1988

00.15- příchod z kiosku.
"Vypadá to dobře," povídám po ránu. Slunce, bolest hlavy, kocovina - co víc si můžu
přát pro rozmanitost a barevnost pozorování.
Po pul hodině přicházím pozvolna k sobě, přicházím k soudnosti a uvědomění, co je mi
všechno dnes zakusit (soustavně vyrušován v pětiminutových intervalech). Neschopen
soustředění píši si 8 bodů toho, co je mi toho dne vykonat. "Nevypadá to dobře!" Vskutku
povinnosti otroka? Přehrabuji se ve starých písemnostech a trvá nepřetržité rušení. Povinnost
a soustavné vyrušování? Existuje vůbec něco takového? Natáhnu přes to sil časového
programu a otroctví se změní v záležitost zdánlivě svobodné vůle?
10.30 - vyjíždím přesně podle programu na podnik. Zastavuji se s prvním známým,
kterého tam potkám. Je pondělí a konverzaci zahajuji dotazem po včerejší hospodě.
Uvědomuji si, že je to jeden z pěti dotazů, a rozhodnu se položit je všechny. Jsem přerušován
lidmi, s kterými jsem dnes přišel vyjednávat a dohadovat se. lidmi, kteří nikdy nejsou k
nalezení a nikdy nejsou schopni a ochotni. Dnes mě vyrušují a přecházejí kolem jak podle
nacvičeného scénáře. Vše s nimi dohodnuto a zařízeno a vyfasováno a naloženo během
času, za který jsem položil pět dotazů muži, od kterého jsem nic nepotřeboval.
Pozornost abstraktně zaměřená projevuje zřejmě sílu na libovolných konkrétních
horizontech. Zákon druhého horizontu. Transcendentní se proměňuje v profánní a naopak?
Ve 12.00 v samoobsluze kupuji za poslední peníze dva balíčky čínského čaje. Netušil
jsem, že večer přijde návštěva, která ho vypije několik litrů.
25.5.1988 S1 rxář ba
Poledne: v poloprázdném voze metra mezi stanicemi Sokolovská a Vltavská, okolí
bez půvabu, sám Jednou nohou venku z Prahy - jedu na autobusové nádraží.
Procházím se liduprázdnou galerií s obrazy A.Zeyera. Slyším jenom své vlastní
kroky. Hodnou chvíli trávím na lavici před jedním plátnem, pozorují detaily klášterní
budovy, zrcadlící se na vodní hladině. Zřejmě severoitalský motiv.
Bloumám po roudnickém náměstí, hledám stopy po posledních majitelích města.
Stav některých domů a pobořené zdí v průjezdech napovídají, že co se nepodařilo
Pražanům a táborům f minulosti, to je hračkou pro jejich dnešní potomky.
Odmítám pozvání přátel na film "Pokání ". Když prohlásím, že musím na Říp, nikdo
nenaléhá.
V předvečer šlapu na starém černém pánském bicyklu polní cestou podél ořešáků.
Zem je tvrdá, půda vyprahlá, v květnu tu prý dosud nesprchlo. Napadá mě, že název
■ ŽÍP
plně obsažen v pražském "Petřínu". Tlačím kolo proti úpatí kopce, zvedá se

silný vítr, žíznivá slina odlétá téměř vodorovně. V půli cesty na vrchol vyrušuji svíjející
se dvojici z jejich zaujetí (hned vedle betonových překladů). "Sodoma a Gomora,"
mumlám si zadýchaně, ačkoliv je Mrtvé moře pěkně daleko odsud. Lehkou úklonou
zdravím známý pahýl stromu. Vyhýbám se výletnímu občerstvení na kopci, zalétají však
ke mně úryvky bezduché písně "Vy mládenci, kteří Jste jako já..." a drnkání na kytaru.
Obcházím osamělou rotundu. Ve své bělosti a uzavřenosti vyhlíží
poněkud staropanensky. Je-li pravda, že kopřiva se táli ne
za lidským lejnem Jako pes za člověkem,
nevím, co si mám myslet o jejím okolí.
Jdu pěšinou za
západem slunce.
Libocho vleká vyhlídka. Odpočívám v
oranžovém světle.
Vítr se utišil,
podnapilá mládež rozjařené povykuje po
lese.
Bzučení
hmyzu a
šustot
neviditelných
ještěrek. Přemýšlím
o čajovém obřadu - jako nejvhodnější
doba pro Říp se mi jeví jasný den
pozdního podzimu.
Zakrátko jsem zpět v Roudnici, a to
jsem ještě místy musel při bržU ovát.
V noci pak dlouho a důkladně zalévám farní zahradu, popíjím při tom růžové
roudnické a rozprávím s ovocnými stromy.
Před půlnocí pročítám ve světle svíce Danielovu knihu, Vidění posledních věcí.

26.5.Í988

s pžítelem na laolšce pod pzastazou, mohutnou, košatou a souméznou lípou
na sámečkem nádooií. pak chvílí bzáždlme u zámeckého zybníka nakvašeného
labuťáka, hlídajícího hnízdící dzuÁkuf my l on to jen tak hrajeme, ale pi.esto máme
stzach. prohlídka psího híbitůoku sa cenu puchtyžů od kopŽlo. pak koncert na stvoly
pampelišek pod hradbami o zámeckém patka u awzílcího potoka, oí etné pokusů o
pohybooty Dtyzaa, (tanec), "Během pískání oyblzám a hradního opevnění ae 13.století doa
fceímenif - malty a oelkty - do své sbírky. pít odchodu oba aapomínám, ale vracím se a
bezu beu roxmtyŠ lení ten oelkty, coí mne naplní uzádntym sebeuspokojením. fCouulo je
alomeno, snáším se k uemi. ý\le píesto se ještě ¿oachtám t> potoce s oyhmuttyml
nohavicemi.
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■pza/rt, po ¿eUíl ¿ob¿ pem opáč & ’’¿o/ortío/ofié". ¿¿bé ¿llerrl po amezlcka pzasazafl
Alava nehlava sué pelaptaoty, speč luaflcl o twpzosio bezvýznamné<;A oblíš nostecn
¿lootnlAo sttfla a mvfiílení - eneigíe zasluíafial sí vqbčtl na oznelene/JÍlo z cestácA.
77 hotelu na sebl¿ anském náměstí sedl begzabo&aný o ofin. /Hele z posledního.
Qebna uýíoz/ca mu plandápod zamenem a dlahou mu tlAafl eíttílnl píatele f plávě £bi/z
se tam dívám.
16.6.1988 JSIu3ct»£t
Půst. V Davli se v kabině Tatry bavíme o filmu "Most u Remagenu", který se točil v okolí
zdejšího měchenlckého železničního mostu. "Podíval bych se, Jak to točili," říká šofér. "Jo, ale
dalekohledem a z výšky," odpovídám. Vzápětí podjíždíme most pres silnici vedoucí k dnes už
neexistující měchenické plovárně. Kdosi na něm stojí a pozoruje nás dalekohledem.
Brzy ráno na podniku jsem potkal M. Řekl: "Nejde to. S pozorností je to jako s drogama.
Mám absťák."
B. mi po příjezdu do Sedlčan vypráví o včerejším výletě na kole, k r.cmuž ho inspiroval můj
výlet před několika lety téměř po stejné trase. Stalo se mu totéž co mné, ač jsme o tom nikdy
nemluvili: ztratil zápisník s poznámkami z cesty. A tak lze zobecnit, že kdo jede navečer na
kole z hospody ve Vysokém Chlumci směrem na Sedlčany, ztratí poznámky z lesů okolo
sv.Jana.
Při nakládání polní latríny zakleji. Ač jsem vegetarián a navíc mám ještě půst, spolkl jsem
mouchu. Při cestě na Neveklov si za Jízdy poznamenávám kostrbatým písmem:
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r^cyok! Někdy mezi těmito dvěma zápisy odtlouklo poledne. Snad právě tehdy, když jsem
přemýšlel o podivných osudech Osečan: zámek - za války SS-hof - pak si tam koupí chalupu
přítel, ruský Žid, který nyní žije v Americe...
Večer v Neveklově na pivu. Upadající města - to Je síla. Chlápek na invalidním vozíku řady
může bez obay vypít třeba tucet piv jako každý jiný. Kdokoliv ho přiveze do hospody, odveze na
V/C a po domluvě zase domů. Kvůli křeči v noze vycházím na náměstí. "Vopiš tam aspoň ten
morovej sloup!" křičí za mnou kolega. Tak tedy jo:
šz^-4SvrrZ’
TTXX» TTU-O"^’
T33 lícti.. O polovinu méně jich padlo za ztracenou věc při agónii starého pořádku věcí v letech
l^1l~18. Ale skutečně zle je az ted. Začínají bourat náměstí. Vypadá to na nákupní středisko.
Zatím se v rumišti mrouskaj kočky. "Vod něho dou peníze Jak vod kozla mlíko," říká hostinské
jeden štamgast na účet jiného při placení. Fossilie středověku, kdy každý měšťan měl poblíž
hradeb svoje Hospodářství. Po sedmém pivu si kupuji za dvacku japonský pingpongový míček.
Jeden se tu s nimi vytahoval, jak prý jsou drahý, kus za dvanáct kaček, a já na ně v tu chvíli
dostat chuť. (To už se se mnou táhne delší dobu tyhle choutky na umělou hmotu - jako nějaký
termit; v Kaprovce v lahůdkářství jsem chtěl na protest zchroustat ižičku z plastiku, kterou
půjčovali zákazníkům k salátům proti zálozp 60 haléřů, a pár dní na to jsme doopravdv
zchroustati starožitný tácek na frf any z poctivé umělé hmoty.) Měl jsem pocit, že to půjde
dohromady i s mojfrrt půstem, a tak jsem si ho hned po zaplacení strčil do tlamy a pěkně
zchroustai. Druhý jsem pak dostal gratis, protože ten první byl prý už moc "vohranej". B.,
který ten večer chlastal jako zjednanej, a my mu nestačili, řekl: "Nepoiykei to. Ať nepřijdeš o

slepý střevo. “ Tak jsem to vypIM. V tu chvíli přišli dva s raketama, dali si u výčepu po pivu a šli
po svých. Seděl tam taky jeden, který byl věrnou nápodobou intelektuála - či se z něho spíše
začínal klubat
ale upřímnost mu přitom koukala z očí. Pral by se určitě s chutí pod nějakým
praporem, který by za to vůbec nestál. Zpátky 6 km pěšky. Těch sedm či osm piv mě na
prázdný žaludek slušně vzalo. Lítali netopýři, kuňkaly žáby, vonělo seno. B. šel celou cestu
bosky.
Druhý den jsem si zapsal do deníku:
LcL- na, -ĚttLLeJhlýJcA.
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A z Balbína jsem opsal tohle: O Neveklově mají staří češi pořekadlo. Příčinu k němu dal
asi nějaký člověk posedlý ďáblem. Když pak jej zbožný muž z ostrovského kláštera mocí
kněžského úřadu vypudil z těla, do něhož vstoupil, a vyhnal z této krajiny, byl ďábel asi tak
velice potrestán, že na toto prokleté místo nechce ani vzpomenout, natož se sern vrátit. To
pořekadlo, jemuž nikdo nerozumí, zní: "Nechce se čertu do Neveklova."

22.Ó.1988 Služba
Poledne: zabrán do četby knihy "Helada králů“, v dobré náladě díky poučení, že v době
Alexandra Velikého funkci pokladníka zpravidla vykonával eunuch. Dáši, vítr, chladno.
Zkoumám mapu Povltaví. okolí Neveklova. Několikrát si opakuji poetické názvy vesnic.
ležících v téměř rovnostranném trojúhelníku: Nahoruby,
Krchleby, Křečovice. Zamlouvá se mi pouze toto pořadí.
Na kole do Neveklova. Zajíždím k zámku, zastavuji
před skupinou lidí v teplákových soupravách, vítají mne
úsměvy a dotaz ženy v plášti, zda někoho hledám. Jsem
v objektu ústavu sociální péče. Později mi dochází, že
minulou Službu jsem jinde takřka ve stejnou dobu
navštívil tutéž instituci, lidově zvanou blázinec
pakárna.
Na náměstí městečka, Mlékárna. Tabák-drogérie
příjemné prostředí k nákupu bez konkrétního
požadavku. CToto i ostatní zřejmě zmizí, až tu vybudují
chystané nákupní středisko.) Okukuji regály s
nepoužitelnými nesmysly, až nalézám sáček s jakousi
chemikálií: "Hubí hlemýždě, slimáky a plzáky". Ještě že
má člověk takové zastání. Prchám.
Návrat zpět jinou cestou s nákupem potravin. Na
lesní křižovatce zastavuji u turistických ukazatelů - .
Řezáky, Nouze, Ledviny. Jedu rozbitou silnicí s kopce a
hulákám do větru ona tři slova jasných významů. Na
bluesový motiv.
*
-«Síf
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23.6.1988 Služba
Na služba jsem zapomněl. Teprve když před devátou myji hrnek od kávy, zaujme mne
proud vody, který dopadá na měchačku ve dřezu, položenou přes špinavý hrnec. Otáčí se
jako mlýnek na potoce; Zírám na ni dlouhé vteřiny zcela fascinován... Nemám dneska
náhodou službu? O hodinu později přecházím na červenou Veletržní ulici. Těžký pach

výfukových plynů, všeobecná atmosféra nervozity, horko, prázdné nákladáky, vozy plné
úředníků, důstojníků. V duchu si řeknu: "Odnikud nikam." Na druhé straně ulice leží
v prachu duhová kulička. Shýbám se pro ni - pojímám ji jako dar za okamžik pozornosti.
Při čekání v budově soudu mne napadá: Došlo k strašné změně, z nebes již nelze
očekávat boží věci. (Sci-fi, astronomie, kosmonautika, teorie paralelních světů atd.) Na
chodbě ostříhaný mladík ve vězeňském oděvu v poutech a dva poldové. Pohled do očí.
Mají výraz štvaného zvířete, ve studu svůj pohled rychle odvracím. Na estakádě pak
znovu sleduji trápení lidí za volanty. Snad jakási nová forma flagelantství, byť
nevědomá.
Náhodně na burze. Bez chuti cokoliv dalšího vlastnit. A navíc - nerad věci kupuji.
Tržiště, trh, je v tom cosi nedůstojného, páchne to stádem - nejen obrazně. Hromadím
věci, to je pravda, ale musí ke mně dorazit po klikatějších cestičkách. Připadám si v
tomto ohledu jako síto či přehrada na potoce. Zadržuji jen to, co není dostatečně
nehmotné a lehké k další cestě. V samoobsluze pak sleduji ve frontě u pokladny obsah
košíku nějaké úřednice či inženýrky. K zblití tím spíše, že - usuzujíc z ná.kupu - má
doma i děti. To nejhorší, co může náš potravinářský průmysl nabídnout: samé sterilní
náhražky skutečných potravin. Mám chuť jí košík vyrvat a na zemi rozšlapat. (Teprve při
zápisu mě napadá souvislost, se známou lidovkou - se zpívaným doprovodem by celý akt
byl mnohem půvabnější.) Jsou však choroby, které lze léčit jen horoucí láskou. Na to
jsem příliš vyprahlý, vychladlý, vyssátý jako morková kost. ’’Žije se jenom z hříchů.
I-Iříchy, omyly, chyby - to Jsou pohonné hmoty hmotného světa."

Zápis do deníku po osmidenním polopůstu: fórem tutříiutneý Jvrke uejvČ. Osmý den
jsem měl mimochodem pochybnosti o tom, zda ještě vůbec někdy začnu pořádně jíst.
Večer chvíli přemýšlím nad větou v knize A.Robertsona "Původ křesťanství":
"Démoni byli původně prostě božstvem nepřítele.” V užším smyslu ano, v širším nikoliv.
Jakmile někdo něco vysloví, už se mýlí. Pravda je oním okamžikem na přelomu:
myšlenka se zformuje, ale nevstoupí Ještě plně do vědomí, není dosud vyslovena.

30.6

6.7.1988

01.10, z okna činžovního domu si nedůvěřivě prohlížím oblohu nad Petřínem a Sviním
vrchem. Relativní ticho. Snad proto se do uší neodbytně dere léta neslyšená melodie skladby
skupiny YES Too old to rock n roll but too young to die" (Příliš staří na rock'n'roll, ale příliš
mladí na to, aby zemřeli) s tak typickým projevem lana Andersona. Připadám si příliš starý na
oboje. Zapaluji sobě svíci a cigaretu, okno dokořán, plamen se ani nepohne, něco visí ve
vzduchu. Pozorně zkoumám stíny kolem sebe, luštím slova čitelná ve sporém osvětlení: AŤ
TVOJE SVÍCE HOŘÍ PLAMENEM ZAPÁLENÝM OD PAŠKÁLU - velikonoce 1988 Sh, Krysar,
PODIVUHODNÝ MANDARIN, The cognac smoke, Historický kalendář Království českého,
CIGARET start 20, Klub českých turistů, Petřín čp. 205. 01.30 - déšť, uléhám k neklidnému

soánku.
Kolem poledního stojím v deští na ulici s kamarádem ze školy v krátkém rozhovoru o jeho
stížnostech na nedostatek prostředků. Na pivo nemůže kvůli práškům, odjíždí vlastním vozem.

s úlevou odcházím bez lítost/, že se vše vrací jen ve vzpomínkách.

Nechávám se zmanipulovat k návštěvě rodiny, která nedávno vyměnila za místnost navíc a
kvůli druhému děcku na cestě byt ve starém domě pod Emauzy za panelovou klec u
strašnického krematoria. Horizont rodinného štěstí bez věží kostela.
V noci probuzen živým snem: Vracím se unaven z dlouhého celodenního výletu neznámým
krajem. V uzamčeném voze leží na stole vzkaz od geologické kontroly: "Byla Jsem tu, nedočkala
jsem se." Všechna lejstra dopsána. Příště musím natáhnout maskovací síť.

7.7.1988 Služba.
Točím klikou vršíku a diktuji ženě, co mi táhne hlavou, /klecAartízkd fftzíce tír/tůčo
jaooakuzuýí mtff¿enř. TJfťy í/eoí/oŽnastí
jrŽečká kunám ýčŽ i5 tet aceía
ab/fteČ nou pzátí. ýakr ptztktíakif každý. (jýeJítíf pŽed tísítíletím stač Lín MÍttzá uadis
neýt/ÍLŽŠč Žeký Čt potoka, dnes Mi/ízt keaoAředwst wl/Z potomkdm tak daleko ía Alaonč
AlačokoJ, že se 2emé na&tíábá do 50 Čí 80 metál Jíž s oČdomlm, že se Jedná o ¿ni/estítíw poiá/ou Jednu genetatí.. "pílitr mneAo bejů - půltucet /ta Jednoho pracanta. "proto pte
ws dnes austáoá tutecké hospodářství nedostižným ideálem. $íž Jen a tohoto sávátu
musí být Jasné, kdo Je dnes i> převážné částí světu u mocí.
“Znakem primitivismu,“ fiká návštěva, “je výtečná paměí."
Dnešní křupan - na rozdíl od minulého, nebude jistě zakládat vinice či ovocné sady.
Proč ale? Co se změnilo? Cožpak není dostatečně zřejmé, že okamžitý zi.sk je z dlouhodobého
hlediska vždy ztrátou?

12.7.1988 Služba
Pár minut po půlnoci otevírám dveře svého bytu, vracím se z práce. Šmejdím po
bytě, větrám, dávám si jogurt. V 7.30 mě budí telefon - kriminální služba Teplice. Někdo
vykrad Sychro v, chtějí moje otisky. Dva kolegově z práce již obtlsknuti. Odvážejí mě,
obtiskují mé veliké ruce a zase přivážejí zpět. Jsou velice slušní. Pouhá formalita. Jsem
nevinen, samozřejmě, ale pocit viny transponovaný do situace z jiných oblastí velmi
intenzívně přítomen.
Vyrábím věšák na prádlo. Sousedka pár dnů před .slehnutím, přibudou pleny. Plíny,
napadá mě Plinius, starej nebo mladej, v této chvíli je to jedno, hlavně ať už to mám s
krku. Jdu pozdravit otce, cigarety nemá, ale našel mi v kabátě vajgla. 13.00-14.00. v
čekárně u lékaře. Lituji, že s sebou nemám tužku a deník, myslel jsem, že budu hned
hotov, a tak jsem vše nechal doma. Jaká neomluvitelná lajdáckost a lehkomyslnost.
Takhle promarnit nezvykle plynulý a bohatý tok myšlenek, brilantní formulace. Nyní při
zápisu již jen sbírám drobty, namáhám paměť.
Od rána se mi vnucuje myšlenka koupit si klobouk, nový pěkný klobouček. Ještě
nikdy jsem si nebyl koupit klobouk. -Vesele s ním pod paží - je ve velikém sáčku kráčím domů. Cestou si dávám čtvrtku kuřete. Při jídle pozoruji ostatní, jak se točí v
grilu. Mrzí mě, že jsem neviděl, Jak je ta krásná mladá prodavačka naráží na rožně. Též
pronásledován ideou, že bych nejraději nazpíval nějaké swingové skladby. Ještě se stavuji
ve sběrně, kupuji si za 3 koruny Rimbauda, "Má bohéma".
Odpoledne jsem pověřen vyhledat dirigentova syna a vyřídit s ním jakousi nechutnou
záležitost. Celkem jsem prolezl 11 hospod, bister a denních vináren, jež jsou v centru
města jeho doménou. Nikde ho nebylo. Nakonec Jsem U Pinkasů narazil na kamaráda z
předvojenských let. Chvíli Jsem klábosili. Tehdá Jsme se přiživovali falešnou hrou v
karty, měli jsme malé platy. Dělá již celá léta vyhazovače ve vykřičených podnicích, nyní

je v tona nejvykřičenějším. Vypráví různé historky z
podsvětí. Nejzajímavější byla tahle: Chlápek přišel do
lokála, najal si dvě štětky a a sebe doma si nechal
přibít laiákama obě nohy k podlaze. Ptám se: I s
botama? Ne, naboso. Potom chodil půl roku o berlích,
pak to ještě jednou zvopáknul a nyní již je definitivně v
izolaci. Jo, eště tahle byla dobrá: Zase jinej blázen.
Slíknul se donaha, pomaloval se rtěnkou a nechal se
mrskat dvouma štětkama karabáči, dokud se neudělal.

Pak jsem šel domů a nechal jsem si od sousedky
založit kalhoty. Před spaním se ještě vážím nahý v
novém klobouku - 72,5 kg.

14.7.1988 Služba
Těžká kocovina. Probouzím se s bolestmi hlavy na koberci v maringotce umístěné na lesní
mýtině, třesu se zimou pod slabou dekou, na které spí jindy pes. Na střechu bubnuje déšť. Pod
sebou mám nakousaný chléb se sýrem a půlku rajčete. Další čtyři přátelé jsou na tom obdobně.
V mém pelechu spí elektrikář, který včera odpadl první. Pokouším se o rekapitulaci, ale závěr
večera se rozplývá v mlhách. Vokno. Plná hospoda mladých lidí obou pohlaví o francouzských
holích a na Invalidních vozících. Vypouštěni z rehabilitačního ústavu vždy na dvě hodiny. Do
večerky si chtějí užít, a proto nemaří čas - alkohol teče proudem. Kytary. "Čí je to ohanbí,
ježišikriste, čí je to ohanbí?..." řvou jako pominutí na melodii “Už vyplouvá lod džánbí...“ a ještě
“Suché] tam a mokrej ven, dej nám pánbu dobře] den...“. S nejstarším z rekonvalescentů, který
si raději sedá k našemu stolu, se pouštím do debaty. “Ne!, Nééééf, NNNell, NE!!!“ řvu s
různými modulacemi a intonacemi hlasu. Odpovídám tím na jeho srabácké stížnosti na nepřízeň
osudu a Institucí. "Vaše chyba! Nenaučil jste se říkat rezolutní NE!" Brzy na to však začínám
u stolu klimbat, a proto jdu raději domů.
Celé dopoledne taháme ručně v gumácích a holinách u frekventované silnice kabel. Chce se
mi zvracet. Do česnečky drtí kolega v hmoždíři tři tucty zrníček černého pepře.
Při první příležitosti mizím v lese. Zklamán. Je zarostlý travou, jeřabinami, černým bezem,
maliním. Když se vrátím, uvědomím se, že mám službu. Dělám tedy kolegům bene. Z chatrných
zásob vařím špagety s dvojí omáčkou - arašídovou a Italskou. Všemu věnuji velkou péči. Na
oleji osmahnu cibulku a česnek, přidám saturejku, šalvěj, estragon, oregano, bazalku, levanduli,
rozmarýn. "Měli bychom se před jídlem alespoň pomodlit, nestolovat jako nějací barbaři,“ říká
kolega. Blbie Je založena útržkem papíru z krabičky od portorik, a to již řadu měsíců.
Vegetarián ji otvírá a čte;
9. Nazejtří pak, když oni šli, a přibližovali se k městu, všel Petr na horu, aby se modlil,
okolo hodiny šesté.
10. A potom velice zlačněv, chtěl pojisti. Když pak oni strojili, připadlo na něj mysli vytržení.
11. I uzřel nebe otevřené a sstupující k sobě nádobu jakous jako prostěradlo veliké, za čtyři
rohy uvázanou, ana se spouští na zem,
12. Na níž byla všeliká zemská hovada čtvernohá, a zvířata, a zeměplazové, i ptactvo
nebeské.
13. I stal se hlas k němu: Vstaň Petře, bí a jez!
(Ze Skutků apoštolských, kap. 10)
Večer se jde zase do putyky. Smotávám si na to po listu z lísky, černého bezu a maiiníku,
položených na sebe, ovinu nití, namočím v šípkovém víně a nechávám uschnout na topení.
Cestou do hospody volím opačnou stylizaci než včera, byť ta včerejší byla spontánní. Dnes to

bude sajmé přitakání světu. Muž ze včerejška však nepřišel. Po čtvrtém pivu jdu na WC. V
místnosti plné odložených berlí pod giriandasrn s nápisem "Petrův zdar!" (viz úryvek z Písma!)
si neodpustím kulhavou chůzi.
Z hospody jsem si přinesl jeden jediný zápis v deníku, napsaný rukou roztřesenou, nejistou.
Jeho smysl mi zcela uniká; }-^y-rrvnxx-v- '7L31; oe-roínS-d-Zó-f íMXoťcó"

20.7.19 88
/Nespokojenost s průběhem posledních dnů taste do pocitu neklidu u zhnuseni, /JtzťoÝ
bod ¿innosti. (ZJiuť prásknout do bot, ntZatit se o ptuchu silnic.

28.7.1988 S1tj:±í>sl
Při trhání malin se objevuje univerzální rada do života: nejlepší je zrovna to, co právě
děláš!
Večer V hospodě.

XtLíc-o-řvo-L,

píši SÍ,
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Po pátém jdu domů, liž můžu jenom čumět na TV. Dělám si čaj. Právě jej sypu do
sítka v konvici. "Napiješ se čaje?" ptá se jakýsi chlápek v turbanu z obrazovky. Mohl
jsem ho pořádně zpražit, ale zase jsem nebyl dost bystrý a propásl jsem příležitost.
1'
" wi 1

1Ó.2.C38 Sksžba
...... > .
Na hajzlu má být trochu smrad, aby člověk nezapomněl, proč tam chodí. Je ráno, jdu do
sběrny, kde si vybírám 2x Stalina a 1 4.sjezd KSČ se zajímavými projevy o situaci před 20
lety. Cestou pak potkávám Pepíka Bulanžéra - jak ho nazývám, nebol je bývalým pekařem
a v mládí pracoval ve Švýcarech. Náš hovor se vždy vyvíjí asi následovně: Již zdáli volá
"bon žůr mesijé koman sava ", já na to "komsi komsa ", a zase on "pekař je bulanžér, řezník je
bušér, čepice šapó" atd., vyjmenuje vždy několik francouzských výrazů. Pak povídá: "Copak
to nesete?" "Ale, koupil jsem si ve sběrně Stalina, to víte, to už se dneska nikde nesežene, to
je veliká vzácnost. On na to: "To byl velkej člověk." "Byl," povídám.-"ale co z něj zůstalo,
akorát podstament, jako když slon odejde z manéže a zůstane po něm pár koblih a
podstament." On dodává: "A livrejovanej negr to po něm musí uklidit." Pepík Bulanžér je
malý vzrůstem, ale velký duchem, pravda, trochu dementní je, ale vyvažuje to bystrými
postřehy z našeho veřejného a politického života. Mám ho rád, dokud ho potkávám, říkám
si, ještě je to dobré.
Mám rozdělaný Supermal, tak jdu malovat. Po obědě myslím na Lauru Antonelli. včera
jsem ji viděl v kině, má krásné talenty. Jdu shánět psovi nějaké žrádlo. Sehnal jsem prasečí
nožičky, a hned mě napadá, že jak je ted ta nová móda- transplantovat prasečí orgány, že by
mohli třeba baletkám transplantovat tydle prasečí nožičky, na to lítání po špičkách by to
bylo jistě dobré. Po naporcování nakoupeného masa si jdu napsat: tužba probíhá oe s-faéže
pěti čotazá.
~
Kvíčerou zase převážím, nějaká umělecká veledíla, tentokrát opravdu hrozné mazanice,
ale to nevadí, prachy nesmrděj. Leje do toho jako když obrátí konev. Po této akci jdu

spláchnout den k Bansethům. Zase
hovory o Lauře Antonelli, kozy,
kozy, kozy. A samozřejmě papoušek
do to. Ke stolu si přisedá ženská, a to,
co nese na hrudi, jsou cisterny
jihočeského Laktosu. Napadá mě
rým cisterna - kominterna. Také zde
visí plakát Agrozetu, na kterém leží
holka v plavkách, považte, v
rozkvetlém makovém lánu - úplně
jasná
vize
heroinisty.
Moji
spolustolovnici se hrozně handrkuji,
skáčou si do řeči, řeší neřešitelné.
Jeden je redaktor a druhý sochař.
Píšu si a nemíchám se
f jim do jejich
ukoptěných střetů,
Jen občas
zasahuß. Redakfůrek
píše také
básničky.

mezi ně Durychovo:
"Básník v politické straně vždycky bude
pavím perem v olysalé zadnici starého,
vypelichaného, bezcharakterního ptáka."
Pak už jen hulákáni na ulicí a lákáni
jednoho souseda na pokračováni u vína,
komolíme jeho jméno. Jmenuje se Rozkošný
a my r veme pod oknem: "Pane Různorodý,
pane Různorodý, pane Různorodýýýýill '

23.B.Í988
4&ÍHŽ4Z&Ě
f>Žekt>apUAj mě o^schlě kítltelníce oe so.Ultu a kostelník, ¿1 spíše ozátnej, jak
pU zaoíuíní kostela odhání lidi. blikáním suětel jak někde t> hospodě. QeŠtě bvj mohl
dáoat na oltdž
utězku - jako na
pípě jest tato
praktikována.

zlato

... a nad vším Petřín mlčel zelený...15

25 Staroslavný náš Petřín, spanilý pobočník hrdého hradu královského na hoře vedlejší, dosud
skví se v zeleni své jako za dob Libušiných a ještě ve 12. století, kdy stráně jeho, i daleké, až s
Bílou horou spojené temeno, kryl prales. Tenkráte r.1004, shromáždili se na širokém hřbetě
jeho vladykové s družinami svými, počtem 350 mužů, aby přispěli Oldřichovi, s Jindřichem II.
německým spojenému, ku vyhnání Polanův, šlechtou Přemyslovcům nepřející rok před tím do
země povolaných.
Jméno hory odvozuje Kosmas od latinského slova "petra" (skála), poněvadž jest prý to vrch
většinou skalnatý. Již ode dávna, pokud zjistili lze aspoň od roku 1134, dobývalo se zde kamene I
dlažebního; roku jmenovaného dal opat Sázavský Silvestr voziti kámen až z Petřína do Sázavy
ku dlažbě kostela.
Temeno hory posvěceno jest nejstaršími bájemi a vzpomínkami národa. Zde podle pověsti
obětovali předkové naši bohům starým, přineseným z původní vlasti; odtud milovaná kněžna a
věštkyně národa, Libuše, předpověděla prý městu svému slávu hvězd se dotýkající; zde I
náboženství nové záhy zbudovalo si svatyni, snad na troskách starých obětnic. Pověst přičítá
založení kaple sv.Vavřince Boleslavu II., v listinách uvádí se kaple ta poprvé r.11353>. Tenkráte
již počalo se na jižní stráni hory pěstovat! víno, které brzy pokrylo celou jižní I východní stranu
až k hoře Zámecké.
Vedle kaple pak zřízeno bylo popraviště, na němž dokonal nejmocnější rod, s Přemyslovci v
Čechách soupeřící a nad ně zajisté vlastenštější, Vršovcí"
*
5, když r.1108, z rozkazu
Svatoplukova byli schytáni a kteří smrti již v domech a na ulicích ušli, tuto, nebo na trhu
popraveni...
Kaple sv.Vavřince opravena, snad docela přestavěna byla asi v letech 60 13. století. Když
pak v letech 1360-2 Karel fV. vystavěl zeď Malostranskou, řečenou obyčejně "hladovou", pojata
do ní jen část hory tenkráte Petřínem jmenovaná; do té doby přikládáno totiž jméno to celému
hřebenu až nad Motoly. - R.1370 vykázáno temeno Petřína za obydlí mohamedánskýin tkalcům
koberců z Persie, kteří zde pod pestrými stany Pražanům na veliký podiv umělou svou práci
konali.
Roku 1590 opravena byla kaple sv.Vavřince panem Jiřím Henríchem z Frankenštejna a k
zábavě Rudolfově bývaly na temeni hory ohňostroje z kusů vypalovány. Pro snažší příjezd
probourána hradební zeď za kostelem, ale již r.1602 opět zazděna, poněvadž tudy vojsko na lup
do okolí vybíhalo a luza z věnčí prolézala a kazila stromy, jež tu císař vysázetl dal.
S úpadkem národa končí i dějiny Petřína: ve století XVII' a XVIII schází se zde jen různá
bratrstva k pobožnostem. Na počátku XVIII století vystavěna byla uprostřed planiny na vrcholu
kaple Božího hrobu podle vzoru kaple jerusalemské. Roku 1770 dostavěn kostel, ale již roku
1784 byl zrušen a zavřen.
Nejvyšší purkrabí hrabě Karel Chotek i o zanedbaný Petřín zásluh sobě získal; daltě spolu
s radou městskou hrbolatou dosud planinu na Petříně srovnati a stromy posázet!. R.1836 pak
postaveny při cestě na Petřín a na vrcholu kapličky křížové cesty, Jejichž obrazy podle nákresů
Fiihrichových vymalovali bavorští malíři Jan Mtiller a Josef Holzmaier. R.1884 byly sešlé Již
malby J.Schikanedrem obnoveny. R.1840 znova vysvěcen byl kostel sv.Vavřince, v němž r.1841
první poutní mši a spolu své prvotiny konal básník Karel Eugen Tupý (Boleslav Jablonský), kněz
řádu Praemonstrátův na Strahově.
Hlavní oltář kostela sv.Vavřince ozdoben jest pěkným obrazem téhož svátého od
Nizozemčana Jana Cl. Manno (1693). Na planině před kostelem stojí kaple Kaivarská se
skupinou kříže uvnitř, před ní pak kamenná kazatelna, pod níž jest žalář, a opodál uprostřed

1) Jan Rokyta, Verše českých básníků o Praze, Fr.Borový, Praha 1941.
2) Čechy, Pr^ha XIV, sešit 3 3, J Otto
3) Václav Hájek z LIbočan, Kronika česká, k roku 928: ... ’Kázal hned založit! (sv.Václav) a pilně stavětí pod
Petřínem proti Pohořelci (kostel) ve Jméno sv.Míchala archanděla...
*
4) Josef Šusta, Soumrak Přemyslovců (J.Laichter 1935), str.247: ... (K Přemyslovi II.) To byla asi chvíle, kdy
mu uklouzla slova, pozdějším tlumočníkem panských zájmů ¿Dalimilem) tak nevraživě zaznamenaná, že zlomí
vzdor velmožů, i kdyby po pražském mostě z nevěrných Čechů nikdo Již neměl chodit! a Petřín popravčí
’povlakou’ příoděný, zcela zrudl panskou krví ’Až *a z vojny vrácu, zavaieju Čechom prácut chcu Petřín
pavlakú postříeti a na Pražském mostě nebude Čecha viděli.’
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planiny pěkná Jerusalemská kaple Božího hrobu, r.1882 vkusně obnovená. Pod ní vytesán jest
do skály hrob, v němž leží socha mrtvého Krista.
S vyvýšeného místa před kaplí Kaivarskou otevírá se překrásný pohled na Prahu a daleko
do země, zvláště k severu až ke zvonovitému Řípu a homolím Středohorským.1’

...Díváš se s Nebozízku dolů
Jak do hrobu...2’

19.12.1987 «Sít
T) ^albínových "TZozmanttostech''' se
o pražských kopcích.
o “pett-íně jako
o hoíe sv.Uavťlnce. júha, to podle tamní kaple, iíkám sl.
večerem mítím rovnou na petŽín. /Cdif jsem tam za tmy naposledy Žel?... Q-sem
tedy poutník, pílcháaející do prahy navštívit posvátná místa. K-táČ ím jednou a cest
vedoucích vzhůru, lemovaných Žlutými láce známí. T>nes jsou to ohně postavců, hlídačů
a pohanských íemeslníků. /ýa úpatí vršku zastavují trochu unaven, rozhlížím se. fila
zde lze pocítit píevahu a povýšenost nad ostatními pražskými kopci. O to větší, áe
obloha je pod mrakem a stromy kolem bez listí. /4 co hlavní - je noc. ^Zvýrazněná
umělými světly tam dole. lAmrtvená teka atzatlla věčnost plynoucího toku, bímrtvený
pohyb v mraveništi města. 'Tšémět ticho, jenom slabě sem doléhají výktlky opožděných
votaŽň. fiebe se pohnulo, vyšly hvězdy, fišusím výš. •jáladová aed okousaná dobou
ještě hladovější, první kaplička kŽÍŽové cesty.
tmy vystupují dvě věže, /^ievím,
oo jsou zač, jsem tuclaí. 'ptlcháaím blížt kaple sv.Davžlnce. ftoahledna se zjevuje
také jako pítatak. ¿tojí tu bea hlesu, jen vítr Šramotí jejími plechovými rukávy...

I když jsou pražská města obehnána hradbami a náspem, uzavírají ve svém okrsku kopce.
Petřín se dnes jmenuje hora sv.Vavřince podle kaple, kterou dal na onom kopci zřídit
sv.Václav, poněvadž pohanští modloslužebníci tam zapalovali hranice a různými způsoby
vyvolávali démony viditelné v plamenech. Sv.Václav, aby odstranil uctívání pohanských bohů,
stanovil lidem za učitele sv.Vavřínce, který svou krví uhasil a překonal plameny. Od té doby
ustaly kejklířské modloslužby. Když byl sv.Václav přijat na nebesa, dal kaplí vyzdobit
mučedníkův vnuk, Boleslav Zbožný. Pamatuji se, že jsem jako chlapec viděl na její levé straně
starobylé odznaky našich knížat, totiž číši, což byl symbol císařských číšníků, s třemi
namalovanými čarami a jménem Boleslava Zbožného. Tento kopec byl odpradávna určen k
obývání pohanům. Tam na příkaz Karla IV. bydleli výrobci koberců, mozaik, tapet, závěsů a
podobných předmětů, v nichž oni jako řemeslníci vynikají. Karel IV. dal také v době největšího
hladu obehnat Petřín hradbami, jak jsem se dočetl v Arnoštově Životopise. Pavel Stránský
podezírá Petrovské, drsný loupežnický rod, že mají své Jméno po té hoře, poněvadž je mimo
Prahu a má na mnohých místech jeskyně. V nich se loupežníci ukrývali, odtud přepadali
pocestné, kteří vyšil z města, a pod pláštěm noci se hbitě uchylovali do známých skrýší.
Nejblíže k Petřínu se zdvíhá hora Sión a sousední Sviní vrch a na něm chrám sv.Víta s paláci
a mohutnými stavbami královského Hradu, viditelný z celé Prahy... Nikde nenacházím, proč se
toto návrší jmenuje Sviní. Naproti tomu Skin má jméno podle palestinského Siónu, poněvadž se
mu naše hora podobá, jak prohlašují ti, kdož oba vrchy viděli. Tím jménem pojmenoval kopec
olomoucký biskup Jindřich, který se dost často vracel jako poutník ze Svaté země, když
zakládal strahovský klášter. Tentýž muž založil v Litomyšli klášter na Olivetské hoře, nazvané
rovněž pro její podobu s biblickým místem.5’

1) Průvodce po Praze z roku 1846 (z Neradoval Praha našich snů, str.79)i
"...Chcel-íl sobě poutníku neobyčejnou, duli i smysly opoj ují cf rozkol způsobit, vystup nt temeno Petřína, oné
krásné obrostlé hory, které Jako mohutnými perutím! místo zastiňuje, a objeví se U pod nohama Jako čarovným
prutem vykouzlená královská stověžatá Praha..."
2) Jan Aida, Verše českých básníků o Praze, Fr. Borový 1941
3) Bohuslav Balbín, Rozmanitosti z historie království českého,
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...šedé oblaky vystupovaly na západním nebi
bledé zelenému, skoře- malaehltovému...n

a pluly

k Petřínu,

25.2.
7?í?míi cázó jet jako í?áí>iz¿/e ¿<oad¿uac¿íkout jejíž- ttasu oS /Vzttc^řtáAíJ átcwHzi ztó Mzt
"B£Z^« Áít-Zxe pokládám aa nejaajímaoájít í se o-Šecfi. ptaŽ-skécA línek- (těkám ire oáttu zt
ckume Lenící a Átfáfw d Louko Étiwt, tteá m£ £r/ř?£', íe ázíáftzt ¿wjíum; nepojede,
'potatnuje to i dao ¿¿3£, .spe¿Á«£¿<s£¿A .« í«tecmi£m£
ptf m-ostó' pwí¿ iwté. 'Úi^wfea
o 3"A«Ze¿¿x< síaoného oťfzod í. /'da okamžik m«m poctí, áe pem ís ocitl uptosčtéed
kazneoula, ale toá&e lidí mi jej Afteá owotací. /šeisoc-t toajásané r ni^Atíř saÍM^^Í^é,
nam.ícklé. píc-ll &«£; mze řreífco, ale tÁnec tuto K-eoP&tosf. ooléw »«o-tAa/í a »tftxčáZm ptotí
silnému tté'íZM jmetem k 'pet&ínu. £ap¿4Í¿tf 5*tťÁ« badají cla Íoztíe. /Mteříáwmifflí /A'/ltzt
«wf, bláto, ¿ etné stříkance mze kalfiatcíači. /do.
a/üíí'w^i,,&e /jsem cAifířČ j^.eíeěW
¿zrřtoo&M, co dnes jede. 'XíztT se «;iz[o¿W u»
oAfc«íw/e. /4 fzr£ /sem ctzt "peti-lné,
aniž /h^cA o fíw-r. í¿m¿£ nějaké oédomé toskodnutl.
3c>ě'ítTZí hodinami jsem £etí dopis
od přítele se sámoČÍ, o némŽ se amtňeeje o posledním oežetu soé M<w/íét>tf; ýiYm/uf, Jcíif
¿ož£o ke aoláétní gtodaeit PětiT-petóéft-peíťíM:^.. T)
s¿ .«¿ztíS ¿m. koupit kápu ze tetu
sl ji o kelímku s sebou ca oow., o néM-tá je pwf/i^cÁ Mest čWXZzA ¿£<9¿ - ectáztettíM/
.sťwřemtá ae sttaAooskéck kolejí. £•> káoou. .«£ oifázťzMwt i píafeeáHOrt ¿í¿ tenká tí. fakbem jísdif
¿£‘t£m p-nwí poanzÉmá:^ k 3M.g/r¿m¿t Jm¿. Ofr¿z?j obhlédnu tsett, 'ílta.d o fwsté mlse smtwel,
zt jediné, co oidím, je vlajka. na. letok.zá.dkíi o sa/itadé ametlckého oeloxfslanectol.
CLasíozt meai novami kzodteiml a ‘Híztá'oo.íW. zdí pak p'Hemés' lim o sttahauské m. ¿jZzí.Ü'íew«
zt desetiletém pwgřžzmw ”í«ín4¿tó otetodif Mpto^zt’’,
infhláslla katolická. oltkeiv zt
kto^é bude xakond en tisíciletém vévodím rntóŽ «¡rMtcfcé smtói Jip-.TDojfí^c^zt. c^3
*e
- o -Í43
m oťjie - již sníh netaje zt neptoŽ Lapaná, bélostná cesta je s. mífmi wif/Lenkami, jak

náhle adioené posttehnu, tt píekoaptoé dokonalém souladu.

Kostel

1) Jiří K&rá&efc ze Lvovtc - Ztracený ráj.

kv

Varv ř incse» rm. Petříne
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...V mlze se zvolna ztrácejí stromy i střechy 1 štíty Petřín už zřím Jen v obrysech Jak fantom obrovitý...15

22.4.198 8
deněkat
Qúeme od ¡védského vyslanectví smězem do "Olasské , zoahledna nad námi. /H. ííkai
"Měli bychom sl tam navěsit půlměsíc, abychom blufovali, -páko že se dáváme k
^Lůžkům" "podívám se tam - a on tam půlměsíc již jei nakzeslenfy pžesně nad špičkou
zoahledny ¡edoblltym koutem stíhaČ ky.

... Pavilon kosatců s porculánovou věží
není tu, Litajpe,
na Petříně však rozkvetly už bezy,
tam půjdem, Lítajpe...12’

^.9.1988 «=^8.
^edím t> aakabonéném a větzném počasí pod pezgolou na aahzádce, opisuji sl 2
■ki-ájkovy ÍCzonlky České všechny zmínky o pettínu. Q-sem pzávě na stz.152 2.dlíu, kde
se pHe o podivných jevech v ohni díevozubců, zozdě laném na místě bývalého obětlátě,
kde dnes stojí kostel sv.^avtLnce. £rtalo se to Z.991, a pzoto sl ííkámi "JZok '199'1, po
tisíci letech, to se mast oslavit... Čajovém shromážděním?” lAtíkám dovnitř, abych si
přinesl notes a učinil o tom zápis. /btzknu na pendlovkyr je přesně poledne. T)
okamžiku, kdy na ně pohlédnu, začnou odbíjet. "^TeŠ jsem chytil něco za pačesy,"
tíkám sl v duchu.
...Času toho na hoře, kteráž Petřín slově, mnoho lámali kamení a do města podávali. Tu pak,
kteříž tu skálu lámali, u jednoho velikého dubu příbytek jako dům sobě postavili a tu času
zimního veliký dělali oheň, aby se hříli; a v tom ohni divní způsobové tvářností lidských ohni
činili veliké poctivost a jemu se klaněli, totéž i křesťané někteří s nimi spolu činili. Když pak
více a více taková věc se při tom ohni ukazovala, tak jakoby tu něco svátého bylo, velmi se to
rozhlásilo a pohané i křesťané někteří časem nočním tam běhajíce dříví na oheň přikládali a
vidúce takové lidi v tom ohni a k sobě podobné, pravili, že by tu otcův a předkův jich duše od
hříchův se čistily, někteří pak chleby a jiní peníze za ně obětujíc na ten oheň metali. Kníže
Boleslav, když o tom uslyšel, znamenav z naučení kněžského, že by se tu Sáblové v tvářnostech
lidských ukazovali, služebníky své tam poslav, oheň zhasiti a dub podsekati rozkázal. Pohané to
velmi těžce nesli a často se na to místo navracejíce, oheň tu zapalovali.
Času jarního (992) na tom místě jako prvé opět někdo oheň zapálil a lid pohanský tam
valně běžai a chtíce toho jako mocí brániti, aby ten oheň od žádného udušen nebyl, jedni druhým
pravili, že mnohem kražší osoby v tom ohni toho času, než léta předešlého se ukazují. Kníže
jako pán křesťanský z vuole biskupa svého poslav tam mnohem větší počet než prvé
služebnlkuov, kázal oheň udusiti, jámu zasauti a hned bez meškání rozkázal na tom místě
kostel ve jméno sv.Vavřince založitř a rychle dokonati. A to proto, poněvadž takovou chtivost
má lid pohanský se ohni (jako někdy Kaldeové) klaněti, aby raději poctivost i oběť činěna byla
tomu, kterýž skrze trápení ohně mučedlníky své k sobě přijímal, jakožto sv.Vatvrinec.3’

1) Jaroslav Nauman - Písně malostranské (Josef R.VUítnek).
2) Bohumil Mathesius - Utajpe (z Neřadové, Praha našich snů).
3) Václav Hájek z Llhočan - Kronika česká, H. díl, str.152.

/V« miste obetisté stojí ůftes blažisté.
*«e j:é4Ž€ ¿¿Mrt/á.
je
otf&ejtřeři^ &ť£m£m£ s&sz^cíif « pzaxané t ostatní obyvatelé království ť*
tm ró mwZ/u? o-ébu.
vodí své potomky, dáif je naué ili Sosift.ostL se otfsmrtií .soi^m &fre£fci®>mtiřgm. podobám.
"* ,.

...On at si jde na ten svůj Petři u, nebudu ho ruSlt...1’

/$a "peťŽlné » £4 kostela. su J"O<et»í'ínce st opisuji» "bazohní sta&ba. jbtiaiiala
"pálltazštAo, ¿oboné ená cca 17?Q jeho stanem žkfnáoem.. "O xákla.deaft. šachován pávodní,
zamánsk^ kostelík, ctoádénfy j£á fc.tfíaSL" *H.á.jek uvádí stavbu jlá h Z.&92f /1 jinde jsem
¿etl, žs kapli s&íOaxtátnce ¡tál na mís té' pohanského ohétláté postavit /¿í so^áčlav
*
xžl kostela je taoedena 1 na.3m.o£shá vískat 327,26á m.
.
.
.
.
K/záš tm s přítelem kolem. obzaxu a hííxooé cesty s nápisem ro^eHlée svlékají ís
toefziA«”. ~D>ole ve mésté' se z&xexní
Qsa. bex hodinek, dojde mí tepwe po cho-lll, He
je pravé poledne. f^euoéčitelné l ‘O/ecAítif rótfcig, na. ktetyak jsem ooňén, a na fctetych.
se »ĚsáfCw.. mají soáj xdzoj xde. Kátfjty neo^sxsánéltf, soanif, netuš ll ítych., áe je poledne, a
spojitost s oíe&ejsím. polednem.
tah nevstoupila do mého vědomí - neupoutala (ty
moji pozornost.
■
‘O pod&ežgt sedím doma. js naáŠtéoocf, "O^právím o včerejším a ¿nesním- poledni.
f'Káo to vůbec (tyt ten sv.'Oa&%inec?°t ptá se přítel. Dívám. se ¿o hnity Jdl.^chikoty
"fiáíe svétla’ (čtení xe iítoota. svatych). "O rejstříku jsou TJ«?.cn£ísvcové hned tíh
Ziaoíinec jáhen, mi
*c
edník, 'Oatáíínee x “3ten^£s£ a. 'ídatácínec Q-astlnlujnl. ¡¡¿soudím, He se
asi jedná o toho prvního, protoxe díhtf •Hájkové xpzávé vím, ée mál tyt upálen-. <rlóft
má svátek ‘f0.szpna. 'fiííkám se smíchem.» l,Qeiwm jsem se bál, otty to netylo ¿nes, 5.
xáží!°‘ ~3tfZ jsem si o- té chvíli jist, xe taková. moxnost neexistuje - svátek mám. totlií já.
a podle kalendáře "Sotís. ¡¡Ale ou/tá., nikoliv podle katolické ho t ¡A tah mi sáty tuhne
úsmáo na ‘¡stech - tíetl x Duo-žincA má svátek právě ¿nést
fO páz ¿ní ptxxději se dívám. o 'r^7O aa vynikající ýitm bál ‘^laotani '"/"šoc sv.
"O«ořlít(?e“ - toho, hteVjf_ má svátek 'l&salpna.)
I) Fraciz Kufíra. - PopLs jednoho zápasu. Odeon 1968, atr.22
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... Sedíme tiše, souběžné jen sníme
a ehtvíle za chvílí se zvolna ztrácí v kolébce déčko dávno tiše dříme,
když sborem spustí na l*
etříné
ptáci...1’

20.9.4988
po snídaní fdu s hlukem ven. /Plam namíŽeno na petŽín. ^Vtamvaj. nejede, tak si bezu
na Ul^ezd taxíka. /Lanovkou nahozu a po chvíli kupujeme lístky do bludiště. Tšlouh<i,
Šizok^, v^poulenty a kzabatfy, zuce jako embz^a, chobotnice, debil, zzůda, tzpaslíh, pak
feště tzochu pachu a kzve, Qohansson pzoboděvě Kcmázka, do toho kdosi spouští výklad
v zuském jazyce a dítě híLĚí, ukazujíc na mostní dzamat "^TLata, tata.” TJzpomínam sl,
Áe ten taxikríž měl skleněný oko.
...Začněme svoji procházku spojenými parkovými plochami Kinské zahrady, Petřína a Seminářské
zahrady. V pečlivě ošetřovaných vstupních částech Kinské zahrady s ornamentálními květinovými
záhony, velkými travnatými plochami a řídkým stromovím a keři sídlí jen několik málo druhů. Jsou
to většinou ptáci, které později potkáme v malých a středních parčících uvnitř hlučícího města a
hojně navštěvovaných lidmi. Tedy kos, pěnkava, koňadra, drozd, tu a tam brhlík a modřinka, všude
je vrabec domácí. Jsou to druhy v městech domestikované, zvyklé na člověka, který jim poskytuje
valnou část jejích potravy. O něco výše, kde park má ráz listnatého lesa, stromy a křoviny jsou
ponechány z valné části samy sobě, je ptačí svět bohatší. V blízkosti volných travnatých ploch je
hojný černohlávek, budníček menší a sedmihlásek, v stromové části pohni zdí strakapúd velký.
Zde se jedině v celé Praze skutečně vyskytuje babka leskohlavá. Na Petříně pod rozhlednou
vzrostlé stromy s hustými korunami utápí podrost ve stínu. Hojný je zde budníček lesní, střízlík
a zjištěn zde v červnu 194-0 lejsek černohlavý. Seminářská zahrada svými prosvětlenými porosty
přivábila Jako hnízdivce pěnice pokřovní a popelavé, zvonky, rehky zahradní a krutihlavy. Ráz
porostu a sním spojené podmínky světelné, tepelné, možnost obživy a příležitost k založení
hnízda určují jako důležité sociologické faktory jak hustotu rozšíření, tak výběr druhový, kvantitu
I kvalitu ptactva. Zákon životního prostředí se uplatňuje, jak vidíme, i na zdánlivě homogenním
porostu petřínského kopce...2’

Prahu možno milovat pro její zádumčivost, pro krásu
klikatých uliček, pro sladkost a zeleň petřínské stráné...3’

jejích

6.40.4988 «=
*^2.
'Ralbín o petťínui "'TLento kopec b\^l odpzadtfvna uzd en k obývaní pohanům.” Odvahu
něco na tom směnit měl jedině Kazet ZTO., jemně o tezasovtté m zastavění petiína po
vsozu italských měst aabzěnila smzt. Q-e naše volba Petiína potvzsením našich úmyslů
tosejít se zcela s křesťanstvím?
...Císař Karel počal okolo Hradčan a Strahova a přes vrch Petřín velikou zed stavětí, maje v
úmyslu celou tu stráň řečeného vrchu domy posázetl a nové obyvatele na něm usadlti. I povídá
se, že na vyzvání císařovo všechna chudina pražská k tomu dílu běžela a pilně pracujíc od
císaře mzdu a pokrm dostávala. Sám prý k dílu dohlížel, mzdu i almužnu rozdával a hladovým
pokrm podávali kázal...4’

1)
2)
3)
4)

Jaroslav Nauman - Písně malostranské i Starý byt (Josef R.SÍiímeky.
Veleslav Vaflí - Pražské ptactvo (Česká grafická unie, Praha 19 44).
Václav Zima - Chválení Prahy (B.Rupp, Praha 19 40).
Cesko-moravská kronika (I.LKober, 1882).

— 4^6 -

...Až zase počne jajro, jež se svou flétnou usedne na Petřín a bude
tě probouzet k novému tanci«.n

30.1.1989
'pžíznloe naladěn patem koni, odvážejících nr? valníku větve ptoz ezatvífch. Am/itZ,
jsem se tovněž do úklidu 'petžlna. ^bízáním paplzú od clgazet a tatzanek, kelímků
od limonád, lýelttové(_eh pytlíků a staniolu a Čokolád jsem položil základní kdmen naší
zdejší budoucí stavby. ¿pkutec nost, že je den mé služby, ml pochopitelně opět dochází,
až kdys jsem té mez doma.
...Tma skrývá hrad. Však Petřín tón svůj mění,
z par zdá se růsti stále mohutněji...a>

23.2.1938
ňGnčfccs
/^a 'petžlně pzo pzlsadu do kezamlcké hlíny, kteza po vypálení vytvoíl v
glazuz&oané tn pouzchu éajooé[ch mlsek ty pzavé oznamenty. /'iejdžíve hzst pzachu
smíchaného se zdivém kostela su íOavŽlnce, potom dva kousky zoětZalého pískovce z
'H.ladoué zdi témež u bývalé ^tzahovské bzány. TSzzy se vzátl zpět.

1) Václav Zima - Chválení Prahy (B.Rupp, Praha 1940).
2) Antonín Klášterský - Noc nad Prahou (z Neřadová; Praha našich snů).
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Tradiční japonská cesta za poznáním usilovala pod vlivem zenové filosofie o
dosažení harmonického splynutí s koloběhem přírody, o nabytí duševní rovnováhy a o
oproštění se od zátěží každodenního života. Hlavním smyslem japonské estetiky bylo
učinit život uměním a umění životem. Příležitost k tomu poskytuje téměř každý
úkon všedního dne, na příklad právě pití čaje. "Pití čaje", napsal Kačuko Okakura,
"to je pro nás náboženský obřad, modloslužba umění žít." Čajový obřad, čanoju, se
postupně vyvinul ve vytříbenou formu společenského styku, vedoucí k vzájemné
duchovní spřízněnosti, k vnitřnímu souznění účastníků. Jeho čtyři základní principy soulad, úcta, čistota a ticho - byly formulovány již v 15.století. Klasikem čanoju se
pak stal zhruba o sto let později čajový mistr Sen no Rikjú. Postupně se vyvinula
celá řada jednotlivých čajových škol. "Čanoju", napsal Nitobé Inazo, "jest více než
obřadem;...jest poesií pohybů na místě rýmů." Jen při přípravě čaje existuje okolo
tříset známých pohybů ruky. Řekne-li Japonec o někom, že umí žít, pak toto rčení
znamená, že se jedná o člověka, který se umí radovat z prostých věcí a jevů, kolem
nichž druzí procházejí lhostejně. V estetice čanoju se uplatnily tři Šintoistická
kriteria krásy: sabi - rzivost, osamocenost, opuštěnost, stáří, krása, pečeť času, áfj/buJ
- prostá, přirozená krása, přitlumená elegance, harmonický soulad mezi tvarem a
materiálem, mezi použitelností a estetickým vzhledem, ale jedná se i o výraz pro
syrové, drsné, rustikální, posvěcené moudrostí a skromností zároveň, a vabi - krása
všednosti, moudrá zdrženlivost, kouzlo prostoty, nenásilné zasahování do věcí, otázka
citu, vcítění. Čtvrté kriterium, Jtigeu, bylo převzato z buddhismu a Jeho podstatou Je
umění náznaku, podtextu, kouzlo nedotečeného. Proces zdokonalování je lepší než
dokonalost sama, prázdné místo na obraze je mnohdy výmluvnější než zbytečný tah
štětcem.

SCENARIO ČAJOVÉ ŠKOLY PRO VNITŘNÍ POTŘEBU ŘÁDU
(druhý návrh)
příchod (předsíň)
- v určenou hodinu
- po určené hodině se čeká 10 minut a zamkne se; případní opozdilci jsou vpouštěni až po
čajové škole, tj.zhruba po 45 minutách
- kouřit povoleno až do očisty, a pak opět až u řídkého čaje
- pokud není určeno jinak, stává se hlavním hostem ten, kdo přijde jako první, druhý nebo
třetí. Je-li ve vázičce v tokonomě jedna květina, stává se hlavním hostem první příchozí,
jsou-li dvě, druhý příchozí, není-li žádná, jen větvička, stává se hlavním hostem třetí
příchozí.
- hosté si v předsíni odloží vše, co nebudou v čajové místnosti potřebovat a navléknou si
bílé ponožky
- čekání si krátí prohlídkou obrazu a květin v tokonomě
- mistr zatím koná přípravy k rozdělání ohně (dělá třísky a aranžuje je v brazléru) a k
oběma občerstvením

OcÍSÍS (předsíň)
- mistr jemně uhodí na zvon, což je pro posledního hosta (tím se stává ten, který přišel
poslední, aniž by se přitom stal hlavním hostem) , aby zamkl

- hlavní host dovede ostatní k dřezu k symbolickému omytí rukou a vypláchnutí úst.
Dřevěnou naběračkou lije hlavní host postupně všem hostům vodu do dlaní, naposledy
poslednímu hostu. Potom poslouží poslední host stejným způsobem hlavnímu hostu
Přivítání (čajová místnost)

- tři minuty po prvním zvonění uhodí mistr znovu na zvon, tentokrát silně.
- na tento pokyn přivádí hlavní host ostatní hosty v řadě za sebou do čajové místnosti,
poslední host za sebou zavírá dveře. Hlavní host se postaví k nejvzdálenější židli od
vchodu, poslední host k nejbližší
- ve dveřích je ve výši 14-0 cm připevněna vodorovná lať, která při vstupu do místnosti
nutí všechny k pokornému sklonění hlavy
- mistr po zazvonění zaujme místo u braziéru a čeká v úkloně. Když zaslechne zavření
dveří, počká ještě tří vteřiny a pak hlavu zvedne. V ten okamžik se mu ukloní ostatní
hostě, a po té ještě sobě navzájem
- teprve nyní hosté usedají
Příprava a pití hustého čaje (čajová místnost)

Mistr
- zapálí třísky v braziéru
- zapálí kadidlo
- zapálí svíčku ve svícnu
- přiloží kleštěmi dřevěné uhlí
- vyjímá z dřevěné skříňky čajové nádobí a náčiní a rozmisťuje je (postupně bude nutné
určit přesné pořadí a místo pro každý předmět)
- pokračuje v přípravě prvního občerstvení
- zkontroluje oheň, případně přiloží pár uhlíků
" nalije do kotlíku příslušné množství vody, po pečlivém zvážení všech možností (voda z
různých zdrojů)
- postaví kotlík do braziéru
- obejde s kadidlem místnost a vykouří ji
- dozdobí první občerstvení a začne je podávat - položí je na míse či prkénku před
hlavního hosta, který je s povstáním a úklonou přijme. Omluví se druhému hostu, že je
na řadě před ním, a vezme si na svůj talířek od každého druhu jeden kousek. Pak
povstane, uchopí mísu či prkénko a podá ji druhému hostovi, který ji opět s povstáním a
úklonou přijme atd. Poslední host vstane a s úklonou vrací prázdnou mísu mistrovi
(stejný postup následuje i při druhém občerstvení)
- odměří do kávového mlýnku zelený čaj - dvě kávové lžičky na osobu
- mele čaj
- vezme svíčku a kontroluje var vody
- dřevěnou lžičkou přemístí umletý čaj z mlýnku do misky na hustý čaj
- pokud se voda ještě nevaří, vykouří znovu místnost
- jakmile se voda začne vařit, sejme kotlík s ohně, a postaví jej na ohnivzdornou podložku
- urovná kleštěmi uhlíky v braziéru, přiloží
- když má pocit, že voda nemá více než 75 stupňů, nalije naběračkou do misky tolik vody,
aby to vyšlo na dva a půl doušku na osobu - t.zn. asi 1 dc na osobu
vezme metllčku a pomalými vláčnými pohyby čaj ve vodě rozválí
- oběma rukama uchopí misku a s úklonou ji předloží hlavnímu hostovi
- začne se věnovat ohni, nalije do kotlíku opět vodu (přednostně z jiné lokality), asi 2.5 dc

. z"

na osobu, a položí kotlík do braziéru, aby se později mohl podávat řídký čaj
Ostatní
- při přípravě čaje pozorují činnost a pohyby mistra
- po celou dobu všichni mlčí
- hlavní host a po něm i ostatní vždy po nabízené misce vztáhnou obě ruce a s úklonou ji
odebí rají
- každý host po přebrání položí misku před sebe, pootočí ji o 180 stupňů, zvedne, přivoní
k čaji, pokochá se pohledem a začne pít svých dva a půl doušku. Při pití si vždy pokládá
pět dotazů! Po dopití utře místo, kterého se dotkly jeho rty, vstane, uchopí misku a
předá ji dál. Ten, kdo mlsku přejímá, rovněž povstane. Při předávání se oba ukloní.
Každý host vždy misku po usednutí nejprve položí a pootočí se o 180 stupňů
- kdy poslední host dopije povinně až do dna, předá s úklonou misku hlavnímu hostovi. Ten
Ji ve stoje přejme, usedne, položí před sebe a pootočí o 180 stupňů. Pak ji opět
pozvedne a začne si ji pozorně prohlížet. Při tom otevře konversaci, klade mistrovi
otázky, týkající se misky a dalšího čajového nářadí a náčiní, původu vody a čaje, výzdoby
tokonomy.... Ostatní hosté mohou klást mistrovi otázky jen prostřednictvím hlavního hosta
Příprava a konzumace řídkého čaje (čajová místnost)
Mistr
- dokončuje a servíruje druhé občerstvení. V tento okamžik přestává platit zákaz kouření
- připravuje misky na řídký čaj
- mele a dávkuje čaj; - jedna kávová lžička na jednu misku, tj. asi na 2.5 dc vody
- mění se rytmus, pohyby se stávají rychlejší, živější, stejně tak I konverzace - nyní se
mohou hosté bavit i mezi sebou. Hlavní host může klást mistrovi další dotazy ohledně
nádobí, náčiní, výzdoby a pod.
- když se začne vařit voda, rozlije ji mistr naběračkou postupně do mlsek; nejprve do jedné
misky,
a pak vodu s čajem rychlými, a v jistém rytmu i o okraj misky zvonivými pohyby metiičky
našlehá do pěny. Uchopí oběma rukama misku a stejně jako u hustého čaje ji předává
hostům. Postupně takto obslouží všechny hosty. Vše nejen rychlejší, ale i méně formální
Ostatní
- každý host povstane, přijme oběma rukama misku, ukloní se, misku opět položí, pootočí
o 180 stupňů, prohlédne barvu čaje, přivoní, a pak popíjí již bez pěti dotazů. Během pití
je povoleno hovořit
- jakmile dopije poslední host, sesbírá misky a odnese je s úklonou mistrovi
- mezitím hlavní host posbírá prázdné talířky od občerstvení a donese Je taktéž s úklonou
mistrovi. Ten je s úklonou přijme a pronese výrok, jímž shrnuje průběh celého
shromáždění. Od hlavního hosta se očekává odpověď ve stejném duchu
- kocourovitý jde tyto závěrečné výroky zapsat a rovněž se k věci sám vyjádří, byť nikoliv
nezbytně slovně. Jakmile kocourovitý vstane, aby odešel učinit zápis, pokládá se čajové
shromáždění
za ukončené. Pokud se kocourovitý nenajde, musí shromáždění zakončit mistr.
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Návrh na občerstvení
1.
2.
3.
4.
5.

plátek
plátek
plátek
plátek
plátek

jablka,
jablka,
jablka,
jablka,
jablka,

anýz, hřebíček, muškátový květ
koriandr, estragon, pomerančová kůra
italská směs -,1-mandle, kapari
kari, celer, vlašský oříšek
česnek, káva, rozinka

.ar

*
Ku
-tzorf

6. plátek
7. plátek
8. plátek
9. plátek
10. plátek

jablka,
jablka,
jablka,
jablka,
jablka,

kulička bílého a černého pepře, badyán
kardamom, kurkuirna, hořčičná semínka
nové koření, zázvor, čili
tymián, jalovec, muškátový oříšek
majoránka, sůl, bazaika

Tyto kulinářské kombinace byly vyzkoušeny a plně se osvědčily jak po chuťové tak i
výtvarné stránce. Místo plátků jablka lze samozřejmě použít i plátky hrušky či Jiného ovoce
neb zeleniny. Používáme-li jako podklad ovoce či zeleninu, hodí se konečné kreace pouze k
řídkému čaji. K hustému čaji jsou vhodné následující variace:
1.
2.
3.
4.
5.

kostka sýra,
kostka sýra,
kostka sýra,
kostka sýra,
kostka sýra,

levandule, zázvor, fenykl
šalvěj, hřebíček, rozmarýn
paprika, skořice, pecka z citronu
mateřídouška, bobkový list, šafrán
saturejka, brusinky, kmín

Rovněž tyto experimentální výtvory byly odzkoušeny. Kromě nečekaných chuťových
kombinací, průniků, protikladů a nerovných i nerozhodných soubojů vynikala valná část
"chuť ovek" či "jednohubek" i výraznou hrou barev a tvarů.
Receptury jsou samozřejmě jen hrubým vodítkem, uvádíme-li pa příklad celer, může
to znamenat špetku čerstvé I sušené nati, kostičku čl nudličku celerového kořenu, případně
kousek nastrouhaného celeru.
Koření typu hřebíček, anýz, fenykl, badyán, kuličky pepře, nového koření, jalovce a
podobně můžeme do plátků ovoce či sýra zaplchovat a vytvářet tímto způsobem různé
výtvarné prvky jako smějící se či mračící se obličeje a podobně. Nezbytnou rekvizitou je
nicméně hmoždíř, dále struhadlo, malá lžička, nůž, talíř či plochá mísa, prkénko, párátka,
ubrousky, titěrné podšálky. Padl rovněž návrh, aby čajový mistr předkládal takové kombinace
a takové počty, z nichž by bylo možné usuzovat na soulad čl nesoulad právě probíhající
čajové školy, na to jak mistr dosavadní průběh hodnotí. Na příklad pro lichý počet hostů
sudý počet určité kulinářské kreace.

Příklad dalších, tentokráte nevyzkoušených variací:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kolečko citronu, křen, rybíz, lískový oříšek
kolečko banánu, ředkvička, pažitka, střik sojové omáčky
kolečko salátové okurky, jahodová zavařenina, černá oliva, střik tabasca
plátek pomeranče nebo mandarinky, rajský protlak, yzop, petrželka
plátek rajského jablíčka, nakládaná cibulka, pistácie, višně
plátek meruňky, zelený hrášek, kapie, kokosová moučka
kolečko mrkve, angrešt, máta peprná, vanilkový cukr
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estragonu a

dobromyslt,

tymiánu,

saturejky,

rozmarýnu,

šalvéje,

bazalky,

pepřo,

yzopu,

levandule.

Petrolejový obřad (23.10.1987)

Uschlou dubovou ratolestí jsem očistil mohutný pařez od spadaného listí a
postavil na něj psací stroj (záznam). Stroj se houpe na nerovném povrchu letokruhů.
S rozvahou vybírám v lese, čím bych jej podložil. Volím borovou šišku. (záznam)
Dokonalé. Píši v mírném předklonu. Na pařez prostírám čistou , dosud nepoužitou

utěrku a na ní kladu nůžky, kapesní nůž, zápalky a mýdlo. Vedle utěrky
rozprostírám dvě hrsti suché trávy a na ni stavím petrolejovou lampu a sklenku
petroleje (záznam). Je 17.30.
Kouřil jsem cigaretu a pozoroval při tom krajinu přes pařez pokrytý předměty.
Jsem na rozhraní lesa a louky zvedající se nad nádražím z kterého mohu být stěží
viděn pro padající mlhu (záznam). Právě se ozvalo z lesa volání houbařů a vzápětí
nesrozumitelná odpověci nádražního rozhlasu. Přinesl jsem k pařezu několik
polouschlých přesliček a ještě hrst uschlé trávy (záznam). Nalil jsem petrolej ze
skleničky do nádobky lampy. Několik kapek petroleje potřísnilo trávu, kterou je
lampa podložena. Pařez nikoliv. Svazkem přesliček vlhkou rukou jsem protáhl a tím i
pročistil cylindr lampy, který byl začouzený a dlouho nepoužívaný. Potom jsem jej
vytřel suchou trávou sesbíranou u kmene blízkého dubu. Několik drobných úlomků
trávy jsem z čistého cylindru vyfoukl. Zbytkem trávy jsem dokonale vyčistil odrazové
zrcátko lampy a teprve potom skleněnou nádobku, (záznam) Vysunul jsem knot
lampy a nůžkama jej na jeden ráz zastřihl. Nasadil jsem zrcátko na lampu, (záznam)
Odnesl jsem na kraj louky použitou trávu, přesličku, ústřižek knotu a sklenku se
zbytkem petroleje, (záznam) Z použitých travin a knotu jsem udělal chuchvalec, polil
jej zbytkem petroleje a přiložil zápalku. Vše vzplanulo vysokým plamenem. Jelikož
jsem všechen petrolej vylil doprostřed chuchvalce, vyhoří zakrátko střed trávy a
vznikne jakési žhavé hnízdo uprostřed okruží z trávy a přesličky. Zdá se, že je po
ohni, když náhle Jedním plamenem vzplane vysušené okruží a vše shoří téměř beze
zbytku za intensivní a rafinované vůně žhnoucí přesličky. (záznam) Odcházím ke
strouze napájené vodou z vrtu a tam oplachuji nůžky a použitou sklenku od
petroleje, mýdlem sl myji ruce a osušuji utěrkou. Vše vracím do maringotky
(záznam). V lese potom vybírám uschlý, podivně kroucený stromek s rozsochou.
Vyvracím jej, odstraňuji zbytečné větve, obřadně jej zbavuji kůry a kmen nožem
seříznu do špičky, (záznam) Na pařezu je již jen lampa, zápalky a stroj. Od nádraží
postupuje mlha, z lesa přichází tma. Přestávám vidět na klávesnici (záznam). Zapálil
Jsem lampu. Stavím ji tak, aby osvětlovala papír i klávesnici, kontroluji zda nemůže
být převržena posunem psacího stroje (záznam),. Obracím papír zvlhlý mlhou. Zvedá
se slabý vítr, setřásá kapky mlhy usazené na větvích nade mnou, komíhá plamenem
lampy (záznam). S opracovaným kmenem odcházím do temné louky. Vybírám místo,
do kterého jej s obezřetností a rozvahou zarážím. Nikoli v geometrickém středu
louky, nýbrž ve volném prostoru, kde se výběžek lesa nejvíce přibližuje bažině a
ostrůvku křovin (záznam). Nyní Již zbývá odnést lampu a zavěsit ji na vidlici kmene,
který již v louce není vidět. Až lampu odnesu, nebudu vidět na psaní. Budu
pozorovat jen nepatrnou část louky v bezprostřední blízkosti lampy, dokud nezmizí
ve tmě a mlze a lampa se změní v jediný jasný bod.

REKVIZITY K ČAJOVÝM SHROMÁŽDĚNÍM

(podle školy Urasenke, mistra Sóšicu Sena XV.)
nadobs na dřevené uhlí (sumitori), obvykle z bambusových vláken s lemováním z lakovaného
papi ru
drevene lihli ~ dva druhy: bílé, dlouhé, natřené sádrou, které je vžd<y z azalky, a černé z

čehokoliv
řCOVOVe KrOUZky do oušek kotlíku (kan)
KOVOV© hůlky (hibaši) k manipulaci s uhlím

troiflOŽka. (kamašiki), podstavec na kotlík, sejmutý s ohně
nádoba na popel (haikn

lžíce na popel (haisaji)
kotlík nebo konvice na vaření vody. Obé s poklicí Ckama). O něco menší do braziéru, větší
do pevného krbu
Fiadoba na vyplachovanou vodu (kensui), bývá z bronzu, dřeva, hlíny
podstavec na poklici z kotlíku neb konvice s vařící vodou (futa-oki), bývá z bambusu,
porcelánu, bronzu i železa
lopatka na caj (chaschaku), z bambusu, slonoviny, lakovaného dřeva, bývají poeticky
pojmenované, liší se podle toho, kde mají ohyb, mistři jich mají hodně ve zvláštních
poličkách, nejlepší jsou podepsány výrobcem
Široké pero k oprašování kotlíku aj. (haboki)
čajová metlička íchasen) z jednoho kusu bambusu
naběračka na vodu (hišaku), výhradně z bambusu
nadoba na vodu (mizusaši) z porcelánu, kovu, bambusu, dřeva
nadooa na busty caj (cha-ire), obvykle keramická s víčkem ze slonoviny, spodní část víčka
bývá vyložená zlatou fólií
sáček na nádobu na hustý čaj, z hedvábí (šifuku)
nadooa na noky caj (usuchaki), lakované hrnčířské výrobky, ale mohou být i ze dřeva,
bambusu a lakované papi roviny
nádoba na kadidlo <kogo); jsou dva druhy kadidel - z aromatických dřev nebo pasta z
aromatických dřev. Podle toho je nádoba bud nekeramlcká, obvykle z lakovaného dřeva
zdobeného dřevořezbou nebo lakovaným vzorem nebo vykládané perletí čl kovem, a
nádoba keramická, zdobená kobaltovou glazurou
čajové misky (chawan) - jedna na hustý čaj, těžší, masívnější, bez vzorů, a pak souprava
misek na řídký čaj
závěsné svitky - dva soubory pro různá roční období, vždy po dvou korespondujících
kusech, jeden z nich visí v čekárně, druhý v tokonomě v čajovém pokojíku. Jsou to
bud kaligrafie nebo malby, z nichž v horní části visí dva malé proužky látky, omotané
papírem, sloužící jako ochrana před průvanem, t.zv. větrné proužky (futai)
květiny - vždy 1-2 kusy, nebo větvičky, (čabana)
nádobky ns květiny, různé podle období roku, bud závěsné na háček nebo se pokládají na

podlahu tokonomy, v tom případě vždy pod ně patří dřevěné destičky z různých
materiálů, různých tvarů a barev. Vázičky mohou být z mědi, porcelánu, neglazované
keramiky, bambusu aj.
podložky z bílého papíru (kaiši), které si přinášejí sami hosté, a na něž si kladou sladkosti

a které pak mohou použít jako ubrousky
Zeleny Caj - hustý je formálnější, 3.5 gr na jednoho hosta, vody asi na dva a půl doušku
pro každého hosta, dělá se z listů tmavěfialovozelených z horní části čajovní ku,
rozdrcených nebo rozemletých na prášek. Řídký, méně formální, asi 2 gr na jednu
misku, kterou má každý host pro sebe, z modravězelených dolních listů v dolní části
rostliny, taktéž rozdrcených nebo rozemletých na prášek
kadidlo z aromatických dřev
brazier, čili přenosná pánev na dřevěné uhlí, používaná od května do října, původně ze
železa, dnes také z hlíny nebo z bronzu
pevný krb, či lépe ohniště zapuštěné v zemi, užívá se od listopadu do konce dubna
podnOSV, tácy, větší množství různých velikostí a tvarů
talířky neb dřevěné misky, tácky, krabičky na sladkostí, různé typy
misky různých velikostí a typů na jídlo kaiseki i jednodušší občerstvení tenšin
gong
Díle ponožky, pětiprsté, pro každého hosta i hostitele
— .J

f

-

podušky do altánu na lavici
kamenná nádržka s tekoucí vodou z bambusových trubek
naběračka na omytí rukou a vypláchnutí úst
kalíšky různých typů na horkou vodu a na saké
kamenná lucerna na zahradě
větrná zvonkohra
sladkosti suché Chigaší) k řídkému čaji, a máčené (kamagaši) k hustému čaji, od každého
vždy dva až tři druhy. Každý si bere od každého druhu jeden kus. Sladkosti vyvažují
hořkost čaje
pokrmy tenšin, lehčí a méně formální než kaiseki. Tenšin: na př. rýže se zeleninou, nudlie
s kořením a pod., vše pro každého hosta vždy na jedné misce. Kaiseki: mnoho chodů
na mnoha miskách, vše má přesně stanovená pravidla
Sady jídelních hůlek na pokrmy tenšin I kaiseki
Voda z náležitých pramenů
podnos s kuřáckými potřebami
slaměné sandály pro každého hosta i hostitele
emný mlýnek nebo hmoždíř
>erla
něna utěrka, lehce navlhčená, složená v malém pouzdře (kochakin) k utírání místa na
mlsce, kterého se dotkly hostovy rty, každý si přináší z domova
párátko v pouzdře (kuromoji), které si rovněž každý přináší z domova
páratka, větší množství, může poskytnout hostitel k pojídání sladkostí
látkové pouzdro, v němž je asi 15x15 cm velký kus hedvábí pod nádobí a náčiní, které si
chce host prohlédnout nebo kterým si přidržuje horkou čajovou misku - každý host si
donáší svoji; dále Je v pouzdře hedvábná hedvábná utěrka (fukusa), kterousi každý host
rovněž přináší z domova. První kus hedvábí se jmenuje kobukusa
bily skládací vojíř - složený vějíř je nezbytný k formálnímu pozdravu, každý host si přináší
svůj
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Podivuhodný mandarín
je hra na muže, důstojně nesoucí libovolný, avšak vědomě zvolený úděl. Není při
tom rozhodující, zda chápou svou roli jako bojovníci kříže, jako přísní asketové či
neúprosní kulináři. Jsou si podobni jen dlouhými plášti, společným znakem jejich
řeholí. Podivuhodný mandarín je ten z nich, který se rozhodl, že co živ bude,
nepoobědvá totéž.
Příkazem hry je odmítat po dobu sedmi dní požívání veškerých nápojů a pokrmů,
které jsme již někdy okusili1 >. Znamená to nejen udržet příkaz ve stanoveném čase,
ale především v rovině hravého nadhledu, který se vyznačuje důstojností, netečností
k osobním potížím - vznešeností mužů dlouhého pláště.
Dokonalost vědomé hry se vyznačuje šíří pozornosti. Je žádoucí zabývat se nejen
pokrmy a nápoji, ale též prostředím, předměty, časem, způsobem a okolnostmi
stolování a přípravy.

Pohár vody s hořčicí v čas zahájení hry je aktem vzájemnosti účastníků hry. Obsah
poháru pak naznačuje, že jde o hru pro hru, a informace hrou získané lze posuzovat
pouze jako informace o hrách, nikoliv o degustacích.

Několik namátkou vybraných příkladů toho, co již někteří řeholnícl nemohou okusit
(z let 1967-79):
LOCHNESKA
Pivo mixované s kávou (v láhvi od sodovky). Přecházející mixované s rumem.
Předcházející s vaječným koňakem. Předcházející se zelenou. Předcházející se
sodovkou. Předcházející doplněno červeným vínem kam až paměf sahá.

ŽALUDOVÁ MOUKA
Dobře vysušené žaludy umeleme a prošijeme, Nebo rozdrtíme v hmoždíři a prošijeme.
Mouku hnědé barvy lze s úspěchem užívat k přípravě sladkých i slaných placek
podle obvyklých receptů s moukou obilnou.
ODPOLEDNÍ BOROVICE
Do sklenky prostého tvaru s jednoduchým zlatým zdobením vložíme letošní borovou
šišku a doléváme tuzemským rumem ze staré polní láhve, sedíce na nejvyšší nosné
větvi borového lesa za jasného letního odpoledne.

PÁD Z PECE
Kolečka z rohlíků pomažeme taveným sýrem, načež Jahodovou zavařeninou, načež
zdobíme vypeckovanou olivou.
VĚTRNÁ RŮŽICE
1 kávová lžička zeleného čaje, 1 kávová lžička černého čínského čaje s li-či, 1 kávová
lžička máty peprné, 1 hvězdice badyánu, 3 jalovcové bobule, 2 zrnka korianderu, po
jednom zrnku fenyklu a anýzu. Louhovat sedm minut. Pozvolna upíjet. Obrazy na zdi
se stávají okny.

NEVLÍDNÉ VEJCE
Do sklenky na šampaňské vyklepneme vajíčko, prudce zalijeme přechlazenou
sodovkou, přidáme špetku soli a jednu kompotovanou švestku. Podáváme s brčkem
na stříbrném podnosu při jakékoliv nevhodné příležitosti.
SLADKÁ MISKA
1 polévková lžíce rybízového kompotu plus 1 polévková lžíce šťávy z kompotu,
1 polévková lžíce strouhaného ementálu nebo rozetřené nivy, střik fernet štočku.
1) To znamená, že nelze na příklad pít samotnou vodu, kávu, čaj, pivo, víno, vodu s ovocnou šťávou,
mléko samotné čí s medem atd., Jedině v nezvyklých kombinacích, a s nezvyklými přísadami nebo ze
zcela atypických zdrojů: vodu z rozmražených rampouchů, z rozpuštěné Jinovatky, z nasbírané rosy. Ještě
vhodnější Je hledat prameny zcela původní: popíjet odvary z okvětních plátku květin, z Jehličí, z hlíz...
Totéž s pokrmy, ale pozor: věc má háček! Vše z toho možno konzumovat opět pouze Jednou! Ani podle
toho nejnápaditějšího recepisu sí nelze navařit na celý den dopředu.

PÁLIVÁ MISKA
Menší, nadrobno pokrájená feferonka, 2 polévkové lžíce jogurtu, 1 kávová lžička
nadrobno pokrájených rozinek, střik tabasca, několik kapek vinného octa,
KYSELÁ MISKA
Menší, nadrobno pokrájená znojemská okurka, 1 polévková lžíce drobných nudliček
eidamu, 1 polévková lžíce šťávy ze švestkového kompotu, jemně pokrájená nať
mladého pórku (1 kávová lžička), 2 spařené, nadrobno posekané mandle.
HOŘKÁ MISKA
2 polévkové lžíce vermutu, 1
polévková lžíce majonézy, půl kávové lžičky
strouhaného křenu, špetka ostřejší hořčice, půl kávové lžičky medu, střik citrónové
šťávy.

PRVNÍ SNÍH
50 dílů sněhových vloček nachytaných v letu, 15 dílů šťávy z čerstvých bílých
hroznů, 5 dílů lesního medu, 1 díl pelyňku, několik kapek extrátu z kapradí. Popíjet
na břehu čistého potoka v mírně zvlněné lesnaté krajině.
ROLNIČKY A STRAKATINA aneb PLACHTA VE VĚTRU
Tucet kloboučků bedel dosud nerozvinutých očistit, nadrobno nakrájet a v osolené
vodě krátce povařit. Nasekat nadrobno nať z jednoho mladého pórku a tři proužky
nakládané kapie. Promíchat s houbami a tatarskou omáčkou. Vychladit v lednici a
černo-zeleno-bílo-červenou směs podávat s bílou vekou a suchým bílým vínem.

RŮŽOVÝ PES
Na kostičky nakrájené červené muchomůrky krátce povaříme v mléce, necháme
vychladnout a dále postupujeme jako při přípravě pudingu. Nejvhodnější je jahodový
nebo malinový. Střídmě ozdobíme bílkovým sněhem a višňovou zavařeninou.
SPADANÉ LISTÍ
2 holé větvičky se šípky přešlými mrazem, 1 holá větvička pámelníku bílého s
bobulemi, 1 větvička borovice. Natrhat počátkem prosince za ranní jinovatky a
umístit do vysoké úzké vázy nejlépe skleněné s nádechem dozelena. Postaví na
nenápadné, nepříliš osvětlené místo.

2S áuz xi. at xxi
Průběžný záznam je součástí této kolektivní hry. Zachycení jednotlivých projevů
hry i hodnocení větších celků (jednotlivých aktů, dnů i celého týdne). Zprávy o
přípravě a chuti pokrmů, ale rovněž o jevech sekundárních, okolnostech, stavu mysli,
reakcích prostředí atd. Rozhodující jsou zprávy o porušení hry, týkající se jak
nedodržení příkazu, tak stržení hrou - ztráty nadhledu.
Obřad poledne
Kolektivní hra je rovněž příležitostí k souběžnému experimentu, kterým se
jednotlivě zabýváme několik měsíců.
Každý den ve 12.00 záznam do deníku o konkrétním osobním stavu pomocí toho,
že si položíme pět dotazů (stav mysli, řeč, skutek, animální čili fyziologický stav,
prostředí). V každodennosti jsou situace, kdy lze tímto způsobem na okamžik
pozastavit běh věcí. Každodenní akt vzájemnosti a pozornosti k časovému bodu.

Podivuhodný mandarín
Neděle

28.2.

Poledne

D - Ukládám si jednodenní půst. Jako první krok do Hry. K vyladění formy. Zapomenout na
konvenční stravu a nápoje. Zítra to propukne, zítra přijde Godot.
Večer

A - Zapříčil jsem si mezi futra dveří lať, abych se musel při vstupu do místnosti sklonit.
Je to takový jednoduchý akt pokory. Ráno pří zatápění v kamnech jsem chvatně odběhl
zavřít okno do světlíku, aby kamna lépe táhla, a v plné rychlosti jsem narazil nosem do
této překážky. V hlavě mi křísly blesky, spustila se krev a první myšlenka byla
"KURVA". Potom jsem si duchapřítomně položil pět dotazů a rázem opadla lítost a
zloba a dostavil se pocit typu obdarované dítě.
B

- V podvečer jsem se v rámci očisty vydal do čerstvě zasněžených polí, umetených
mrazivým větrem v dílo dokonalejší, než je zahrádka čajového mistra. Bělostná poušť
pod modrošedou jednolitou oblohou a v ní hnědozelené oázy remízků. Bolestná
nehybnost, důstojný klid před zázrakem zrození. S ostrým větrem v zádech jsem se
vydal na plavbu k vzdálenému ostrovu na obzoru, čas od času křížíc polozaváté zaječí
stopy. V hlavě vířily střípky textu Hutkovy písně, kterou jsem vyslechl před odchodem:

Zvětralý pískovec na zubech krajiny
na mezích keře jak šrapnelů výbuch
nešlechtěný kožich zeleně traviny
srnčí hněd útěků, rzí obdělán pluh
vědomost vrchů, že Bůh všechno vidí
čistotou drsného díla lid třídí
smrky Jak prapory pro pluky bitevní
erbovní barevnost květů u cesty
kořeny dravosti káněti podobny
dřepnuly kamennou kořist svou pěstí
zvlněné jazyky hladových polí
chutnají hlínu a mlčí, když bolí
Jen vůle nedat se vztyčuje stavení
krajina s člověkem rve se o skývu
vítěz Je člověk, když kosou se ohání
a než ji rozklepe, ztratí svou slávu
hrdina marnosti, námezdník hladu
zaseje víru a sklidí jen zradu
naděje čertova smradem a kopnutím
vehnala dobytek do temných chlévů
spoutala děvečku k dobytku krmením
důl jí otevřela na zlatou mrvu
jediná hladina, jediná mys!
k bahenní paměti Jeden vjem klesl
vrchům' i slunce Je Jakoby vzdálené
luna však kosí Jim kšticovou hlavu
nájezdem hvězd místo v noci napadené
souhvězdí býka chce údolní krávu
přepadán lavinou mraků a bouře
silou se brání muž než vůli prodře
v hliněném základu mohyla prožitků
skrývaná vrstvami roků a smrtí
tíživost stejnosti podobnost požitků
Jedinost života bez svědků vzletí
hřbitůvek beze zdi krajem se rozlil
člověku na ruce krajinu přibil.

.

■

Teprve po návratu jsem zjistil, že má plavba vedla k Blaníku, skrytém v mlze.

Ror-idéir

29.2.

C - Ráno vstávám po sedmé hodině s nebývalým pocitem vitality. Rozhodnut postit se až do
sklenice vody s hořčicí. Protože nemám váleček na nudle, zbavuji několik hodin spařený
hrách slupek, půl kilogramu hrachu, zrníčko po zrníčku. K tomu poslouchám opět
Hutku: "...a co Je vesmír? Snad Jenom ta chvíle, co člověk do propasti padá..." Jako
první jídlo jsem zvolil Císařskou pochoutku z čínské kuchařky autorky Thang Jcng ing
(Panorama 1988). Závěr receptu zní takto: "Až je očhutnáte, uvěříte, že toto jídlo
předkládali čínští kuchaři císařům v Zakázaném městě.”
Brzy poté shazuji na zem budík, nezbytnou rekvizitu k obřadu pravého poledne. Protože
čas z rádia mi připadá ještě nepříjemnější než zvonění budíku,, přemýšlím o jiné
variantě. Beru do ruky svícen se svíčkou a přemýšlím co dále. Vzápětí padne můj zrak
na balíček prskavek. Ano, to je ono! Nejde ani tak & pravé poledne, byť tím vypadnu z
kolektivní telepatie, jako spíše o to zazvonění, smrskávající čas k jedinému bodu, k
věčnosti, Zapichuji prskavku asi v polovině svíčky. Představuji si, že až tam svíčka
dohoří, zapálí prskavku, ale pro jistotu ještě prskavku testuji, protože se mi zdá nějaká
navlhlá. Nechytne. V ten samý okamžik zpívá Hutka: "Prskavky prskají, svíčky kapají..."
Výsměch.
Poledne
D - Budík řinčí ve chvíli, kdy foukám do kytarové ladičky. Šok také z naprostého nesouladu
tónu G a známého zvonění. Rozladěnost a myšlenková otupělost po předchozím běhání
městem, plným nevkusu a kraválu, a marném shánění pouzdra na kytaru. Davy lidí jako
trpaslíci v kolotoči. Zvolna pookřívám ze studeného severáku, který se mi dostal na
kůži. V poště mám pohlednici z hor od sestry a dětí. Barevně ladí se zálohou.

A - Zvoní budík ve chvíli, kdy zírám na grafické znázornění Periodizace evropské hudby od
pravěku po současnost. Je mi zima. Myslím na Monteverdiho. Učím se ve sklepě.
C -

V pravé poledne to bylo takto: sedím u stroje a dávám si právě doušek kávy.
Přemýšlím nad jednou zapeklitou větou, která v konečné podobě vyšla takto: "Ze všech
těchto důvodů, které mají převážně obranný charakter, zvedá dnes střední Evropa opět
korouhve starých zemských patronů..." Na vařiči bublá hrách, základ Císařské
pochoutky. Venku v silném větru hustě sněží. Z nedostatku jiné možnosti jsem musel
použít k určení přesného času rádla. Asi půl hodiny vydávalo rušivé zvuky, dokázal
Jsem se však od nich natolik odpoutat, že nyní ani nedokáži říci, zda se Jednalo o tóny
čl slova.
Z a h áj e n í

13 - 13.15. Na chalupě. Chystám se s dětmi stavět sněhuláka. Pokojně se oblékám. Boty,
klobouk, sháním rukavice, a náhle bez nejmenšího varování prchám k umyvadlu.
Jentaktak že jsem nepozvracel podlahu. Nesmírně a dokonale se vyprazdňuji. Zahájil
jsem hru o 3/4 hodiny dříve s čistým štítem. Nepřekvapuje mě to, animáiní se často
tímto způsobem staví k vědomému.
Sněhulák Je hotov, nasadím mu kýbl na hlavu a hned potom zalévám lžíci hořčice ve
sklenici tryskající sodovkou ze sifonové láhve. Zpěněný, nechutný koktejl. Je 14 hodin.
Piji med zalitý horkoi1 vodou.

D - Pozvedám sklenici vody se lžičkou plnotučné hořčice,, stojím u okna a na pouličních
hodinách je přesně 2.CC. "Na zdar a zdraví všech řeholníků a mandarínů!" Okno
zavírám s jistotou, že jsem nalačno ještě nic tak nechutného nepil. Ant zbarvení
tekutiny nevěští nic dobrého. Pomalu upíjím. Z hromady papírů na stole vykukuje lístek
se slovy: No fool like an old fool." - "Nejhorší je, když se zblázní starý." Povzbuzen
dopíjím. Balím kytaru do staré' 10 pošťáckého pytle a ve slunci a sněžení odcházím na
pracovní návštěvu přítele. Otvírá s kalhotami na půl žerdi a hned se vrací dokončit
započaté. Hovor se točí kolem zahájené hry.

A

Blíží ee čtrnáctá, dopíjím ještě pivo - pak už to normálně nepůjde. V posledních
minutách sl připravili! pohár minerálky s kremžskou hořčicí. Kolem mne se ozývá: "Já
bych vám všem nařezala a poslala vás do dolů, takoví starý chlapi a takhle blbnout!"
Služba je služba, říkám sí, a do zvonění budíku se ozývá můj hlasitý a jásavý přípitek:
1 odivuhodnému mandarínu zdar, nazdar, nazdar, nazdar!" Hra Je zahájena, myslím na
kolegy spoluhráče.
'

E

-

Sedím v kanceláři, sleduji řas, 20 vteřin před čtrnáctou hodinou se vrhám do
kuchyňky, míchám 2 del vody se lžičkou hořčice, sledován vytřeštěnými zraky svých
kolegů piji nápoj a tvářím se, jako bych pil nektar. Náhle cítím silný pocit spřízněnosti.

C - Blíží se druhá hodina. Rozhodnut provést experiment. Na sklenku s rozmíchanou hořčicí
nasazuji naříznuté kolečko citronu. Telepaticky se tento skutek pokouším vyslat
spoluhráčům. Teprve pak zjišťuji, jak dokonale obé ladil Nasazuji si kašparskou čepičku.
Vypiji hořčici s vodou jedním douškem a zajídám kolečkem citronu. Do první kávy sl
pak v hmoždíři drtím kardamom.

Odpoledne a večer

B - Hlad. Odcházím do spíže, kamenné klenuté místnosti, kde Je uložen nákup pro rodinu
na několik dní a základní potraviny (brambory, zelenina, kompoty, těstoviny, rýže,
konzervy atd.) na několik měsíců. Nemohu nic vymyslet a pociťuji skutečně intenzivní
hlad, věc nepoznanou spoustu let. Začínám se bavit. Rozhoduji se prozatím pro půst a
krátký spánek. Dříve však vychlastám všechnu smetanu přímo z láhve.

C - Když jsem si při západu slunce vyšel v mrazivém větru na hráz rybníka
rampouchama na led, byla obloha na obzoru jako rudošedý mramor, nad
měsíc jak prokouslý bílý míč střídavě halil do světlých i tmavých obláčků.
byl hrachový dort, zahrabaný ve sněhu, Již dobře vychlazený. Rozkrojil Jsem
stejných dílů a každý z nich ozdobil takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zaházet sl
kterým se
Po návratu
jej na osm

obočí z mandlí
oči z rozinek
nos z půlky vlašského ořechu
ústa z proužku pomerančové kůry
jazyk z proužku citrónové kůry
knír z brusinek

Čtyři kusy jsem snědl a čtyři schoval v lednici pro jiného řeholníka. Chuť
nebylo by tak úplně snadné přijít na to, že se Jedná o hrachový moučník. Zapil
posilujícím nápojem z vylouhovaného jehličí borovice a na výsost uspokojen
zapálil cigaretu z listí ostružin, květů vřesu a špetky listů máty peprné,
citrónové, tymiánu a šalvěje. Ke knížce před spaním jsem si ještě udělal
vavřínu (bobkových listů) s citronem.

výtečná,
Jsem to
jsem si
meduňky
odvar z

E - 18.00 sám na ubytovně, anonymní hluk ze sousedních pokojů, mažu černý chléb drůbeží
paštikou, zdobím plátky sojové tyčinky, sůl, pálivá paprika, list zelí. Při Jídle čtu
Rozmarné léto, str. 43-6. Zapíjím čajem z oregana.

D - Doma. Vymrzlý, hladový, žíznivý. V tašce nákup. V samoobsluze Jsem musel čekat, než
se zjistí, kolik stojí mnou zakoupená sklenice višňového kompotu (poslední a bez
viněty). Chvíli namíchlej, pak si uvědomuji pravidla hry. Čekám s úsměvem Imbecila.
Žena ve frontě: "Voní vám to nakonec dají zadarmo." Odpovídám: "Už jsem na to
skoro ztratil chuť.'
*
Pokladní: “Tak chcete to ještě?” "Když prodáváte, proč bych
nekoupil?" Cena, se kterou přichází vedoucí, je pak nižší (Jak Jsem později zjistil) o 20
hal. Do atmosféry místa dokonale zapadá můj zpívající žaludek.
B - "TŘI VEJCE DO SKLA" Natvrdo uvařená nakrájená vejce vložím do svého oblíbeného
skleněného půlltru a pokryji je vrstvou šlehačky, šlehačku pokryji nakrájenou znojemskou
okurkou a tu opět vrstvou šlehačky. Navrch lžičku rajské šťávy. Šlehačku připravuji v
sifonové láhvi. Přidám trochu soli a špetku sladké papriky, čímž získám jemně
oranžovou barvu.
Mazance LILA: pastu z tvarohu, rozmačkaných višní, nasekaných rozinek a oříšků,
třtinového cukru mažu na krajíce černého chleba se sýrem. Nejlépe chutná s uzeným.
Popíjím šťávu z kompotu se sodou a špetkou oregana. Nechuť k jakémukoliv dalšímu
jídlu, malátnost, únava.
B - "ČESKÁ KÁVA” Káva, trochu mletého kmínu, lžička medu. Zapíjím vodou, do které
přidám tolik skotské, kolik se dává sirupu do limonády.
D -

Úterý

1.3.

Snídaně
E - 7.10 sedím v kanceláři (9. patro), koukám z okna, právě přestalo sněžit, jím slaný
Jogurt s hořčicí a černým chlebem, piji mléko s nugetou. přemýšlím, co asi dělají
ostatní řeholnlcl, jak sl budou počínat.
A - Černá káva slazená rybfzovým sirupem, bramborové knedlíky mazané máslem, na to
pacholík a džem. Se ženou rozmluva přes děti ke stáří a nakonec o výrobě rakví.
Žertujeme. Říká, že navrhne nový typ, aerodynamický. Potom jdu nanosit pratetě uhlí,
říká, že zemřela Máňa z Pankráce, ta co kouřila doutníky. Bylo jí 89. Později v parku
s kočárkem;, nahoře na vyhlídce Grebovky. Jakýsi pták pípá stejně jako digitální hodinky.
Pozoruji věznici na Pankráci, vyčnívá nad okolní zástavbou.
D - Zaháním jen žízeň v bufet-baru na Tyláku mišuňkem coly a džusu. Neodvážil jsem se
otrhat lístky jedné ze dvou rostlin, co mám: doma. Postarší dáma se příliš pozorně
sklání nad svým salátem. Pochutnávám si. Zamlženými okny vidím sněžit velké vločky,
barva nápoje neznámá.

B - Jelikož napadlo tolik sněhu, že neprojedu autem, jdu pěšky nakupovat do nejbližšího
města. Slunce, radost a hlad. V hotelu "Slavie" budou točit pivo až od 10 hodin, což je
za 15 minut. V rozlehlém lokále Je obsazen pouze jeden stůl. Usedám naproti k
volnému stolu jako za pódium. Obecenstvem jsou svačící muži v montérkách a
gumových botách. Zapaluji si obřadně doutník. Objednávám kávu a limonádu. Kávu piji
hořkou a do sladké limonády sypu dva cukry. Naproti u stolu se mluví o chlastu a
děvkách. V 10 hodin přináší číšník objednanou gulášovou polévku, pivo, velký rum a
velký fernet. Fernet liji do piva a rum do polévky. Obecenstvo na chvíli umlká a potom
Již rozmlouvá jen o práci.
C - Ještě než vstanu, Je mi Jasné, do čeho se pustím. Upeču si v remosce koláč s pěti
druhy sýrů (hermelín, moravský bochník, primátor, jihočeský zrající, rokfór) a s pěti
přísadami (vlašské ořechy, rozinky, pomeranč, mandle a kari koření vlastní výroby). Pět
a pět, jako třeba pět dotazů, pět poustevnických bratří, pět smyslů, pět čínských
koření, pět peněz, pět pé, pět švestek. Vypracoval jsem hladké těsto jako na pizzu a
nechal ho 20 minut odpočinout. Vyválel na nedávno zhotoveném válu v kuchyňské lince,
dal do vymazané remosky a dodal náplň. Zatímco se pekl, udělal jsem si procházku
přes pole a luka do vedlejší vesnice pod záminkou obstarání novin. Pošta už byla
zavřená. Dopouštím se nečestného skutku a kradu noviny patřící místní škole. Původně
Jsem chtěl Jít zpět hlubokým sněhem ve vlastních stopách, ale pak vědomě zapojuji do
hry jeden ze starých lázeňských archetypů: "Volte alternativní návraty!" A tak si
namáhavě prošlapávám novou cestu jen pár metrů od starých stop.

Poledne
E - Listuji v telefonním seznamu, kručí ml v břiše, venku je aprílové počasí, chvíli sněží,
chvíli: svítí sluníčko.

D

B

- Po krk ve vaně.. Stále dotírají názvy bylinek,
které jsem před chvílí přinesl z Léčiv:
květ divizny, kořen kozlíku, přeslička, zlatobýl, truskavec, řebříček, třezalka. Vědomě
jsem volil méně známé a počet sedm. Prodávající se po předchozích lipových květech a
heřmáncích shovívavě usmívá; zřejmě mne vidí jako potentiálního lidového léčitele.
Ráchám se v horké vodě s pocity blaženosti a lehkosti. Odfukuji do husté páry.
- Šlapu zavátou silnici na chalupu s větrem v zádech, který mne pohání též pachem
ruksaku, kde je kromě jiného uložen kelímek označený jako "tvarůžková pochoutka",
Jejíž odeur nyní zcela zaměstnává moji mysl. Na vrcholu stoupání v pohodě zařvu do
zasněžené krajiny: "Jogurt!"

A - Zvoní budík, myslím na pět dotazů, sleduji v TV OH v CaJgary. Je mi bezvadně doma v
kuchyni. Hlídám kluka, žena pere.

C - Dojedl Jsem dort s pěti druhy sýrů a pomerančem, právě nesu od umyvadla umytý talíř.
Pobolívá mi hlava, jsem unaven. Včetně několikadenní přípravy Jsem nasadil, jak se nyní
jeví, příliš ostré počáteční tempo. Pes se mi plete pod nohy, což jsem takto mohl
napsat Jen z celkové nervozity a špatného rozpoložení. K jídlu jsem četl ukradené
noviny Svoboda , extrát všech nectností současné české žurnalistiky i žurnalistiky jako
takové, tzn. toho přístupu ke světu, který reprezentuje. Silná chuť na kofein, a tak

přemýšlím, jak to udělat, abych si mohl dát kávu. (Když dokončím předchozí větu, zpívá
Koubek z magnetofonu: "...postav na čaj.'') Zataženo, větrno, ale právě ted vysvitlo
slunce.
Kávu si pak dělám z čerstvého sněhu. Do vařící vody přihodím Ještě špetku smrkového
jehličí.

oběd
A - 1/2 litru piva od včera dát vařit s majoránkou, kmínem, solí a česnekem, do toho
jedno vejce, nechat přejít var a nalít na nastrouhaný ementál.

B - Oblíbenou hovězí polévku s domácími nudlemi
přes cedník. Rodina mne znepokojeně sleduje.
pomeranče a nutím děti ochutnat. Nezaujal
mnohém zanedbal jejich výchovu. Hrůza. "Bez

a deseti druhy zeleniny nalévám do talíře
Znojemskou s knedlíkem obkládám plátky
jsem je nikterak a soudím, že jsem v
pomeranče je to lepší.''

D - V lahůdkách na Tyláku promíchávám 10 plus 10 dkg hanáckého a hermelínového salátu,
houska. Kolem druhé jsem tu jediný, kdo jí. U ostatních pultů popíjejí nastojáka starší
muži a jedna žena víno a kořalku jako v putyce, baví se o zmizelých pražských
hospodách. Zklamán obyčejností pokrmu. Okolí vnucuje dojem večera.

8 - Moučník. V cukrárně na náměstí si objednávám dort se šlehačkou a lízátko, kterým
dort konzumuji tak, jak jsem to viděl kdysi ve filmu "Císařův pekař". Cukrárna
prázdná, obsluha si mě nevšímá, výhled širokým oknem na liduprázdné náměstí. U okna
je opřený můj jídlem naditý ruksak.
E -

13.05 houska potřená angreštovo-rybízovou marmeládou, na to dva plátky salámu,
špetka oregana, navrch hořčice, pivo se šumákem, nikde ani noha, nuda vládne
kanceláří.
16.42 totéž s chlebem a jelítkovým prejtem;, žízeň.
16.50 přepadají mne pochybnosti, jestli vydržím hrát až do konce.
17.06 piji vodu s rozdrcenými puškvorcem, zvedá se ml žaludek.

C - Jasmínový čaj se skořicí, mírně přisolený. Osvěžující nápoj, teplý i studený.
Odpoledne a večer
C - Venku na dlouhé vycházce. Chuť lízat sníh. V poslední chvíli se zarazím. To řeholník,
hrající "Podivuhodného mandarina", nesmí. To již učinil každý při svém prvním
důvěrnějším seznámení se sněhem ve dvou či třech letech a poté ještě mnohokrát. Asi
o hodinu později, kdy už mne trochu začala trápit žízeň, jsem to vyřešil. Nejprve Jsem
myslel na hrudku hlíny z pole (byla zmrzlá), pak na pár pupenců z nějakého stromu či
keře (byly daleko) a nakonec jsem k hrstce sněhu sežvýkal stéblo loňská trávy.
Přiznávám, že jsem ho z větší části vyplivl.
Později jsem si utrhl pár modřínových šlštic. Budou se určitě hodit. Přitom mne
napadlo, že tato hra neměla být v zimě. Takto jeden rozměr chybí: pátráni po potravě
venku. Obracení kamenů a polykání stonožek. Okusování mršin. Vybírání ptačích hnízd.
Vyhrabávání kořínků. Teči je vše pod sněhem.
Již poněkolikáté během této vycházky jsem se přistihl, že zdravím mohutné stromy, a
vstoupím-li pod jejich korunu, něco se stane. Pocítím lehký závan pohody, bezpečí,
útulna. Zajímavé. Sotva jsem dopsal, mám identický pocit u prázdného statku na
samotě, ale teprve až když mu "pohlédnu do očí", tzn. vzhůru po štítu. Ale u stromu
je to stejné, předchází pohled po kmeni do koruny.
Za počínajícího soumraku se vracím přes rozlehlé pole, na němž se honcuje asi tucet
zajíců. Měsíc, kterému schází pár dní do úplňku, mi dnes připadá Jako mlčenlivý,
nicméně pozorný svědek, jehož čas teprve přijde. Přes Armstrongův čin zůstává
nepokořený. Vyčkávavý, zdrženlivý, mírně výsměšný, studený Jako zvířecí čenich.
Prostřednictvím slunečních paprsků Božím zrcadlem, v němž se věrně odráží pozemské
dění. Lze se od něho nadít inspirace, ale nikoliv soucitu.

D - Na kostky černého chleba kostky sýra, na ně trochu medu, špetku ostré papriky a 1-2
bobule kompotovaného angreštu. Radost z chutného pokrmu vyvážena ulepeností všeho
kolem, dokonce i vlasů. Čaj z hrsti květů divizny a 3 lžiček třezaíky nevábné vůně, ale
chuti příjemné, barvy očí kočičích.

B - Míchám tvarůžky se sardelovou pastou, hořčicí, pivem a slanou šlehačkou. Příhodně
oblečen v plandající umouněnou košili a dlouhé spodky. Rodina prchá do horního patra.

Piji mléko s pomerančovým likérem, sedím u kamen a přikládám v přetopené místnosti
jen proto, abych slyšel hukot ohně.
,
Pouštím rádio a dozvídám se, že erupčrtf aktivita slunce je právě slabá.

A -

Zbytky bramborových knedlíků se zelím nadrobno s Jablečným kompotem.
_
17.05. Na procházce se psem. Přistihuji se, že chodím se sklopenou hlavou. Sleduji jak
cesta ubíhá dozadu a přitom si pěkně přemýšlím. Dříve jsem chodíval vzpřímen; jé,
támhle to se mi líbí a támhle to taky a tohle vůbec ne, nebo zase, vidíte, já tady du;
Snad je to TAO čí co, ale někdy se také s chutí zadívám. Snad to bude trasou, která
mi Již nemá co nabídnout. Nebo zase s tou vírou. Bud za vším vidět Boha čili i Sábla,
nebo se rozpomenout, že jsem byl ryba a pták, a jak jsem si já jako druh
přizpůsoboval tělo měnícím se podmínkám. Nyní jsem hráč.
17.30 jdu koupit svíčky a doutníky. Míchám si do půlitru minerálku, rybízový sirup a
muškátovou esenci. Návštěva. Rozhovor o politice, poměrech.
23.4-5 zvracím.
C - Mám žízeň. Mohl bych si něco svařit, ale chci se napít rychle, toužím po obyčejné,
nechlorované vodě. Vypiji tedy sklenku vody, do níž jsem přilil několik kapek maggi.
Náhodou jsem se přitom spatřil v zrcadle. V jedné ruce sklenku se zakalenou
tekutinou, v druhé láhev maggi. Starý, holohlavý, obtloustlý chlápek v zdrát ováných
brejlích, ošuntělém zrzavém svetru, bez košile, šklebící se na svůj odraz v zrcadle. Byl
to pohled zdálky, čl Ještě lépe zvenčí, ale vůbec mne nepostrašif, spíše potěšil; třeba
ještě stále existuje nějaká naděje, jak ve stáří nezchytrat.
Večer piji maťé s badyánem, hřebíčkem a šafránem. Na noc si dávám k posteli
zrcadlo, past na sny. Venku je neskutečné světlo.

D - Za tmy schůzka s přítelem, oba si chceme hrát. Zpola vědomě otáčíme zažité pořadí:
nejdříve vinárna, pak hostinec. Vinohrady a neznámý podnik. Váháme. Byto proč,
spolužák ze školy tu dělá provozního a hned útočí historkou o mém údajném dvojníku,
kterého už několikrát obtěžoval, takže se mu onen člověk vyhýbá. Nebyl si jistý ani
ted. Přesto odhodláni neprodat kůži lacino. Láhev červeného - první sklenka s kouskem
zázvoru, do zbytku v láhvi květy divizny a kousky kořene kozlíku. Hostů poskrovnu,
komerční hudba. Radost z hrůzného objevu číšníkova, který naše víno považuje za
zkažené. Ukolébán vysvětlením, že jde o experiment, mizí někde vzadu. Pro nás navždy.
Dvě nezletilé holky u vedlejšího stolu naznačují, že by chtěly hrát jinou, mnohem starší
hru. My však dojedli nacucané květy (s chutí) a míříme na pivo. Branická dvanáctka s
panákem vodky, pak myslivce, nakonec becherovky. Spolustolovník projeví jen povrchní
zájem. Zavírací hodina.

E - Večerní degustace.
1 díl: vinárna, s přítelem objednáváme láhev červeného, první dečka se zázvorem, do
zbytku v láhvi několik květů divizny, kozlík lékařský. Číšník se mýlí, chce nám láhev
odebrat, maje za to, že je víno zkažené. Mateme ho sdělením, že experimentujeme.
2 díl: hospoda, pijeme několik piv s několika panáky (postupně myslivec, vodka,
becherovka), zapřádáme hovor se spolustolovníkem, vysvětlujeme mu hru, nechápe a
poukazuje na Jistou čínskou specialitu, kterou kdysi okusil. U personálu téměř žádnou
pozornost nevzbuzujeme.

2.3.

Snídaně
B - Maiý lančmít krájím na kolečka, na pánvi je zdobím
sušenými švestkami a zalévám vajíčkem. "Oči mrtvého telete.“
D - Odvar ze směsi zlatobýlu a řebříčku, příjemné vůně, mýdlově jemné chuti a nazelenalé
barvy zvyšuje bezradnost při balení na cestu.

E - 8.20 kancelář, selský salát plus žampionový salát, čalamáda, chléb, samota vnitřní i
okolí, mysl zaměřena na pracovní problémy.
C - Budím se ještě za tmy, uprostřed snu. Vím o připraveném zrcadle, ale churt spát je
silnější než čest řeholníka.
Ráno si co kávy strouhou trochu muškátového oříšku a přidám ještě pár kapek
vorčestru.

Ma obloze se objevila asi stovka divokých kachen. Mám možnost sledovat,, jak se hejno
roztrhlo zhruba napůl, jedna polovina odlétla k. Blaníku, druhá k Benešovu. Viděl Jsem
rovněž, jak některé kachny letěly nejprve s jednou polovinou a teprve po chvíli se
rozhodly pro druhou.

Poledne
E - Právě jsem byl vyhozen z Bazaru, protože zavírají, je mi zima, mám žízeň, bolí mě
hlava.

A - Trať Praha-Dobříš. Jsem na východě. V každé stanicí je to výrazně připomenuto, vždy
jméno obce a někde poblíž Východ. V tunelech dělám grimasy. Sněží drobně ale hustě.
Cestou z nádraží nakupuji ve smíšeném zboží. Neodolám a kupuji si 15 dkg turisty a
tři rohlíky, které cestou k sanatoriu spořádám. Vzápětí mi žene myslí: "Pěkně se na
vás vyseru a budu tajně žrát.“ Několik vteřin na to mi na ruce řinčí budík. 12.00

B - Neklidný leč bezesný spánek za proměnlivého počasí.
D - S Mistrem na Benešovsku. Upozorněni pípáním kalkulačky. Radost v duši nad návratem
do oázy ticha a pokoje po> cestě vlakem a lokálkou, zasněženou silnicí a polní cestou.
Nasycen mistrně připraveným sýrovým koláčem s pomeranči a celerovým salátem s
muškátovým květem. Slabé výčitky svědomí. Pes se Již smířil s mou přítomností, z
magnetofonu zpívá Dylan. 0 stupňů, slabý vítr, sněžné nebe. Čaj z přesllčky a třezafky.
C - P^ed kolegou, který před půlhodinou dorazil, právě chválím a doporučuji k četbě knihu
Fr. ¡Brdlíka "Průvodce po dějinách věku starého, středního a nového pro školu a dům“,
kterou si vydal nákladem vlastním v Rychnově nad Kněžnou v roce 1893. Upozorňují
zvláště na 33 dynastických rodokmenů, které by se jinde sháněly Jen s obtížemi, a
když zazní budík, chystám se právě vysvětlit, proč rakousko-uherští císařové užívali
titulu "král jeruzalémský". Na vařiči vře vod!a na odvar z přesllčky a třezalky a na
stole na mne čeká nachystaný oběd: na půlkolečkách citronu bud česnek, rajský
protlak a jogurt nebo tavený sýr, hořčice a naložená houbička. Ke každému půlkolečku
citronu kolečko rohlíku. Z magnetofonu zpívá Dylan. Pes leží u kamen a sleduje cvrkot.
Venku zataženo, na nule, drobně sněží.
Oběd

B - Obalovaný řízek. Příborem obřadně odstraním strouhanku na připravený talířek, potom
zaliji maso rajskou šťávou. Odkládám příbor a trhám a pojídám maso rukama. Vybízím
dcery k napodobení, aie obě se stydí (rnožná i za mne). Mladší to nakonec nevydrží a
poslední brambor z talíře sezobne rovnou ústy. Napadá mne, že by stálo za to někdy
se před rodinným obědem pomodlit, ale kontinuita je beznadějně (v mém případě)
porušena.
E - 12.40. Jídelna v podniku, nemám náladu něco vymýšlet, dávám si vepřové žebírko po
srbsku, v kanceláři piju pomerančový džus se šumákem.

D - Vracíme se ze vsi. Kromě nákupu si neseme i 15 čerstvých vajec. V místech, kde Jen
tušíme polní cestu, oba pochybujeme, že nás odsud někdo v příštím týdnu odstěhuje.
Dodávám: "A to je ještě cesta pod sněhem určitě podmáčená!“ V tu chvíli se hluboko
propadám do sněhu a do bahna.
Nápoj TORTURA: Velký hrnek, tzv. kafáč, 1 vejce, pramenitá voda železitá, 3 stroužky
česneku protlačené lisem, sůl, pepř, pár kapek vorčestru. Lahodný nápoj pro zbytek
dne, posilující, vydatný. Vypit během okamžiku.
C - Mám hlad. Drahý nákup v obchodě. Trochu chaotické, nervózní přemýšlení co s tím. A
předtím dlouhý, předlouhý výběr ve vesnické samoobsluze, kde mají asi tolik zboží jako
v největší samoobsluze v Bukurešti. Jak zkombinovat, vajíčka, špenát, hranolky, sýr,
jablka, piškoty, máslo v prosté a vydatné jídlo?
Než dopiji rozkvedlané vejce ve vodě se stroužkem rozetřeného česneku se solí,
trouchou pepře a střikem vorčestru, máme v tom jasno. V jedné míse špenát, v druhé
jogurt, obé zdobeno vařenými žloutky. Bílky z rozkrojených vajec zdobíme rajským
protlakem a pažitkou a jako přílohu podáváme pomfrlty. Esteticky i chuťově plně
uspokojivé, nicméně přiznávám, že nijak originální. Pak odvar z kozlíku lékařského.
Když ho kolega přinesl, měl jsem pocit, že si někdo z nás dlouho nemyl nohy či nepral
ponožky. Teprve poté jsem s úlevou identifikoval zdroj ohavného zápachu. Chutí, taktéž
nikterak vábnou, připomíná něco důvěrně známého, co se mi přes celou řadu
intenzivních pokusů nepodařilo odhalit. Další laťka, kterou jsem nepřeskočil.

-C/j-

Večeře
0 - UherBké víno, ředěné 1:1 vodou (jsem takový barbar, že jsem to ještě nikdy nezkusil).
K tomu uherský salám ohřátý v alobalu. Příliš ohřátý - nechutné.
E - Večeře vynechána, během večera popíjím bylinkový čaj (heřmánek, hluchavka, šípky),
colu se sodovkou, šumák s kurkumou.
D - Špenát, pomfrlty, bílky vejce plněné rajským protlakem, jogurt, žloutky - vše podáváno
Jednotlivě v bílých mlskách na oranžovém prostírání. Libovolné kombinace na vidličce.
Kolem sedmé vcházíme do vesnické hospody. Náš košík, plný mandarinských dobrot,,
přitahuje oči hostinské jako magnet. Obdarována dílem Císařské pochoutky odbíhá do
kuchyně. První pivo s několika dětskými piškoty a rozinkami. Hostinská nenachází
vhodná slova chvály, stydí se, utrousí jen, že je to jedlé a pak přidá "dobré". Rozinky
v půlitru střídavě stoupají a klesají. Následuje pivo s vlašským ořechem, který plave,
pivo s mandlemi, pivo s lískovými oříšky. Hru doplňujeme kulečníkem společně s místní
omladinou. Pivo s vanilkovým cukrem připomíná rum. Do dalšího šumák a naivně
odcházím ke kulečníku, abych zahrál další neúspěšný šťouch. Dobré 2/3 piva vypěnily
na ubrus, zbytek stěží zachraňuji. Mistr se mi pochechtává a gestem si zjednává klid
ke svému výstupu. Šumák. Spoluhráči přihlížejí: "To musíš vypít?" A pak si mistr co by
slušný člověk lije pivo valnou většinou do klína. Nabádáni k odchodu jako poslední hosté
dopíjíme pivo a k údivu hostinské vyklepáváme z půlitru modřínové šišky. Vystrčeni na
mráz.

A - Večer zírám na australský film o domorodcích, jak se živí, co příroda dá.
22.4-5 jsem podnapilý. Už skoro vožralej. Měsíc je zamlžen. Dalekohled kolegy téměř k
ničemu. Za jasna by to mohlo být lepší. Nakonec zmizel úplně a spadla fajfka. Za pár
minut opět viditelný. Bavíme se o rozdílu plynatosti u mužů a žen. Zkušenosti z
domova.
D - Nokturno - plátky jablka s nakrájeným česnekem.
C - V hospodě. Zapomenu se a z prvního piva si dávám loká jen tak. Jsme však s
přítelem prozíravě vybaveni, a proto si hned do půlitru vhazuji půltucet rozinek. Náš
košík poskytuje takovou hojnost přísad do dalších piv, že na pivo s citronem už ani
nedojde. Přítel v něm má navíc Císařskou pochoutku, kterou jsem mu schoval. Vyndává
ji I s talířem na stůl, když už předtím hostinská i řada místních zvědavě po našem
košíku pokukovala. Kousek hrachového dortu sl pak odnáší do kuchyně a když se opět
vrací s novým pivem k našemu stolu, utrousí, že "to je docela dobrý", z čehož je
zřejmé, že Jí to vůbec nechutnalo. Do šestého piva - to už hrajeme kulečník se šesti
šestnáctiletými kluky, kteří nám s odzbrojující samozřejmostí oběma hned tykají - si
přítel sype šumák. Sotva tak učiní, přichází na něho řada, aby se chopil tága, a než
se stačí vrátit, využívá pivo příležitosti a utíká z převážné části z půlitru na stůl a na
¡podlahu. K podivu ostatních si sypu do piva rovněž šumák, zatímco přítel vysvětluje
důvod našeho konání. Protože vím, co šumák v pivu dokáže, sehnu ihned hlavu a
dotýkám se rty okraje půlitru. Mohutně polykám jak Široký nad oceánem, ale nemám
šanci a pěkně si zleju kalhoty právě v místech, kde příznaky mokra budí jistá
podezření. Sedmé pivo je s vanilkovým cukrem. Poprvé od počátku hry mi něco
nechutná, připomíná to až překvapivě rum. Pokud jde o kulečník, hráli jsme ho všichni
pod psa. Panáčci a svíčka neustále padaly do děr místo koulí a musely se odtamtud
dolovat pomocí kleštiček na dorty, které kdosi donesl z kuchyně. Koule vyskakovaly na
podlahu a ukrývaly se pod hospodskými stoly. V TV dávali v přímém přenosu ze
Španělska atraktivní fotbalové utkání, které nikdo nesledoval.
Cestou domů nacházím na silnici kapesník. Sáhnu si do kapsy - ano, je to můj, kapsa
je prázdná. Doma pak z téže kapsy vytahuji dva. Sotva by se to mohlo přihodit,
kdybych Již odpoledne, téměř na stejném místě, neztratil při cestě do obchodu
prázdnou nákupní tašku.
Čtvrtek

3.3.

Snídaně
E ■“ 7.20 ceylonský čaj s truskavcem, opět bez zvědavých pohledů svých spolupracovníků.
10.15 list zeií zdobený čalamádou; vysvětiuji, že je to dobré na žlučník a že ač kyselé,
omezuje tvorbu žaludečních šťáv; posléze je mi uvěřeno.
C - Ráno vyběhnu v mírné kocovině ven a důkladně se vyválím v čerstvě napadaném sněhu.
t •

■

Piji odvar ze zlatobýlu, rozmarýnu a přesličky, do první kávy
čili-papričku.
K svačině si dělám vejce Orvini. Lehoučký a nadýchaný pokrm, kterého
rádia mi k tomu hrají stajně lehoučkou a nadýchanou hudbu. Sonátu G
a klavír od Giuseppe Tartiniho. Tedy Orvini a Tartini, hledme. Pokrm
laděn. Vejce jsou domácí s červeno-oranžovými žloutky.

sl

vhazuji

pak

je plný talíř. Z
dur pro housle
jemně barevně

D - K snídani čaj, uvařený vypočítavě předchozího večera - zlatobýl, rozmarýn, přeslička.
Ani koupel ve sněhové závěji nemůže přivést mandarína k plnému vědomí.
Variace na téma TARATOR: 3 stroužky česneku utřeného se solí, lžička čubričky, 2
nadrobno nasekané kyselé okurky, 2 bílé jogurty, 1/4 I smetany, sůl. Studenou polévku
pojídat v přetopené místnosti a pochvalovat si, Jak Je osvěžující.

B - S pořádnou sklenicí vodky, se špekem, prkýnkem a nožem lezu na půdu. Oblečen ve
vatovém obleku a ušance snídám obklopen spoustou zaprášeného harampádí. Skulinami
ve střeše spadlo několik vloček prašanu do sklenice vodky.
C - Psovi dávám ven horké jídlo. Čumákem si do něj nahrne sníh, zřejmě proto, aby sl ho
ochladil, ale možná i proto, že s námi hraje Podivuhodného mandarína.
K druhé svačině variace na Tarator: sladkokyselá okurka, Jádra vlašských ořechů,
olivový olej, saturejka, jogurt. Osvěžující, vyloženě letní polévka, kterou pojídáme
uprostřed sněhových závějí, jimž se podobá barvou. "Jen zcela negramotný člověk by v
dnešní době mohl být prorokem," říká přítel u poslední lžíce.
Kávička s usušenou aromatickou rostlinou z blat, rojovníkem bahenním, kterou vozím
bez použití s sebou již osmý rok. V nápoji se chová slušně, takže lze stále ještě
hovořit o kávě. Bavíme se o subtropických rostlinách. Zahynula mi oliva a přítel říká,
že jsem ji asi málo zaléval. Tvrdím, že stejně Jako oleandry, a těm to stačilo. V té
chvíli kdosi v rádiu zodpovídá dotaz jak pečovat o oleandry.
B - Vycházím s doutníkem na zápraží a radím dětem Jak stavět ze sněhu. Na dvoře stojí
již několik sněhových figur. Sněhulák drží v tlapě lampión. Únava z pobytu na chalupě.
Před chvílí jsem si znovu vzpomněl na Dostojevského a též na "Dobývání Sibiře" od
Semjonova. Napadá mě, že ruská zbožnost a též touha po samoděržavf má společného
jmenovatele - potřebu přenést rozhodující zodpovědnost na někoho jiného. Snad tato
vlastnost společná Slovanům způsobuje nedostatek jedinců schopných nebo vůbec
ochotných vládnout.

A - Právě plivu do sněhu rudou skvrnu po červené řepě. Přemýšlím o tom. Odpoledne plivu
znovu do sněhu, tentokráte vysátou krev z dásní. Krátce předtím Jsme pozorovali
sedmičlenné stádo srnčí. Pes je vyplašil a oni.utekli. Kráčím podél stopy Jednoho z nich
a několikrát uplivuji. Představuji si, že jsme ho zasáhli, protože předtím Jsme hovořili o
tom Jak se jim dostat na kobylku. Řeč o zbraních: kuše, malorážka atd.
D

-

Nemohu se zbavit myšlenky, že musí být každou chvíli poledne. Mistr hovoří o
řádových úkolech přítomnosti i budoucnosti. Budík se ozývá v okamžiku, kdy sl zapisuji
slova "obřadné zacházení s deníkem". Z okna je vidět skrz řídký lesík po vzdálené
silnici jedoucí nákladák. Sněží ve větru. S Mistrem i teploměrem se shoduji na čtyřech
stupních nad nulou. Djobrá nálada po výtečné polévce a při dobré kávě s drceným
rojovníkem bahenním. Škytavka, která po chvíli ustává. Mistr Je na odjezdu.

E - Sedím u stolu v kanceláři, mlčím, myslím na jídlo, venku je pod mrakem, zase sám,
duševně i fyzicky. Čaj se zlatobýlem plus džus.

C - Říkám k "Mandarínovi”: "Je to dobrá hra. Vypadneš z navyklých stereotypů." Vzápětí
zjišťuji, že tato slova jsou jen důsledkem nemožnosti zobnout si mandlí, které právě
přesypávám z pytlíku do skleničky. Probíráme splněné a nesplněné úkoly řádu, též co
je potřeba sehnat po knihovnách, kde sehnat několik překladatelů do angličtiny. Čerstvě
oholen, v myšlenkách již v Praze, za 2 hodiny odjíždím, přemýšlím o povinnostech,
které mne čekají; nic z toho mi ale neodpuzuje, na vše se těším. Polojasno, čtyři nad
nulou, před chvílí přestalo sněžit. Sotva jsem napsal "čtyři nad nulou"’, ptá se mi
přítel, zapisující si rovněž do deníku "pravé poledne" a vzdálený několik metrů od okna
s teploměrem: "Jsou tam čtyři stupně?"

Oběd a odpoledne
B - Rodina očekávající moje divadelní vystoupení není zklamána. Rajskou polévku

s

kopicí

slané šlehačky vypiji z břichatého hrnku. Obalovaný řízek polévám sklenkou slivovice a
zapaluji. Oblečen v černý řeholnický hábit až na paty.
Celý den prospím vyjma přípravy cběda. Mražený květák s troškou vepřového a
vločkami.
C - Na Pankráci vystupuji se psem z autobusu a nedovedu si vůbec ani představit, že bych
měl jet domů tramvají. Takřka jarní den, po sněhu ani stopy. Poprvé v životě
přecházím Nuselský most, podívám se i dolů pod sebe zrakem sebevrahů a pociťuji
silnou závrať jako před pětadvaceti lety, kdy jsem se podílel se zeměměřičskou tyčí na
jeho budování. Zajímavé ovšem je, že se mi tato vzpomínka vybavila až druhý den,
nikoliv přímo tam na onom pilíři, kde jsem kdysi bez zajištění balancoval za šest kaček
na hodinu. Zahýbám do Horské ulice ve snaze uskutečnit své staré předsevzetí přiblížit
se co nejvíce k pozůstatkům starých hradeb Nového města. Zklamán i nadšen. Až dolů
ke kostelu Zvěstování panny Marie (dříve na Trávníčku) Na Slupi kus úžasného světa,
fossilie, která, se zachovala jen nějakým nedopatřením, až k hradbám to však pro
různé ploty, ohrady a kůlny nešlo. Od kostela, v němž právě probíhá mše, podél
bývalého kláštera servitů, zchátralého, ale již pod lešením, Trojickou ulicí kolem kostela
U nejsvětější Trojice v Podskalí. Jako bych v Praze nebyl léta. Dívám se nenasytnýma,
neúčastnýma a nepředpojatýma očima turisty. Ulicí Pod Slovany, dřívější Ozerově, kolem
posledních zdí kláštera v délce asi čtyř desítek metrů. Neodolám, ač mám na zádech
těžký batoh a turistu skutečně připomínám, a zajdu dovnitř ke kapli sv.Kosmy a
Damiána, projdu celým objektem a pak přes Karlovo náměstí do Václavské ulice k
pravoslavnému kostelu sv.Cyrila a Metoděje, ulicí Na Zderaze a Pštrossovou ke kostelu
sv.Vojtěcha. Kolem sedmi kostelů, aniž bych to měl v úmyslu. Jen puchýř na noze mi
zabrání v další cestě přes Petřín na Strahov a u Národního divadla si sedám na
tramvaj.

A -

Večeře
D - Popíjím čaj z truskavce, máty peprné a přesličky. Rozhoduji se připravit Křišťálové
bochánky podle čínské kuchařky. Na válu míchám kvásek a veškerou mouku rukama.
Pak nad tím, co má být těstem, stojím se zapatlanými prsty, vztek mi radí všechno
vyhodit. Umývám si ruce, kručí mi v břiše. Pak se vrhám k lednici, třesoucíma rukama
trhám staniol a polovinu sýra si cpu do krku. Teprve potom spořádám zbytek s
několika mandlemi a vědomím, že jím stokrát poznané. Vrací se rozvaha a začínám se
bavit. Používám dětskou krupici a melu pšenici. Stále kynoucí těsto plním směsí
rozinek, oříšků a kompotovaných švestek, vařím nad párou. S chutí pojídám podezřelé
koule, podobné brusným kotoučům. Zapíjím odvarem z levandule, šalvěje, meduňky a
lipového květu. Chechtám se neuvěřitelné spoustě špinavého nádobí. ‘Vykašlu se na
'pomoc' receptů!"

E - 17.03 houska s plátkem nivy a plátkem salámu, tonik plus šumák plus sodovka plus
voda.
Večer rně spolubydlící láká do restaurace, nechce se mi, pak nechávám věcem volný
průběh, dávám si pivo s fernetem, sledován opovržlivými zraky pivařů, po chvíli jejich
zájem opadá. Brzy odcházíme, vysvětluji spolubydlícímu Hru, vrtí nechápavě hlavcu,
posléze to dává k lepšímu před svým děvčetem.
C - Doma sí dávám kávu s citronem, smažený hermelín s jahodovou zavařeninou a odvar z
meduňky, dubové kůry a květů černého bezu. Přitom, mezí tím a potom nahlížím do
Renčínovy knížky "Loty a pády", Platonova "Symposionu" a Bellocova "Otrockého státu".
Na úplný závěr večera po několikerém nervózním pátrání v ledničce a ve skříňkách s
potravinami zbodnu Horalku s máslem, smetanovým sýrem a nakládanou kapií.
V TV dávají českou 'veselohru" Samorost, na kterou se dívá jeden z členů rodiny.
Cloumá mnou bezmocný vztek. Plochost, faleš, vulgarita. Věrný obraz citové otrlosti, v
níž žijeme. Je mi trapno, pociťuji přívaly studu za tvůrce této šlichty. Tolik
profesionality nadarmo. Výsledkem je jen chlad, rozklad, nicota.

A - V hospodě. Kolega podotýká, že tam za těmi dveřmi je Ještě asi sál. Říkám, že je to
tam napsáno. On však nic nevidí, neboť z jeho úhlu se dveře lesknou. Trochu se
napřimuji a ač vidím, ze tam není pouze SAL, ale SALON, nepřipadá mi to definitivní,
přestože se v hostinci pravidelně posilňují trampové. Zakláním se více dozadu a zjevuje
se nápis celý - SALONEK. Soumrak padá a začíná mi být lépe, číšník před vstupem
do salonku uctivě klepe.
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Kyselé houby s tatarskou omáčkou, topinka. Vskutku postní. Jinak neschopnost
soustředění se na vymýšlení nečekaných pokrmů. Samozřejmě. Kde je soustředění,
nemůže být fantazie a naopak. Věčný problém. Voda obarvená vínem. Káva s mletým
čajem. Měsíc je v úplňku.

D - Noc. Černý řeholní plášť, černý svetr, černé kalhoty, černé holínky. Chtěl jsem se
vydat na pouť k Blaníku. Jasno, teplo, hluboký mokrý sníh. Malomyslnost a neklid,
odhodlání se nedostavuje, obcházím ztěžka blízké okolí. Pak prchám ke stolu, zhasínám
světlo a zapaluji svíci. Nehybně naslouchám tichu: velmi vzdálený šumot tekoucí vody,
slabé zapraskání chladnoucí plotýnky vařiče,
hluk vlastního dechu.
Snažím
se
zaslechnout pohyb plamene svíce. Marně. Po delší době všechno ruší hluk automotoru
ze silníce. Pozoruji půlnoční úplněk. Na několik minut se objevuje měsíční duha. Žasnu
nad tím dílem. Měsíc je přesně na jihu, nebe modré, jen kolem horizontu visí
paprskovitě protáhlé ¡mraky. Tady na kopci působí ¡bezvětří přízračné. Sníh jiskří skoro
jako ve dne. Obdivuji se dokonalému kontrastu dvou barev na zemi - bílé a černé. Asi
bych se s nimi spokojil.
4-, 3.
Snídaně
D - Doufal jsem, že spatřím zároveň západ měsíce a východ slunce.
Čaj - sušené šípky, květ divizny, pelyněk, listí ostružiny. Zbylý "brusný kotouč" s
jahodovou zavařeninou a okurkou. K svačině černý chléb mazaný sýrem s nastrouhaným
jablkem a špetkou skořice.

E - 7.50 tradičně v kanceláři, tradičně sám, chleba s paštikou, marmeládou, čalamádou, čaj
s pu škvorcem.
9.40
jablko
namazané
marmeládou;
zajímavé
je,
že
moje
počínání
připadá
spolupracovníkům celý týden zřejmě naprosto normální.
B - Horká voda s hořčicí.

C - Ještě za tmy si zapisuji sen: V psí boudě. Štěkám vyzývavě na "nejvyšáí substanci
všehomíra". Vím, že Bůh existuje, že budu ztrestán, a přesto nemám strach.
Nesmyslný pocit, jako by chatrná psí bouda byla jakýmsi krunýřem čí brněním, které by
mne mohlo ochránit před božím hněvem. Nemám nejmenší tušení, Jakou-pódobu na sebe
přijalo moje já.
č......
S kávou zavařím i několik zrnek fenyklu. Nemám1 po ránu dost fantazie, abych něco
stvořil z obsahu poloprázdné ledničky, a tak raději nesnídám. Přitom chuť na čerstvý,
posolený chléb s máslem neustále sílí.
.
V nacpané tramvaji se seznamuji s jedním Baumgartnerovým tvrzením, které by ml
bývalo moc píchlo již v celé řadě diskusí: ■'...Teprve novověk oddělil krásu od funkce,
formu od obsahu...'" V mléčném baru pociťuji jen hlad a odbývám své řeholnické
povinnosti: dávám si na jeden talířek po deseti dekách vajíčkového a pochoutkového
salátu.

D - Vycházím z borovicového hájku s ulomenou větvičkou v ruce. Opatrně našlapuji v
hlubokém sněhu v touze spatřit nějakého tvora, Jejichž stopami se tu hemží. Ani
ocásek. Napadá mě, jak je dobré, že každou stopu jednou vsákne zem. Pocit nevyspáni.
Chladný vítr, oblačno, 7 nad nulou. Sníh přesto oslepuje.
Později, když popíjím odvar z jehličí se šiškou a kouskem celé skořice, přilétne na
nejbližší keř pták - snad skorec - a z houštiny vylezou dva zajíci. Dlouho se
předvádějí.
A - Rozhovor s kolegy o nemocech, injekcích. Přesto přese všechno je mi podstatně lépe
než včera. Venku nádherně, azurové nebe a sníh.

B - Vcházím do chalupy, právě když zvoní budík. Zrovna jsem vylezl z garáže, z jámy zpod
auta. Špína, která nejde smýt, a zima. Spokojen, že jsem hotov. Rozmlouvám se ženou
o tom, kofik kakaa a kolik citrónové kůry je třeba dát do kávy, kterou právě chystá.
Sníh. Slunečno. Nula stupňů. Nula mysli.
E - Balím si věci na ubytovně, chystám se k rodičům. Venku svítí sluníčko, ve mně taky.

c - U rodičů si do kávy nenápadně sypu sůl. Brzy poté zjišťuji, že jsem, při odchodu nejen
nezamkl obě branky, což ostatně nedělám téměř nikdy, ale ani dveře od domu.
Nevyvádí mne to ale z míry a vracíme se s dcerou a se psem pěšky přes Letenskou
pláň a Chotkovy sady. Nemám hodinky, ale poledne mne zastiňuje někde mezi Lvím
dvorem a Brusnicí. Pěkný předjarní den. Plně zabráni do rozhovoru o předcích rodiny,
buddhismu, křesťanství, hinduismu, šamanismu, spiritismu - přesněji o vztahu mezi
vírou, rozumem, etikou a posmrtným životem.

Oběd
B - Čočka s velkou oblohou. Připravená tak jako rýže. před vařením upražená na oleji, kari
a též sojová omáčka.
D - Na pánvi vařím 10 minut kaši ze dvou lžic umleté pšenice, lžíce oleje a třtinového
cukru, až je hustá a hladká. Ředím vodou, stále míchám. Odstavím, doprostřed umisťuji
žloutek, od něj ke krajům pánve sýrové tyčky. KOLO OD VOZU vracím na plamen,
uzemňuji pažitkou a chvíli pozoruji jeho pohyb, než loukotě změknou. Pak pojídám, přímo
z pánve, s chutí i lítostí. Přemýšlím, kdy jsem naposled viděl, jak se kolo jedoucího
vozu točí nazpátek.
Káva: jeden větší rampouch a tři kousky hřebíčku - osvěžující.
A ~ K obědu směs fazolí, květáku, vepřového a brambor.
B - Děti mne donutily, abych použil jejich recept. Čokoláda rozehřátá nad kamny namazaná
na tvrdý chleba.

C - Doma jsem sí podusil na másle 10 deka žampionů, přidal špetku šalvěje a zázvoru, na
kolečka pokrájený banán, po chvíli přisolil, posypal strouhaným ementálem a po minutě
sejmul z mírného ohně. Nakonec jsem přizdobil a dochutil nadrobno nasekanou natí
šalotky a strouhaným křenem. Vynikající pokrm jsem servíroval s bílým pečivem. A
když už jsem byl v tom strouhání křenu, nastrouhal jsem si ho trochu i do kávy.
Po ochutnání tohoto pokrmu vyjádřila dcera zklamání, když se dozvěděla, že po týdnu
končím a nehodlám v této hře pokračovat doživotně.

Večeře a večer
E - 17.10 OŠKLIVÉ KAČÁTKO - náhlá inspirace:
Osmažit kostičky slaniny, špetka chllli, sojová omáčka, salám, Jablko, kečup, tři vejce,
usmažit, příloha rohlík plus hořčice.
Voda s kečupem k pltí (k zblití).
Večer borovička s kofolou v různých poměrech.
D - UTOPENCI - půlky rohlíku nasáklé žloutkem kladu na rozpálený olej pánve, po chvíli
zalévám směsí mléka, strouhaného sýra, bílku a soli. Nechávám pomalu zapékat. Kusy
rohlíku jsou rozměklé a nafouklé.
čaj: vřes, truskavec. Zákusek: sojová tyčinka nakrájená na plátky zdobené zavařeninou
a lískovým oříškem.

B - Uzená makrela zbavená kostí, rozmíchaná s cibulí, majonézou, citronem a pepřem.
Barack ředěný vodou v různých poměrech po celý den. Kupodivu večer slušně opilý po
jediné láhvi.

A - Večer film o americké zpěvačce, narkomance. Stále si píchala. Až nebylo kam.
C - Byl ml nabídnut bonbon, obalil jsem si ho v sladké paprice. K večeři jsem si nakrájel
nadrobno kedlubnu, podusil Ji na másle s pěti čínskými kořeními, přidal jsem a podusil
pokrájené žampiony, zalil vše šťávou z jednoho grapefruitu, posolil, přidal polévkovou
lžíci medu, povařil, nechal trochu vychladnout a zahustil vmícháním na nudličky
pokrájeným ementálem. Nahořklý, pikantní pokrm jsem pojídal s houskou.
Pří návštěvě souseda, nevědomky porušuji příkaz. V rychlosti dělám; dvě kávy a svoji
vypiji jen tak. Uvědomuji si to až o dvě hodiny později.
V závěrečné fázi večera si ještě dělám odvar z máty pepriné, heřmánku a tymiánu.

S o bota

5.3.

Snídaně
D - Za tmy probuzen snem o potulném rytíři, který se postavil proti králi. Pozoruji svítání
do jasné oblohy.

Strouhaná niva s utřeným máslem, addofilním mlékem a kořením
mazaná na černý chléb a zdobená nakládanou červenou řepou.
Čaj: bobkový list, máta, yzop.

"Italská

směs"

E - 8.00 chleba s játrovou paštikou a tatarskou omáčkou, sterilovaná paprika. Rodiče závidí
můj apetit, nic nevysvětluji.

B - Suchý chléb a voda z rozpuštěného sněhu. Usazuji se s tím pod starý kuchyňský stůl.
Kolik desetiletí jsem jej neviděl zespodu.

C - Do jogurtu si nastrouhám kedlubnu, křen a trochu sýra. Do kávy sl dávám karamel s
oříškovou příchutí.
Na cestě do tržnice se v Rudém právu dočítám, jak vidí rok 1938 a anšlus Golo Mann,.
syn Thomase Manna. Na otázku týdeníku Wochenpresse zda se domnívá, že Rakousko
mohl zachánit Otto von Habsburk, který se nabídl za kancléře, odpovídá: "Český
president Edvard Beneš se Otty von Habsburk obával více než celé Třetí říše. Raději
Hitler než Habsburk. To. ukazuje, jaký byl poloidlot, jak omezený byl Jeho obzor.
Nemyslím, že by to tehdy byla záchrana, protože tehdy se Hitler shodoval s Čechy.
Habsburk byi rudý šátek pro oba." RP k tomu podotýká, že právě Edvard Beneš v roce
1935 přispěl k tomu, že Thomas a Heinrich Mannové dostali ve východočeské obci
Proseč čestné občanství a na základě toho pak dostali také československé státní
občanství a pasy, aby mohli snáze emigrovat do USA. Po faktické stránce souhlasím
s Golo Mlannem, o jeho charakteru si ale nic moc dobrého nemyslím. V tržnici jsem
koupil jenom cukrovou vatu, a to ještě na nátlak dcery, která se i postarala nápadem
a po hmotné stránce o to, abych Ji mohl konzumovat: vytáhla z. kapsy pomačkaný
pytlíček s cukrem!,, který ji před několika týdny kdosi daroval po návratu z Kanady. A
tak jsem si cukrovou vatu před celou frontou důkladně pocukroval.

Poledne
B - Zvoní budík, právě když si nalévám z konvice plné čaje, lipových květů a velké sněhové
koule. Doteč! jsem řezal a štípal dřevo. Mluví se o tom, v kolik se vypravíme z chalupy
domů. Slunečno. Bezvětří venku i v hlavě.

E - Pracuji s bráchou na autě, zavřeni v garáži, mysl nula, okolí nezájem.
A - Přijíždí kamarád z Prahy. Má zájem o tuhle práci. Je zataženo. Debatujeme o všem
možném. Odjíždíme navštívit jednu známou. Není doma. Spadla ml lžíce a břinkla
přesně na dobu s činely v pochodové skladbě v rádiu.
D - Olizuji lžíci od sladkého tvarohu, připravuji remosku (prvně v životě) na mandarinův
oběd: rozpuštěné máslo, vrstva nakrájených jablek, vrstva tvarohu s ořechy, rozinkami
a cukrem, znovu jablka, tvaroh, jablka a nakonec vše zalévám mlékem s vejci a
moukou. Dobře naladěn. Slunce ohřívá teploměr na 14- stupňů, bezvětří. V dálce se do
ticha ozývá houkání lokálky. Po dvou hodinách je pokrm hotov. Za netrpělivost platím
spáleným jazykem, přesto se cpu, dokud tu ohromnou spoustu, připomínající nákyp,
nespořádám. Lehké a chutné jídlo. Popíjím kávu umletou se zrnkem kardamomu a pěti
kuličkami jalovce.

C

-

Rozcouraný den, doprovázený z mé strany i lehkou nervozitou. .Nemožné počasí,
sychravé a promáčené. Snad i z těchto důvodů mám dnes poprvé pocit, že mne hra
již začíná obtěžovat. Vedu si pasivně, chvílemi hraji jen z povinností, první myšlenky na
fixlování. Dočasná krize. Dokladem je I skutečnost, že jsem prošvihl pravé poledne a
pět dotazů. Předpokládejme, že to mohla být právě ta chvíle, kdy padala kořenka na
sporák. Na návštěvě si totiž sypu do kávy směs divočina, stejně tak i na kremroll.
Sklenice s kořením se mi přitom vysmekne z ruky, spadne do plynového sporáku, kde
se rozbije a důkladně vše zaneřádí. Druhou kávu mám s orientální směsí stejně jako
bramborový salát. Na kořenky však již raději sám nesahám.
Oběd

B - Krájená jablka, pomeranč, banán. Ovocný salát pokapaný medem.

A - Vařím, si polévku. Srkárn jl dutým stéblem. Stéblo se ucpává, pomáhám si sítkem na
čaj. Ponořuji je do polévky a vysávám čistý vývar. Je to velmi namáhavé, bolí mě tváře.
Nakonec zbývá na dně hustá kaše. Přidávám trochu mouky a vypracovávám těsto.
Dochucuji rozetřeným česnekem. Takto vznikají výborné placky.

E -

14.25 slepičí polévka s kečupem, bramborák pomazaný hořčicí s kousky vařeného
kuřecího masa, brácha se může smíchy potrhat, nic nechápe, má mě za cvoka, matka
se mě zastává, ve vzniklé hádce se cpu, je mi vesele.
Ovocná šťáva se sirupem.

Večeře
D - KRAKATOA - polovina Hermelínu se zavařeninou, druhá s plátky kyselé okurky, na
pánvi osmažit, spojit a na talíři zalít kečupem. Poslouchat k tomu Zeď od Pink Floyd.
čaj: mateřídouška, pomerančová kůra, badyán.
E - Večer půst.
B - V Praze jdu se džbánem pro pivo do výčepu panelové restaurace s tím, že budu doma
popíjet každou sklenku s jinou příměsí. U výčepního pultu vyslovuji obvyklou formuli
"šest a jedno". Výčepák zručně přihrává jedno a já je bez váhání vlejl do sebe. První
pivo po několika dnech, prvotřídní Smíchov. A je tol Je po hře. Zaraduji se nad tím a
hned sl dávám ještě jedno navrch. S plným džbánem domů a tam jej neodkladně
spořádám. Abych věc završil, dávám sl ještě domácí sekanou se zelím a několikrát sl
přidávám až do úplného přežrání.
C - Dušená mrkev s majoránkou a malinovou šťávou. Jako příloha nudle. S malinovou
šťávou sl dělám I kávu a ke kávičce mlgnonky, které si namáčím do jogurtu. Pak zcela
vypojím. Čumím střídavě na TV a do sobotních novin, krize vrcholí. Jen občas zabrousí
můj pohled na vázu s třemi narcisy a pak Jsem nucen přemáhat silné nutkání okamžitě
Je pozřít. Telepatický zážitek. Při psaní předchozí věty si nemohu vzpomenout, jak se
tyto květiny jmenují, a tak se ptám ženy. Ta odvětí: "Narcisky. Doufám, že mi je
nesníš." Po této události se přece Jen trochu vzchopím a pouštím se do "Cesty k
posvátným místům Tibetu" od G.C.Cyblkova.

Neděle

6.3.

S n ídaně
E - Játrový salám utřený s nadrobno nakrájenou okurkou, kečup, rohlík. Otec ohrnuje nos a
cpe se bábovkou, statečně odolávám a svůj pokrm vychvaluji. Dvojnásobný čaj (z
normálního uvařen šípkový).
D - Kousky sýra s dětskými piškoty mazanými máslem a zavařeninou, čaj: bazalka, šalvěj,
máta, tymián.

C - Snový konflikt, Jímž bych nahrál na smeč feministkám. Bráním ženě v "realizaci v
zaměstnání". Míchaná vajíčka s ementálem, křenem a paprikou, paprika přijde i do
ranní kávy. Mé další kroky vedou na Hrad. Ještě nikdy jsem nezažil katedrálu sv.Víta
takto narvanou (7-8 tisíc lidí?). Zároveň je to snad poprvé v životě, co mi dav nevadí.
Vydává samé laskavé vibrace. Tucty kněží a studentů semináře, košíky, do nichž se ze
všech stran sypou deseti a dvacetikoruny. Zpěv, zprvu nesmělý, postupně sílící a
vrcholící chorálem "Svatý Václave". Děti na ramenou otců. Semtam probleskne černá
tvář čl šikmé oči zahraničních studentů. Blesky fotoaparátů. Vůně kadidla. Starci o
holi, mládež nenkonformního vzezření, dámy v drahých kožichách. Poselství papeže
čtené kardinálem. Blahoslavená Anežka Česká. Soucit s trpícími, služba potřebným,
křižovnlci s červenou hvězdou, dcera královská, která odvrhla honbu za požitkem,
pohodlím a kariérou, promlouvá k nám přes více než sedm století. Tucet známých iidí
mi tiskne ruku, někteří říkají ’víru a naději". Kalich s hostiemi se nosí po celém
chrámu, nemohl jsem si vzít, hraji přece mandarína. Plakát s desetiletým plánem na
mravní obrodu národa na Jednom z gotických sloupů. Pocit závrati když pomyslím na
dutinu pode mnou a na její obsah. Zezdola cosi silného vyzařuje a prostupuje mne.
Hrobka královská. Vzpomínka na událost z roku 1804, na stejný dav v chrámě, na jeho
slzy a Stkaní nad otevřenou rakví otce vlasti. Jaká vznešenost. Prozíravost na celá
tisíciletí. Tisícihlavý dav před arcibiskupským palácem. "Ať žije církev svatál", "Chceme
náboženskou svobodu! , Chceme mít biskuoy!", "Ať žije otec kardinál!" Ten se párkrát
objeví ve dveřích na balkoně, léta již možná neotvíraných. Obřadně kyne a uklání se do
stran; unavený stařec, je mi ho v tuto chvíli líto. Vyvolávají ho stále znovu a znovu. A
opět chorá! Svatý Václave . A také Kde domov můj". Transparent "Anežko oroduj za
nás , vyvedený stejným typem písma jako Solldarnosc". "Neberte nám starou víru, byla
dobrá pro Anežku, Je dobrá i pro nás!" Tohle tu nebylo několik století. Přesně v tohle

musel vyústit rok 1968, plácající se převážně v mělkých a kalných vodách politiky.
Návrat ztraceného syna. Oblouk, jehož klenbu tvoří osvícenství,
nacionalismus,
liberalismus, ateismus a socialismus.
Poledne
D

-

Na výletě. Pomalu procházím prastarou dubovou alejí s bizarními kmeny stromů,
pokroucené, vředovité, vykotlané. Po zapípání v kapse zalézám do dutiny Jednoho z nich
a činím zápis. Jako malá zpovědnice. Hnízdo dravce vysoko v koruně. Královská cesta
se stopami zvěře, naštěstí zapomenutá. Předtím šplhání do kopce v rozmoklém sněhu.
Hluk neviditelného traktoru. Mířím přímo k Jemništi, necestou. Pomáhá ml potok, který
musel být přemostěn. 3 rybníky a 3 hráze, na poslední mohutné duby, z největšího zbyl
pařez jako stůl pro 12 mužů. Odlupují kousek kůry. Zámek je zamčený, tichý.
Odcházím alejí, která končí v polích u hromady hnoje. Zvedá se vítr, začíná sněžit.
Odjíždím do Prahy s vědomím, že do zítřka nemusím vůbec nic jíst.

B - Před chvílí jsem se probral z těžkého spánku. Telefonuji mistrovi a dozvídám se, že
právě přišel od sv.Vfta a nachází se v silné katolické euforii. Neví, že je poledne.
C - Sotva přijdu domů, zvoní telefon. Volá přítel řeholník. Vysypu hned do sluchátka, co
jsem, právě prožil a dlouho ho nepouštím ke slovu. Je právě poledne, na které jsem na
rozdíl od něho opět zapomněl. "V záchvatu katolické euforie," vytýká ml přítel.
A - Poledne jsem prošvihl při sledování Angeliky v televizi.

Oběd
A - Vyndávám z mrazáku dvě veliké morkové kosti a dávám Je vařil. Po přejití varu kosti
vyjímám a doluji z nich morek. Ten míchám s cibulkou a troškou olejovek, pěkně
roztírám a kladu na topinky. Nezbývá než pokapat citronem. Uprostřed zdobím troškou
marmelády. Mám puštěné rádio, Jsem sám, tak nadávám těm, co se v rádlu ozývají.

B - Domácí sekaná namočená ve smetaně, pokrytá Jablky, opečená na grilu. Při přípravě
jsem se řízl. Krev chytám do sklenice s vodou, dokud se silně nezabarví. Opatrně
ochutnávám. Uvažuji o tom, že bych nápoj osolil a vypil brčkem, avšak nemám na to.

E - 13.07 řízek s kečupem a brambory, rodiče se začínají přiklánět k bráchovu názoru ze
včerejška, zvlášť když popíjím pivo s okurkovou šťávou.
B - Talíř vlašských ořechů zalitých jogurtem.

C - Droždová pomazánka s chlebem: droždí, vejce, křen, sýr, Italská směs koření, olej,
cibule, sůl, čubrička, majoránka. Do kávy si dávám pár kapek stolního oleje. Smažené
kapustičky na másle, bramborové krokety, brynza. Čaj z máty peprné a květů afrikánu.
Návštěva. Káva s libečkem, bílé víno s fenyklem.
Večeře

E - 18.10 zabíjačková polévka s hořčicí, jetrnicový
cibulí, čaj s červeným vínem.

prejt na způsob tlačenky s octem

a

D - Večer v ukřičené hospodě. Dva řeholníci tu již popíjejí své pivo po mandarinovsku.
Trochu fixluji s pomocí říčního křemene a kusu vápence z mikulovské křížové cesty.
K dalšímu pivu přikusuji hvězdici badyánu. Mistr nabízí pochoutku - korunové známky,
jednu stačím ukořistit a tak zahnat hlad. Pivo ředěné ginem. Na závěr mlšuňk fernetu
a griotky. Hrst zbylých drobných sypeme potajmu do kapsy kabátu nějaké dívky, snad
studentky, která s několika jinými stojí u našeho stolu.

B - Společně s jinými řeholníky povečeřím několik korunových známek, ovšemže až po vypití
několika piv ředěných myslivcem, vodkou, griotkou, ginem a pradědem.
C - Do piva vhazuji či sypu různá koření. Kořen zázvoru, hvězdice badyánu, čili-paprlčky,
smotky kůry skořicovníku, zrnka "anyklu a fenýzu", jak se přeřeknu. Bujná nálada,
siiácké řeči a skutky, občas zajiskří myšlenka či vtipná replika. Ke konci večera jíž
paměť trochu rozplizlá. Pamatuji se, že konzumuji nepoužité korunové známky a
nabízím je též ostatním. Kdosi odmítá. "Tak ona mu korunová známka nejede. To
kdybych věděl, tak jsem ti koupil padesátikorunový kolek," říkám k tornu asi po osmém
pivu. Jak to začalo? Kdosi nabízel k překousnutí pětikorunu, snad hlavní host. Někdo
jiný pak nabízel proštíplé vlakové lístky a já prohlásil, že mám chuť na něco čerstvého.
Pětikoruna míněna jako výtka za to, že jsme kousali po celou dobu víceméně do
konvenčních substancí. Při placení jakési krátké spojení v hlavě. Zcela mylně se

domnívám, že jsem platit stokorunou, kterou jsem ten večer vůbec neměl, a beru se
stolu asi 50 kčs, které mi nepatří a které tam leží připraveny na šláftruňk. A nakonec
druhý den přijdu na to, že jsem vlastně neplatil vůbec. Trapas.

Pondělí

7^.3.

Snídaně
E - 6.4-5 čaj s hřebíčkem, ukládám si půst až do čtrnácté hodiny.

D - cola ředěná toníkem.
B - slaná voda.
C - Kocovina, prázdná lednička, vzdávám se. V s.jmoobsluze kupuji máslo, mléko a čerstvé
rohlíky.

Poledne
B - Pod zemí a pod vodou. Ve vlaku metra mezi Starým Městem a Malou Stranou. Bolest

hlavy. Nic.
D - Doma. Doslova šokován zvoněním budíku při zakládání papírů do stroje. Neschopen
myslet na nic jiného, než aby se nepomačkaly. Příšerný hluk z ulice. Musím brzy pryč.
E - Právě jedu do Mototechny a doufám, že stihnu nakoupit. Nestihl, jsem vyhozen, počasí
tomu odpovídá, nálada též.
12.20 ze vzteku přerušuji půst a dávám si v hospodě frankfurtskou pečeni, piju pivo s
limonádou. Obdivným pohledem mě sleduje spolusedící cikán, který pije kafe, po mém
výkonu mu ale příliš nechutná.

C -

11.52 procházím Strahovským klášterem na setkání s přítelem, kterého jsem viděl
naposledy před 17 lety v New Yorku, a který se mezitím, jak se později ukáže, stal
starožitníkem v Seattlu ve státě Washington, specializujícím se na Orient, mj. na
rekvizity k čajovému obřadu! Nakupuje na aukcích v Londýně a Amsterodamu a prodává
do Honkongu, Singapuru, Japonska. Proud se obrátil. V chůzi čtu v RP o nejnovějším
vývoji v Panamě. Přes noviny vidím, že kostel Nanebevzetí P.Marie je výjimečně otevřen.
Mám dost naspěch, ale neodolám a zastavuji se na chvíli u vchodu. Uvnitř jakýsi muž s
kýblem vytírá podlahu. Nádherný pohled na Prahu od švédského vyslanectví. Slunečný
den. Vím, že za dvě hodiny už budu ožralý. Za cesty Úvozem pohled vpravo na
rozhlednu. Náhle vnímám spokojené zvukové projevy ptactva. Na noze mám puchýř. Než
jsem vyrazil, dělal jsem si výpisy z Hipmanovy knihy "Za českou slávou": "Posvátná
pošetilost křížových výprav Otakarových k jantarovému přímoří, kde Balt hučel píseň
pohřební zbožnému Slavníkovci...“ Když docházím na Malostranské k místu setkání,
odbíjejí zvony pravé poledne.
Ukončení hry

B - Ráno jsem zapomněl odeslat doporučený dopis, s kterým jdu nyní na poštu. V budově
pošty je však hospoda-samoobsluha s nejlepšfm pivem v okolí. Je za pět minut 14
hodin. Pivo dostávám bez fronty. Usedám na jediné volné místo u stolu obsazeného
samými metaři v oranžových oblecích. Zapaluji si cigaretu a čekám na 14. hodinu. Piji.
Dlouho.
C

-

Oběd. Vyloupané
strouhaném sýru.
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D - U přítele ševče v opravně obuvi. Přitlouká kramfleky k dámským botám. Příjemný pach
kůže a lepidla. Přestávám se těšit na prosté všední jídlo. Je povšem. V myšlenkách
utíkám do hrobky kapucínského kláštera v Brně, kde je nad vchodem napsáno: "Co jste
vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy I"
E

~

Prošvihl jsem čtrnáctou hodinu, chtěl jsem přesně ve
sklenice vody s hořčicí, abych symbolicky porušil pravidla.

14.01

zakončit

hru

vypitím

. . a tatínku, co je to samomluva?
To je když někdo mluví a nikdo další u toho není. Není to ovšem zas tak
jednoduché. Je v tom také kus herectví, předvádění se před neviditelným piťblikem,
stav uličnické rozjívenosti. Také to můžeme nazvat odpichy pádlem ve stojatých
vodách reality. Veselé je též komentování rádia či televize, posměšně, vtipně,
různými záměnami slyšeného. Zde se také hojně uplatňuje vulgarita, která je velmi
frekventovaným samomluveckým materiálem.
Mluví se ke všemu, ke zvířatům, hmyzu, ke světu, k sobě. Nadává se na
všechno. Při různých činnostech jako je vaření, manuální práce všeho druhu, tělesná
potřeba, objevuje se jakýsi doprovodný technologický komentář, který má zřejmě za
úkol
napomáhat
otupělé
psychomotorice.
Např.:
Ták, ÍNmI to pěkno
zamícháme. Nebo: Kdepak máme kladívko?
Také hudba zde sehrává velkou roli. Všelijaké hatmatilky a pitoreskní říkadla a
zaklínadla se pasují a rozmanitě rytmizujf na známé i původní popěvky.
Vše se zjevuje zcela nekontrolovatelně, v nečekaných formulacích, různých
přesmyčkách a bizarních slovních útvarech. Z hloubi paměti jsou vylovována
zapomenutá jména.
Samomluva poskytuje záblesky svobody, letmé návraty do dětství, je troskou
ráje. Je možná jediným - díky samotě - necenzurovaným projevem osobnosti. Je ryze
spontánní, nelze se na ni připravovat, ani vědomě čekat, až z nás něco vypadne.
Prostě je to náhle venku a můžeme jen žasnout a pokusit se o následnou analýzu. A
není pravda, že neustálým zkoumáním jednotlivých samomluveckých projevů se
nezbytné spontánnosti vzdalujeme, že již nebudeme následkem zbystřené pozornosti
schopni se projevit. Naopak, i kdybychom si řekli, tak a teči budu dávat pozor, abych
nic neřekl, nebo abych řekl něco zajímavého, pozornost se unaví a samomluva
nečekaně prorazí s ještě větší intenzitou, zadržovanou silou chtění, a my jen
žasneme, jak se mohlo stát, že se z nás ozvalo např. Hungala Hunga
Na dnešní pilulkami vyspravovanou potrhanou lidskou psychiku, smýkanou za
posledních pár staletí tmářskými či ’’osvícenskými” obdobími, působí imaginární
pilulka samomluvy jako lék, jež snižuje napětí, vyvolává veselost a jeho ryzost tkví v
tom, že nepřichází zvenčí nýbrž z našeho nitra.
Zaznívající ozvěny dávno žitých světů, nečekanou dikcí a zvukomalbou, mnohdy
připomínají archaické mumlání "primitiva” při nějakém rituálu.

Já zde mám všelijaké tílky.

Pronáším s nonšalancí solidního obchodníka
nabízejícího své zboží, poté co jsem byl v potoce vypláchnout remosku od ryb a
všelijakých tuků, oblečen v županu a gumových botách.
Pohled

na

svůj

obraz

ve

skleněné

tabuli

metra,

na

reaguji

začínající

pleš:

Plešoun® plešatej.
Na dálnici mne předjíždí vykrmený bařtipán v nové Ladě. Podíváme se na sebe a já k
němu pronesu: Á,' pan. statkář Balaburda.

Procházím ulicí kolem načančané, zmalované a nastrojené ženštiny. Vzápětí si brblám
pod fousy: Oím to, ze jsá dnes tak krásná, ze zastíníš i rítže

kveť? Snad je to tím, že neairtám brýle zato v sobě rumů pět.
Před lety jsem tyto verše zaslechl v hostinci na Žižkově.

Ty Míndicíko zlobilaí
bezdůvodně ke koÉce.

Se zdviženým prstem při přípravě snídaně nahlas zcela
(

Vyšla šiška z ježíška.

Těsně po vykonání tělesné potřeby. Polohlasně, vesele,
patrně Inspirováno dětskými říkadly typu "Spadla lžička do kafíčka".

BKarkvart.

Proneseno třaslavým dědkovským hlasem k mému velkému údivu.

Karlovy Vary, zataženo, šíleně rozčilen zbytečnou cestou do Mototechny,
mumlám: Dnoska vidím kolem s®be jenom isamý voškllvý lidi.
V televizi záběry z Benátek. Ři£ mi vypustí trochu plynu a já ha to:

tiše

Fuj, kanál®

grande.
Vidíš, kdybys jim nopHetl

ItlIsivui. Nahlas

a vážně cestou

kolem

sochy

Umučení sv.Šebestiána na Vyšehradě.

Jablka, tvaroh, meraka... Jablka, tvaroh., mouka...

Několikrát v duchu
při zakládání papírů do stroje, abych nezapomněl návaznost na předchozí text, ale
bylo to - jak .se ¿sáhy ukázalo - stejně jinak.

Probuzen nutkavou potřebou tápu rozespalý po
Nahlas, zřetelně, téměř vesele.

kuchyni.

Já

maminka

B>S>®ífka Zimy.

JMlJllljl jen alnagon.
EíSuMH.

Kňourovým hlasem eunucha při bolesti zubů.

jak ffiftýrskoj

Opět, jsem se pozoroval ve výloze.

K.in Piao, Idn PUo,

pronesu dvakrát zálibně jméno čínského politika. Pozdější
analýza: jednalo se o asociaci na firemní nápis na dveřích nákladáku - Pamiatkostav
Žilina.

Js©m spatný člověk.
Frdýlka, prdýlka,

Nahlas, leč potichu. Dívám se na televizi.

žvatlám dětským hlasem zcela bezdůvodně snad proto, že

mám dobrou náladu.

Meju si nohy venku v kýblu, pes na mne čumí s balónem
pokřikuji: Hynek, Gunga ÍSwraxya!

v hubě.

Vesele

naň

Ser© TU® to VSechsiOý 'Sere,' sere.

Vstávám od stroje od překladu knížky o
spiritismu, abych si zalil kávu vařící vodou. Venku je nádherný .den a přesto v nitru
jakýsi nutkavý neklid, nevím co bych, nic ze známého mi nepřipadá žádoucí.
Polohlasně, otráveně.

Narodil se Kristus Pán, veselme se...,
autobuse cestou kolem rozkvetlých jabloní
povznesená nálada. Pondělí, jedu do práce.

na

broukám si v poloprázdném
Sedlčansku. JasnQ, letní den;

Nad čerstvě oroseným lahváčem: Bože, Bože, já tak rád pijll. V duchu ale
radostně.
.11
.,
ť
Pain OXpelerl Vykřiknu jak bojové heslo agresivních národů poté, co si
namasíruji hřbet jmenovaným přípravkem.
¡s
.

Bitevní kočka Pitipačka,

napadá mě, když potkávám chlapáckou ženskou.

Měřím hladinu v kopané studni a nedá mi to, abych si nezavolal do jejího''temného
nitra: Bu Hanga, hu Hanga, langa hul

Takže, kámo, ten je jasnej.

v

duchu

když

vrták

nácházňn

správného

průměru.

Splesfule blátivá.

Několikrát opakovaně, zaujat zpola hladinou potoka, zpola
rytmickým sešlapováním hadice odpadu, což připomíná chlístání krve.

Cestou kolem rybníčka: Nazdááár Karle! Hlasitě a srdečně zdravími ropuchu
dřepící na plovoucím klacku. Potom ještě několik minut přemýšlím o tom, jak by se
asi vyvíjela konverzace, kdyby mi žába odpověděla na pozdrav stejně srdečně,
, t ■■
Zw

Betla, bála, nája.

r.,

Naprosto nevysvětlitelné.

w

Velkokapacitní mozek slovansky otevřeného a dětsky naivního
inženýra. Tento nesmysl vlastní produkce mne tak zaujal, že jsem si- jej nahlas
opakoval a zaznamenal. Den na to jsem na list se záznamem omylem zapsal
vydatnost vrtů a předal jej předsedovi MNV, který sj nesmysl přečetl a list opět
vrátil.

Do monologu kamarádky na téma citové
spontánně zasahuji: Primabalerína,
nepřítomně, lehce opilý, rytmicky artikuluji.

Páneček dělala pořádek.

problémy

u

sklenky

konkubína,

yína v

koloftnbína.

kavárně
Zpola
.

Dvakrát zpěvavě nahlas,' naparuji še před pejskem.

Při čůrání ve vysoké trávě poblíž obpadkové jámy, pokouším se čůrtéem' zasáhnout
hmyz pasoucí se na květech. Foč&rám. vosu nebo kus kabanosu.

Jehéé, jehéé,
fteholník,

řvu do krajiny ze svého vozu po probuzení.

řehelník,

nahlas si
suvenýr", když kráčím za kamarádem.

1.

to.

zpívám

na

Matuškovu

melodii "Suvenýr,
’ '
• ' "

máj, 9.50. Oh

Kdyby ty věže nebyly, byla by Praha v prděli.

Radostně cestou po
Albertovských schodech při pohledu přes Nuselské údolí na věže Vyšehradu. Téměř
ihned se vtírá melodie lidovky ‘'Kdyby ty muziky nebyly". Slunečno, ospalé bezvětří.

Čubiki, čubiki, ty moje Čubiki,

prozpěvuji si nahlas v přítomnosti psa.
Pravděpodobně na melodii "Plují lodi do Triany”.
Sedím za stolem a přemýšlím o principu mechaniky rýsovacího prkna, přitom
poslouchám zvuky lesního ptactva. Náhle bez přípravy a výstrahy otevírám okno,
vystrkuji hlavu a z plných plic dvakrát řvu směrem k záchodu: Ktl-ku, ku-ku.

Radost Z tepla.

Zřetelně formuluji, bezhlasně, několikrát po sobě. Uzamčen ve
voze, venku noc, sníh ve větru. Uvnitř světlo, klid, tichá hudba.

Oatsun suny, detsan sány, tlef, san dacan, dada, dacan.

Variace

na jméno auta které právě míjím.
1. máj, 23.10. Vstupuji do koruny stromu na náměstí Pařížské komuny. Kmen
připomíná višeň, strom však plodí malá jablíčka. Je v plném kvetu. Je mi zde
nevýslovně dobře. Průzorem mezi větvemi vidím hospodu U Bansethů. Kolem projíždí
osmnáctka.. Znova ,si opakuji: Je mi zdí1
vy SVÍně.
Po ránu v dobrém rozmaru

bitřuťuiu, liuíuiiiíu..

polohlasně

špulím

ústa:

HuFlXtutll, liliíutixšu,

Osirísi Ramsessi,

broukáni si potichu při kávě pod Muzeem, civím nepřítomně
do prázdna skrz skleněnou stěnu. Několik hodin na to čtu v Golemovi od Meyrinka:
"...vyřezáni kamej, která by znázorňovala egyptského boha Osirise."

Při večerním poslechu stanice Rádio Sarajevo promlouvám

k

čajové

konvici:

C©O

dan sam use kupao i sunčao.
Co ftll chceš, mrzáku?

Hned po probuzení nahlas k sobě.

Krušina, ScmtJ lilii,

několikrát opakuji velice tichým hlasem, když poslouchám
při obědě žvanění kolegyně.

1. máj. 22.40 Cestou z hospody jsem ukradl na náměstí tulipán, přinesl jsem ho
psovi se slovy: Ta máš, fy starej vole, <5yt já tě stejně mílwijtx.

Panečku., to by bylo.

Tiše, zasněné, při pohledu na gotické arkády ambitu
augustiniánského kláštera v Roudnici.

Pozoruji z okna turistku s neobvykle velkým poprsím. Hovořím přímo k ní ovšem
přes zavřené okno: Voiooká krasavice nemalé mtelig-once. (převzato)

SEjJOrflX zdar!

Vykřikuji na louku otevřenými dveřmi. Okamžitě dveře zavírám a
dodávám opět nahlas: Ty idiote.

Pronáším s germánskou výslovností, pozoruji z okna tramvaje, jak matka
pohlavkuje syna a íasištickj m pohybem paže mu naznačuje směr, kterým se má
odebrat.

Týííí Vole,
šišku.

polohlasně

s předstíraným úžasem

když

spatřím

na zemi borovou

23.30 Žera ještě a pouštím si televizi. 1. program nic, 2. program formule I a na
rusákách brečí nějaká mladá, docela pěkná ženská. Chvíli na ni koukám, přežvykuji
salám, co přivezla žena z NDR a hlásím: Já bych S® Z toho tak nepOSÍral.

Babočko..J>abu
áku..J>abonÍ..babu<O..J>abi!
*

Oslovuji hlasitě babočku,
která kolem mne již delší dobu poletuje. Když odlétne, zkouším ji ještě přivolat
hlasitým výkřikem: Bááábóóóčkóóó!:

Člověk se tady nemůže ani vymočit, samej turista.

Nahlas pro sebe,
ačkoli to není akutní. Ledva mne napadne, že s tím asi nejsem sám, svěřuje se mi
přicházející přítel se stejným problémem.

Cestou kolem prasečáku. Polohlasně, s pohoršené nakrčeným nosem:

To ROHÍ jen

tak, takovýto zápach.

Veze Zahajte palbu.

Hned po probuzení. Včera jsem četl Nova expres, dnes

mám službu.

Hale ftácí.

Oknem vidím ptáky. Stylizace po způsobu
provázena šklebem kreténa z pomocné školy. Nahlas.

starého

kašpara

P.L.,

To byla trefa, přímo na komoru,

spokojeně se chválím, když jsem spleskl
řeholním deníkem a knížkou o metafyzice lásky a hudby s dodatkem o geniovi
komára přesně na vygradovanou dobu jakési orchestrální skladby v rádiu.

Rechts Um,

(německy vpravo v bok)

zavelím rozhodně na latríně při vytírání

zadnice.
Ochladilo se,

točím vodu

do

hrnku

a konstatuji:

Jo kosa, kosa, Cosfana

Wagnor.

Chvíli to nechat, aby se ohřály 1 ty knedlícl.

V duchu

v

polospánku

o polévce, kterou si budu hřát k snídani.

/•¿í

Žije Všehomír.

Přesvědčivě a s uspokojením.

Dneska jsem úplně vyřízenej.
večer před usnutím.

V duchu, spokojeně, masochlsticky, kňouravě
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Celý den stavíme plot, vykopáváme díry, betonujeme sloupky, ohmatáváme
kámen, zednickou lžíci, krumpáč, džbán s pivem. Končíme téměř za tmy a sotva
stačíme vypít v nejblfžším hostinci pár piv a. velkou becherovku. Po návratu, stále
ještě v euforii nad tím, jak práce odsýpala, klábosíme u láhve červeného o všem
možném. Když vyjadřuji obdiv a překvapení nad tím, že M. umí za prácí tak zabrat,
vypráví o tom, co vše musel dělat u PTP, i o tom, jak se tam dostal. II odvodu
tvrdil, že nutně potřebuje dva. roky odklad, protože musí odnést do Říma kříž. Řekli
mu tenkrát ovšem, že si ho tam může odnést až po vojně. Delší d.obu pak probíráme
kladné důsledky podobného činu. S křížem by došel zcela, jiný člověk, než ten, který
vyšel. Dvacet kilometrů denně, šedesát dní, nejlépe polníma cestama. Problém hranic
se nám zdá. tvrdým oříškem i za předpokladu, že by měl člověk výjezdní doložku do
Itálie a celní povolení k vývozu dvou trámů. Posléze se začínám přiklánět k názoru,
že člověk, který by po čtrnácti dnech cesty přišel na hranice s křížem, by měl
možná mnohem méně komplikací, než se domníváme. M. pak přiznává., že mu tato
věc leží jako kámen na prsou a měl by ji uskutečnit. Nesplněný slib. Shodou
okolností mám za domečkem pár vhodných trámů, pilu, dláto, kladivo i velké hřeby.

..kdybych se dlouho nevracel, tak se zde o vgedino postarej

Nabízím mu, že si u mě může kříž kdykoliv udělat, M. chce hned.. Udělat kříž i
vyrazit. Jsem trochu zaskočen, chabě namítám něco v tom smyslu., že by to šlo
odložit na zítřek, na jindy, ale řvi. je posedlý nečekanou možností. Chvíli přemítám a
nenacházím žádné závažné důvody proti. Náhle rozhodnut. Je půlnoc. Dalších čtyřicet
minut pilně pracujeme. Delší rameno kříže má něco přes čtyři metry, kratší dva.
Trámy jsou bytelné a těžké. Loučím se se znepokojenou ženou, probuzenou skřípáním
pily a údery kladiva. "Neseme kříž, kdybych se dlouho nevracel, tak se zde o
všechno postarej." Nejtěžší je dostat křiž ze zahrádky. Jednu chvílí se dokonce zdá,
že budeme nuceni přizvat nějakého náhodného okolojdoucího na pomoc. Na. ulici už
to jde lépe. Kam s ním? Po chvílí navrhuji, z lenosti i z nedostatku od.vahy a
motivace, že by mohlo stačit odnést jej k zákonnému zástupci Říma v Praze, tedy na
Hrad k arcibiskupskému paláci, Až na Dlábačov nesu sám. M. mne jen občas kopne
či uštědří herdu do zad.. Když přebírá kříž, přijde na něco, co nám vyrazí dech. Dnes
je Velký pátek! A my o tom nevěděli! Celá věc se tím ovšem posouvá do jiné roviny.
Na Pohořelci opět přebírám kříž. Ještě před Loretou u nás brzdí hlídkový vůz VB.
Nevšímáme si ho a kráčíme dál. Hlídka opět popojíždí. Než vylezou z vozu, ujdeme

»./'Kcfe ste sebrali Ť.o djřevo?

opět ui!kolik metrů. Jeden z příslušníků mi klepe vzadu na kříž Jako na dveře,
poněkud, nesměle. Zastavuji se, stále s křižem na rameni..
"Kde ste sebrali to dřevo?" Pokouši se o přísný úřední tón.
Pomalu odkládám křiž a opírám jej opatrně o zeči, kterou nejméně o půldruhého
metra převyšuje.
"Mám tady nédaleko domek. Tam mám spoustu dřeva."
"Máte s sebou nějaký průkaz?"
M.i "Nemám nic."
Já: "Já asi taky ne."
On: "Tak to se budeme muset vrátit tam, kde říkáte, že ste to vzali!"
Já.: "Snad nechcete, abych ten kříž nesl zase zpátky?"
Váhá, vyveden z míry. Mezitím hledám v kapsách.
"Počkejte, mám tady vlastně řidičský průkaz." Listuje v něm.
"Ale tady máte adresu na Letně."
Já.: "No vidíte. Já autem teči už moc nejezdím, ještě jsem si to nedal přepsat."
On: (překvapivě mírně) "Tak to co nejdřív udělejte!"
Druhý příslušník, který to ještě nechce vzdát: "A kam ten kříž vlastně nesete?"
M., přesvědčen, že pravda je vždy nejvíc odzbrojující: "K arcibiskupskému paláci.
Tam ho opřeme o zeči. Oni si ho ráno vyzvednou."
Já, spiklenecky: "Dnes Je totiž Velký pátek!"
Druhý příslušník: "Ted? V jednu hodinu v noci? Nezdá se vám to divné?"
Já: "Nechtěli jsme ve dne působit žádný rozruch."
První příslušník: "Co vy pro toho Pána Boha všechno neuděláte!"
Nastupují do vozu, otáčejí se a jedou zpět na Pohořelec. Cesta je volná. O pět
minut později míjíme hlídku u kasáren a opíráme kříž o vchod do arcibiskupského
paláce.
(1984,)

Celý den stavíme plot, vykopáváme díry, betonujeme sloupky, ohmatáváme
kámen, zednickou lžíci, krumpáč, džbán s pivem. Končíme téměř za tmy a. sotva
stačíme vypít v nejbližšfm hostinci pár piv a velkou becherovku. Po návratu, stále
ještě v euforii nad tím, jak práce odsýpala, klábosíme u láhve červeného o všem
možném. Když vyjadřuji obdiv a překvapení nad. tím, že M. umí za práci tak zabrat,
vypráví o tom, co vše musel dělat u PTP, i o tom. Jak se tam. dostal. U odvodu
tvrdil, že nutně potřebuje dva roky odklad, protože, musí odnést do Říma kříž. Řekli
mu tenkrát ovšem, že si ho tam může odnést až po vojně. Delší dobu pa.k probíráme
kladné důsledky podobného činu. S křížem by došel zcela, jiný člověk, než ten, který
vyšel. Dvacet kilometrů denně, šedesát dní, nejlépe polníma, cestama. Problém hranic
se nám zdá tvrdým oříškem i za předpokladu, že by měl člověk výjezdní doložku d.o
Itálie a celní povolení k vývozu dvou trámů. Posléze se začínám přiklánět k názoru,
že člověk, který by po čtrnácti dnech cesty přišel na hraníce s křížem, by měl
možná mnohem méně komplikací, než se domníváme. M. pak přiznává, že mu tato
věc leží jako kámen na prsou a měl 'by ji uskutečnit. Nesplněná’’ slib. Shodou
okolností mám za domečkem pár vhodných trámů, pilu, dláto, kladivo i velké hřeby.

... kdyoyori se dlouho

o vo po «t ar« j.

Nabízím mu, že si u mě může kříž kdykoliv udělat, M. chce hned, Udělat kříž i
vyrazit. Jsem trochu zaskočen, chabě namítám něco v tom smyslu, že by to šlo
odložit na zítřek, na jindy, ale M. je posedlý nečekanou možností. Chvíli přemítám a
nenacházím žádné závažné důvody proti. Náhle, rozhodnut. Je půlnoc. Dalších čtyřicet
minut pilně pracujeme. Delší rameno kříže má něco přes čtyři metry, kratší dva.
Trámy jsou bytelné a těžké. Loučím se se znepokojenou ženou, probuzenou skřípáním
pily a údery kladiva. “Neseme kříž, kdybych se dlouho nevracel, tak se zde o
všechno postarej." Nejtěžší je dostat kříž ze zahrádky. Jednu chvíli se dokonce zdá,
že budeme nucení přizvat nějakého náhodného okolojdoucího na pomoc. Na ulici už
to jde lépe. Kam s ním? Po chvíli navrhuji, z lenosti i z nedostatku odvahy a
motivace, že by mohlo stačit odnést jej k zákonnému zástupci Říma v Praze, tedy na
Hrad k arcibiskupskému paláci. Až na Dlabačov nesu sám. M. mne jen občas kopne
či uštědří herdu do zad. Když přebírá kříž, přijde na něco, co nám vyrazí dech, Dnes
je Velký pátek! A my o tom nevěděli! Celá věc se tím ovšem posouvá do jiné roviny.
Na Pohořelci opět přebírám kříž. Ještě před Loretou u nás brzdí hlídkový vůz VB.
Nevšímáme si ho a kráčíme dál. Hlídka opět popojíždí. Než vylezou z vozu, ujdeme

ate sebrali to díiřevo?

opttf, několik metrů. Jeden z příslušníků mi klepe vzadu na kříž Jako na dveře,
poněkud, nesměle. Zastavují se, stále s křižem na rameni.
"Kde ste sebrali to dřevo?" Pokouší se o přísný úřední tón.
Pomalu odkládám křiž a opírám jej opatrně o zeti, kterou nejméně o půldruhého
metru převyšuje.
"Mám tady nedaleko domek. Tam mám spoustu dřeva.."
/'Máte.s sebou nějaký průkaz?"
M.: "Nemám nic."
Já.: “Já. asi taky ne."
On: "Tak to se budeme muset vrátit tam, kde říkáte, že ste to vzali!"
Já.: "Snad nechcete, abych ten kříž, nesl zase zpátky?"
Váhá, vyveden z míry. Mezitím hledám v kapsách.
"Počkejte, mám tady vlastně řídičský průkaz." Listuje v něm.
"Ale tady máte adresu na Letné."
Já.: "No vidíte. Já autem te”d už moc nejezdím, ještě jsem si to nedal přepsat."
On: (překvapivě mírně) "Tak to co nejdřív udělejte!"
Druhý příslušník, který to ještě nechce vzdát: "A kam ten kříž vlastně nesete?"
M., přesvědčen, že pravda je vždy nejvíc odzbrojující: "K arcibiskupskému paláci.
Tam ho opřeme o zečl. Oni si ho ráno vyzvednou."
Já., spiklenecky: "Dnes Je totiž Velký pátek.í"
Druhý příslušník: "Ted? V jednu hodinu v noci? Nezdá se vám to divné?"
Já.: "Nechtěli jsme ve dne působit žádný rozruch.“
První příslušník: "Co vy pro toho Pána Boha všechno neuděláte!“
Nastupují do vozu, otáčejí se a jedou zpět na Pohořelec. Cesta je volná. O pét
minut později míjíme hlídku u kajsáren a opíráme křiž o vchod do arcibiskupského
paláce.
-íý-
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Síla místa, jímž je třeba soutok rek, podvědomě přitahuje. Záminky k jeho návštěvě bývají
různé: pobrouzdat se jen tak v holinách, chvíle podvečerního rozjímání, odraz plamenů ohně na
neklidné hladině, nebo i profánní záminka smýt ze sebe barevné šmouhy v řece a ne v
umyvadle.
Vědomí síly místa vede k promyšlenému jednání. Ihned se rodí koncepce obřadu.
Konstelace: červený Vavřinec, světlo svíce, pokrm zavržen, dobrý zelený čaj, na teploměru
deset stupňů, nad loukou mlha, obloha jasná, měsíc ubývá, bezvětří, rosa, za okny noční můry.
Leitmotivem večera odrazy slunečních paprsků v zrcadlech a možnosti jejich praktického
využití pro zimní zahrady obrácené k severu. Tím byl stanoven počátek dosud beztvarého
obřadu: svítání. Nutnost očisty v místě setkání obou řek ihned zřejmá. Brzy dostává tvar I
samotný obřad a jeho smysl: svítání, stejně jako soumrak, je trhlinou mezi světy, a právě
takovou trhlinou, hranou, švem, předělem, průsečíkem, dračí žilou je soutok7T)spěšný prostup
předpokládá snahu nejprve se odevzdat vyzařování prostředí, naplnit se jím a takto
propůjčenou sílu pak vědomě vrátit v podobě daru - v tomto případě uspořádat řekám
představení; na závěr potom přednést žádost o doručení3zprávy v láhvi .

Po vyhledání vhodného papíru sestavujeme obsah poselství. Z magnetofonu právě zpívá
Hutka:
...Papírku bílý, šťastný poslíčku, celou duši do tebe vkládám
slova přebírám, Jak mnoho Jich je, kterým ale úsměv popsat mám.
Papírku bílý, jsi jak čerstvý sníh, bojím se po tobě psát.
Svojí bělostí pravdivěji povíš, slovy bych musel maličko lhát...
Inkoustem, rozlévaným v kaňkách po papíře a roztíraným zápalkou do velkých písmen,
píšeme na jednu stranu listu

m es s a. g e to the world
a na druhou stranu, která může být právě tak dobře i stranou první,

leave me alone,
čistou obálku s textem pečetíme voskem, vyrýváme do něj znak řádu, stočenou obálku
vkládáme do láhve a tu uzavíráme korkem a původním uzávěrem.
Rozhodnuto, že vstaneme před svítáním bez budíku.
1- Castaneda Carlos, Učení dona Juana
2— viz na příklad Colln Wllson a častý výskyt paranormálních fenoménů v okolí proudící vody
3— v běžném významu slova nedoručení, akt doručení obsažen Již v samotném vyslání, nikoliv v
Individuálním zachycení zprávy, které je celé věci na závadu - viz další text
4- — k volbě vhodné láhve dle posloupnosti, v jaké byly brány v potaz:
a) od oleje — první padia do oka, ale zmínka o ní učiněna již s pocitem, že nemá nejmertií
Šancí (promaštěná zpráva)
b) od Jogurtu — dobrý nápad, pitoreskní, ale mělký a technicky nevyhovující pro přílišnou
váhu a potíže s uzavřením
c) od kečupu - ihned zamítnuta, aby se pak vrátila jako vítěz
d) od smetany — bez ohlasu, I pro široké hrdlo
e) od piva — dobrý nápad, protože se jedná o typický dopravní prostředek této části světa,
ale po úvaze zamítnuta Jako prostředek nespolehlivý. Snadno totiž probouzí vnější
sílu — touhu člověka JI získat —, která Jí často mění cestu a uzavírá do oběhů v kruhu:
podléhá touze vrátit ji, aby se vrátila plná. Tím padly I postranní myšlenky na většinu
dalších lahví, které se nabízely — od octa, vína, limonád....
f) od limonády — jmenována Jen pro úplnost, s podvědomým pocitem, že rovněž její šance je
minimální, protože k limonádě postupem času ztracen prakticky veškerý vztah.
Po probrání všech dostupných lahví jednoznačný návrat k lahvi od kečupu l) vzhledem k
tvaru, velikosti a nezálohovanostl, patrné již na pn/ní pohled, má největší šanci proplout a
nebýt nikdy vylovena a tím umlčena, II) v otřelosti nápadu se skrývá nootřefosf , III) vzhledem
k Jejímu dnes již estetickému vzhledu.

-

-

oblek: a) koupací plášť, neuměle sešitý již na jaře z několika desítek froté hadříků pastelových
barev, dosud nepoužitý
b) kašparský kostým, taktéž neuměle sešitý, žlutočervený a dosud k podobné příležitosti

rovněž nepoužitý
rekvizity: a) proutěný košík
b) zobcová flétna
c) láhev
vnější projev: kontrola pohybů, gest, řeči, rozvážná a důstojná chůze přes louku, se kterou
jsme prostřednictvím houbiček již důvěrně spjatí, dívat se na svět jakoby poprvé, ale s

pokorou a úctou.

Průběh

1.

Vnitřní hodiny nás probouzejí ještě za tmy. Osm nad nulou, zataženo.
2. Bez snídaně, bosky, zrosenou travou ke skále nad soutokem.
3. Obřadný pozdrav řekám - úklony, smeknutí pokrývek hlavy.
4. Po kamenech dolů k místu splynutí dvou toků - čisté Želivky a špinavé Sázavy.
5. Svléknutí do trenýrek a krátké ponoření do chladné vody až po krk. Symbolické opláchnutí
obličeje.
6. Zpět do kostýmů a vzdání díků.
7. Výstup na skálu a několikaminutové improvizované představení. Spontánní hudební, hlasový a
pohybový projev, spojený s pouštěním spadaného listí po větru směrem k vodě.
8. Provedena věštba pomocí zeleného a žlutého březového listu a větru, kdo z nás je určen k
provedení závěrečného aktu.
9. Láhev vržena vysokým obloukem do samotného centra dění. Ihned uchvácena silným
proudem.

Po návratu
Sílící pócit skutečné očisty ve všech představitelných smyslech. Vše plynulo bez jediného
zádrhelu stejně přirozeně jako říční proud.

1
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a snad i místní kronikář přlSe-J , až

když

Koncem léta15 venkovskou silnicí kráčí muž. Není ještě docela probuzen, aby sl
uvědomil, že bolest hlavy a celková nevolnost ustupuje25, přesto však liknavým krokem
starého koraly35 pomalu přichází k sobě a počíná vnímat. Právě vychází slunce25, na
loužích mizí tenký led prvního mrazu25.
Muž přichází ke křižovatce45, zpomalí chůzi a dech55, otáčeje se bezděky k
červenému kotouči podzimního slunce. Mhouříc oči, spatří na obloze dravce65 nad blízkým
remízkem. Po několika krocích jej zastíní koruna starého stromu. Pohlédne na jeho
mohutný kmen45, stejně mohutný po několik desítiletí, která chodí těmito cestami. Pohlédne
na blízkou kapličku45, na chvíli stane55 a zamyslí se. Z nedaleká se ozve zahoukání
vlaku75. Muž posune svůj starý, leč dosud Zachovalý klobouk85, zjasní tvář a rázně
odbočí95 na křižovatce směrem k nádraží.
Cestou zvolní krok, míjejíc duhovou olejovou skvrnu na již roztálé louži6555, ještě
více zvolní při pohledu z mostku na živý potok4555 a postojí, když v úvozu se přeplazí
opožděná užovka 65 55
Zcela znehybní až před nádražím při pohledu na obrácenou černou tabuli před
hospodou označující zavírací den105. Vždy věděl, který den v týdnu je zavřeno, ale že je
to dnes, si uvědomil až nyní. Posune si opět klobouk85, vrazí ruce do kapes a nahmatá
svůj oblíbený zavírací nožík85, vybavený též otvíračem pivních zátek. Vykročí 95 . . .

"Muž posune svůj starý, leč dosud Zachovalý klobouk, zjasní tvář a rázně odbočí na
křižovatce směrem k železniční zastávce." (Aneb statická představa kulminace konkrétního
horizontu.)
Vyjít si na špacír (s lískovou hůlkou a lahví od rumu), sledovat sebe, voděn na
tenkých nitkách přítomnosti.
Co jiného znamená být pozorný a přítomný než potkávat se s věcmi známými, s
jejich podobami - abstrakcemi.
Co jiného je hraní než deformace neuchopitelné skutečnosti - model a jeho
alternativy.
1) Skulina vedlejšího horizontu. Skulina - úkaz zřetelné polarity Jevu - umožňuje identifikaci
horizontu. Vedlejší horizont — provázející, souběžný s konkrétním horizontem.
2) Skulina konkrétního horizontu - konkrétní horizont — na kterém Je sledován úlet, hlavní
horizont hry.
3) Kmotr — element rozhodující o kvalitě {rytmu, barvě, nehybnosti) horizontu (skutky a
možnosti starého opilce ¡3ou omezeny jinak než by tomu bylo například u opilce mladého).
4-)

Svědek

5)

Změna rytmu

6)

Zvěst

7) Výzva

8) Průvodce
9) Úlet - okamžik rozhodnutí, ale též chvíle poznání. Zcela nepopsatelné. Bod.
1O) Utěrka — zhroucení představ (utěrka na výčepním pultu označující žíznivým
pomíjivost jejich představ).
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I Služba

a

m is

Určený den v týdnu služba a následující den mlse (viz slovník). Hraje

se ve dvou skupinách s přerušením (čas k předání záznamu).

Sáty
pozornost

Hra s oblečením.
Každodenní,
zpětná i
perspektivní
k oděvu. Historie, soukromá výstava, spalování svršků.

Nepřiměřené reakce
Několik dní přehánění, přeceňování, podceňování a hysterie v plné šíři

pozornosti. Záznam o tom.

Hry města
Kolektivní hra.

Vědomé,

připravené

reakce na

projevy

rytmů

a

bodů

města.

Letní pouť
V době letní rovnodennosti týdenní nepřetržitá
hospodách. Representativní slavnost LH.

pouť
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Hry konversační
Sestavení tří karetních konversačních
(Grafická úprava, provedení,, distribuce.)
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V následujícím období střídání v roli
společenském oblečení při obřadu.
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mistra.

Trvá
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Pouť
pravidelně se střídající při
návštěvách
pražských hospod. Pasivní pozornost; pozorování je střídáno aplikací,
vnucením, deformací skutečností. Průzkum a mapování pohostinství
města (pro Letní pout). Vždy několik hospod za večer (ve které se
končí, v té se příště začíná). Návyk je zde spojen s povinností jet na
druhý konec města (negace a umocnění).
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ADRESÁŘ
Vepsáním do adresáře se jednotlivec stává členem řádu a naopak. O změnách v adresáři
rozhoduje rada. Urgent odesílá adresář po každé změně všem členům řádu.

BAREVNÝ PAPOUŠEK
Ovládaná pozornost způsobuje deformaci pozorovaného. Pozornost ke konkrétním jevům a
vlivům způsobuje nadměrný výskyt jevů a vlivů podobných a shodných.

Veškeré řádové povinnosti
nadhled, odpočinek.

jsou

na

stanovený

čas

zrušeny.

Období

umožňující

odstup,

BODY POZORNOSTI
Pozornost nemá kompaktní charakter. Je složena ze shluků bodů a v naší pravomoci Je
pauze pomyslně tyta body spojovat tak, jak to činíme s hvězdami. Hry vědomé I nevědomé
se dějí s těmito body, s jejích symboly a s jejich frekvencemi.

ČAJOVÁ ŠKOLA
Kolektivní cvičení obřadnostl, při kterém jsou uplatňovány některé z principů japonského
čajového obřadu. Po čajovém obřadu obvykle následuje "rada". Probíhá nepravidelně v neděli.

DETERMINACE
Hra na základě vymezení přípustných
a odmítání předem určeného tří základních přístupů

skutků, jevů, vlivů, PřIJÍ mání
asketické metody, Jeden ze
k vědomé hř

EVOLUCE
Provedení - průběh hry podle zvoleného záměru a záznam o něm. Proměna a sebepoznaní.
Posuzovány Jsou zejména morální a profesionální hodnoty hry. Vůle k provedení záměru a
dokonalost realísace. Schopnost uplatnit zkušenost a znalost. Odvaha a důvtip k
překvapujícím řešením, zejména tam kde dochází k nepředvídaným obratům. Též úvaha a
komentář. Evoluce - převážná část deníkových záznamů.

EXPOSICE
Nápad na hru, příprava hry, vymezení teritoria hry. Hodnocena je volba rytmu pozornosti
(ale též her a volna pří skladbě kalendáře), využití plné šíře pozornosti, dostupnost a
proveditelnost - časový předpoklad mezi nápadem a realisací, využití shody, podobnosti,
přesahu, polarity hry s vlivy prostředí (roční období, kosmické jevy, společenská děni atd.).
Žádoucí je předpoklad zjištění krajních možností dané hry a pozornosti.

HLAVNÍ HOST
Zabývá se především hrami a variabilní částí kalendáře. Dbá o to, aby v době, kdy jedna
hra končí, začínala jiná. Není povinen se řídit kalendářem řádu. Samovolitelný.

HOST
Není členem řádu, ale nezištným způsobem se podílí na jeho činnosti a hrách nebo řád
jinak podporuje. Řád hosta Informuje o probíhajících hrách, poskytuje časopis rádu a na
požádání i jiné informace.

KALENDÁŘ ŘÁDU
Časový program řádu skládající se z deseti druhů her a pozorností.
a) Hry a pozornosti určené jednotlivým členům pro konkrétní dny týdne.
b) Hry a pozornosti kolektivní, stanovené pro určitou dobu roku.
c) Období "Bez řádu".
Kalendář řádu stanoví "rada".

KUSTOD
Spravuje mobilní majetek rádu. V časopisu vede rubriku "Inzerce".

LÁZEŇSKÝ HOST
Příspěvky do časopisu lze poskytovat:
a) Jako dar řádu. Takový příspěvek bude signován řádem a je pokládán za majetek rádu.
b) Anonymně. Není majetkem řádu.
c) Pod vlastním jménem nebo pseudonymem.

MISE
Den v týdnu určený k aktivní pozornosti. Zasahovat - na pozornosti se podílet. Za
podmínku a model tohoto dne lze považovat "pět dotazů" jinému položených. Bavit sám
sebe, předvést svoji řeholnickou znalost a umění. Poskytnout, co bylo dříve přijato.

MISE KOLEKTIVNÍ
(Ostudný název; snad zvolit něco z řeholní terminologie bojových řádů nebo z divadelního či

cirkusového prostředí představení se - přehlídka před vystoupením.)

Je takřka povinností řeholníků při náhodných i dohodnutých setkáních representovat řád
konáním řádových skutků. S důmyslem a s využitím znalostí získaných hrami.

Representuje rád. Dohlíží na dodržování kázně řádu, zejména týkající se plnění úkolů
stanovených fixní
částí kalendáře řádu. Rozhoduje ve sporných a neodkladných
záležitostech. Je šéfredaktorem časopisu "‘Lázeňský host“. Je volen “radou".

.

OBŘAD POLEDNE
Je ''pět dotazů" položených v pravé poledne.
součástí her řádu.

Uctění

poledne je

obvyklou

pozorností

I

PĚT NÁLEŽITOSTÍ A PĚT DOTAZŮ
Mysl, řeč. skutek, stav animální. prostředí je pět
pozorností v plné šíři. Toto dělení vzniklo empiricky
vhodnější než tradiční kategorie smyslů. Konkrétní
dotazů” položených sobě nebo jiným je užíván
pozastavení.

POČET

•

náležitostí umožňujících zabývat se
a pro účely her je používáno jako '
dotaz na “pět náležitostí" - “pět
jako prostředek sebeuvědomění a

■

Čísla do dvaceti lze považovat za jména vlastní. Počet řeholní ků by neměl být vyšší.

POŠTA
Zprávy rádu se odesílají vždy anonymně, vždy všem členům řádu uvedeným v adresáři.
Pokud možno psané strojem jen z jedné strany listu, s širším okrajem při levé straně pro založení. Jednotlivé zprávy vždy datovat nebo opatřit názvem.

PROGRESIVNÍ BEZVĚDOMÍ
Druh nepozornosti získávající postupně převahu v žití a trvající jeho drtivou část. Opak
řídkých, pravých, skutečných okamžiků.

RADA
Určuje skladbu kalendáře řádu pro následující období.
Určuje hlediska výběru informací.
Rozhoduje o materiálních věcech řádu.
Rozhoduje o změnách v adresáři a funkcích řádu.

ŘEHOLNÍ DENÍK
Základní nástroj řádu. Slouží záznamu osobní i řádové pozornosti. K záznamu her
individuálních i kolektivních. Jeho část určená k zveřejnění nahrazuje průběžnou komunikaci
- pospolitost klášterních zdí. Forma zveřejnění je vždy anonymní a o tom, co řádů
předloží, rozhoduje samozřejmě jen pisatel.

SLOVNÍK L.H.
Je pravidelnou rubrikou časopisu vycházející z průběžných informací řádu. Vždy znovu
sestavován s novým číslem. Je pracovní variantou termínů shrnujících představy o řádu a
hrách.

SLUŽBA

.

•'

Předem určený, vždy týž den v týdnu , ve kterém se řeholník zabývá pozorností-pozorováním
i sebepozorováním v plné šíři. Za podmínku a model služby lze považovat “pět dotazů"
sobě položených. Dění a hnutí je pasivně - bez odezvy přijímáno a zaznamenáváno.

STARÁ POVOLÁNÍ
Lázeňští hosté - řeholníci Regula Pragensis - touží přiblížit se profesionálním ctnostem
dávných řemeslníků. Znalost řemesel, hospodářských praktik, obřadů, termínů a symboliky

s tím související považují za tradiční prostředek sebeuplatnění evropských řádů.

STYLISACE
Hra spočívající v podřízení se
představě
o
vnější
podobě
hry (napodobování vnějších
znaků jevu, zvířete, osoby,
typu, historické události
atd. ).
Obal

udržující hru v celku.
Potah, světlo, lehkost,
umělecký akt.
Snadno
a nejčastějf
nevědomě
hrané kdekým. Jeden ze tří
základních přístupů k vědomé
hře.

TRANSPONACE
Vědomé napodobování stereotypů,, triků a cviků, znalost jejich mechanismů a hra s nimi.
Nevzhledný podklad - kostra hry. Jeden ze tří základních přístupů k vědomé hře.

URGENT
Třídí informace poskytované členy řádu. V požadovaném čase podává zprávu o
Informacích. Vymáhá informace nedodané. Rozesílá adresář řádu po každé změně,

těchto

VARIACE
Hra nepřipravená, spontánní, ale vědomá. Vystoupení ze sobe, nadhled i úlet. Děje se
odehrávají bezděčně, samovolně, a přesto s naší plnou účastí. Exposice - evoluce variace. Žití i hry lze soudit padle hodnoty záměrů a podle způsobů jejich provedení.
Mistrovství v obojím je cestou k variacím.

ZÁKON DRUHÉHO HORIZONTU
Vědomé úsilí jen výjimečně přináší požadovaný výsledek. Chtěním obvykle vzniká jen
bezduchá napodobenina nebo zrůda. Záměr je žádoucí, ale není cílem, nýbrž počátkem
další hry, souřadnicí cesty. Výsledek vědomého úsilí se výrazně projevuje na jiných druhých horizontech, zejména na pomezí vědomého a stereotypu. Jev, s kterým se
setkáváme při každé hře a který se stal předmětem naší pozornosti.

ZLATO A POZEMKY
Rubrika časopisu vyhrazená zprávám o místech a prostředcích vhodných k pořádání her a
slavností (historické objekty, podivuhodné stavby, vyhlídky a průhledy, místa s výskytem
strašidel a ozvěny, prostory vhodné pro provozování poustevnictví a jiných starých
řemesel). Zejména však zprávy o Petříně, jehož pozemky a budovy řád považuje za
nejvhodnější k provozování řeholnictví.

!^IE3Mi:ÍEŽ:

V^zTWI-T^IKL^wIJíTcDlf

SÍIHJ

Z National Geographic, duben 1988, překlad
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Uganda, zvaná kdysi perlou Afriky, je zpustošena. geno-cidní válkou, která stála
možná 800.000 životů. Nyní je postižena epidemií AIDSu, která alarmuje světové
zdravotnictví. Alespoň že úrodná půda a příhodné podnebí udržuje hlad v určitých
mezích v době, kdy se země vydává na první krůčky dlouhé a těžké cesty zpátky.
Jane Namírimové bylo 22 let. Kdykoli jsem ji přišel navštívit, ležela na podlaze
v domě svých rodičů poblíž města Kyotera a její křehké tělo odděloval od chladného
betonu jenom kus staří
A
gumy. Byla pokryta vyrážkou, trpěla chronickými
průjmy a zvracela po li až _ .,
yž se pokoušela najíst. Její dech byl mělký a krátký.
Neměla masti, které by
t.
.iy kůži, ani aspirin, který by zchladil horečky, jež ji
svíraly. Byla tak sic.'. 1, ...é á^ciaia chodit, a dny trávila tak, že otevřenými dveřmi
pozorovala děti, kti.é’ m hrály na dvorku. Jane byla těhotná prvním dítětem. Byla
desátou obětí ’AID/'.:, kzerou jsem toho dne navštívil v Kyoteře, městě s 2.000
obyvateli poblíž Vht.;.;'á..a Je..;
"Jane už je námcjCá ášl šest měsíců," řekl mi její otec. "Vzali jsme ji do
nemocnice a ke kmenovému léčiteli. Na nějaký čas se jí ulevilo. Ale pak to začalo
znovu. A co můžeme dělat? Nemám už žádné peníze a každý umírá na tenhleten
slim5."
"Slim" je slovo, které Uganclané používají pro AIDS, protože v posledních fázích
onemocnění vypadají jeho oběti jako kostry. V této sváry zmítané zemi, ve které bylo
vyvražděno na 800.000 lidí za dvacet let nepřetržité občanské války, dosáhl AIDS
epidemických rozměrů.
Vláda udává . oficiálně 2.3G9 případů AIDSu, ale skutečný počet je nepochybní
mnohem vyšší. Nikdo ho nezná. Zhroucený komunikační a zdravotnický systém
znemožňuje sestavit spolehlivou statistiku; informované zdroje ale odhadují, že jeden
z pěti sexuálně aktivních dospělých v hlavním městě Kampale je nejspíš nakažen.
Zemře-11 Uganllan ve vzch.lpné oblasti,, příčina smrti se ani nezjišťuje. Stejně jako
pokračující občanské války, AIDS postihuje především lidi mezi 18-4-0 lety.
Nít venkově poblíž K; otěry jsein se zastavil téměř v každém domě, ke kterému
jsem došel, a všude jsrm spatřil stejnou scénu. Někdo tu nedávno zemřel na AIDS
nebo právě umíral. V Ugandč jo málo nemocnic a nemohou stačit množství pacientů;
o většinu se musí sta.at příbuzní. Dům od domu jsem viděl matky a babičky, které
bděly u svých milovaných, kteří se ztráceli před očima. Chodil jsem téměř každý
den iiá ponřby, někdy i na několik denně. Často jsem viděl spousty pozůstalých
šlapat přes pole z jednoho pohřbu na druhý.
Čís*á jsou otřesná: Okolo poloviny pacientů v nemocnici v Níasace reagovalo
pozitivně mi test viru nedostatečné imunity (HIV), který zapříčiňuje AIDS, v
nemocnic.: Jvíuíugo v *vampale to bylo 40 %. Zde přiznávají pět nových nemocných
denně. Pa.skum na zastávkách náklaďáků zjistil, že 70 X prostitutek a 33 Z řidičů je
infikováno, V průzkumu v jiné nemocnici v Kampale reagovalo 7 z S0 těhotných žen
pozitivně ja test HIV a stejný počet byl i u mužských dárců krve. Celostátní krevní
pruzkuni, ^-erý se právě rozbíhá, podá úplnější obraz o rozšíření nemoci.
"„.e to skutečné neštěstí," řekl mi jeden zahraniční lékař pracující u Ugandě,
a bude i.-.j ještě horší. Víme o nemoci tak málo, že nemůžeme nějak spolehlivě
předpovědět, jak se bude vyvíjet, je zde spousta variant. Je možné, že zemřou stovky
tisíc lidí. Nožní, že už jsou nakaženy."
Nev_m, co dělat," řekla mi Jane Namirimová měkce, když jsem seděl vedle ní.
" Chtěla bych mít rodinu a hospodářství a dům, jako je tenhle. Ale cítím, že mě
pronáslod .jí ikichová, "kteří mě nepustí. Můžu se jen modlit, aby se stalo, co s- TIiá
1

stát.”
.
Nic se však nemůže v Llgandě stát. Když získala v roce 1962 nezáyisiowt na
Británii, zdálo se, že "Perla Afriky" je na nej lepší cestě k dlouhé šťastné existewGi
moderního státu. Úrodný jih, obývaný Baeančíarty a jinými z jazykové skupiny Bantů,
byl wsoce rozvinut. Katnpala- vzkvétala na Vlně hospodAřnké prosperity, založené na
zemědělském bohatství: vývoz bavlny, kávy a čaje přinášel devízy ze zahraničí, které
zaplatily farmářům silnice, školy, nemocnice a spotřební zboží. Jižané se výhodně
uplatňovali jako obchodníci, úředníci, experti.
Na severu, kde je země chudší, byl vývoj pomalejší. Angličané proto využili
«¡litické válečnické tradice a naverbovali seveřany do armády a policie. Obě skupiny
*
>^.1

«.«12. tj-

perspektÍTU.

Ale sen o nezávislosti se změnil v noční můru nejistoty, brutality a
hospodářského krachu. Milion Obote ze severního náro da Langi byl zvolen
ministerským předsedou. Brzy vytlačil prezidenta sira Edwarda MutesU, dědičného
krále Badangft, a ustanovil prezidentem sám sebe. Obotdhb zkorumpovaný systém byl
svržen roku 1971 jiným seveřanem, Idi Aminem, který započal krvavé orgie, při nichž
by ho pódii» odhadů zastřeleno, umučeno a ubito k smrti na 300.000 Ugandanů.
V roce 1979 byl Amin vyhnán armádou sousední Tanzánie a Ugandskou národně
oswhořc-Meckíxi armádou (cINLA) a Obote se vrátil zpět. Ale LÍNI.A ncošvobodtla
Ugandu od barkfet-ství. Začalo to být ještě horší.
V roce 1981 zahájila LINEA odvetné akce proti Aminově kmeni Kakwa a proti
dalším etnickým skupinám, které obývají Nilskou provincii. Oboteho vojáci zemi
pustoš-ilir zabili desetitisíce lidí a dalších téměř 450.000 vyhnali do Súdánu a Zaire
jfíko ntečence.
V roce 1982 se UNLA přemístila do srdce provincie Baganda, aby čelila
jižanským, bojovníkům proti Obotovu režimu. Došlo Re zvěrstvům, srovnatelným
s těmi nejhoršíini v lidské historii. Muži z UNLA zdevastovali zemi a zavraždili
200.000 až 500.000 lidí, až byli nakonec poraženi Národní armádou odporu (NRA),
jejíž vůdce Yoweri Muaeveni je nyní prezidentem.
Jevištěm dramatu byl Luweronský trojúhelník, výseč bohatě zemědělské oblasti,
jehož jeden vrcholek leží pouhých několik mil severně od Kampaly. Je těžké si
představit, že vraždění se dělo tady, pouhých 30 minut jízdy od zahraničních
díploniatických zacínrpitelství, a to po více než dva roky, aniž by o tom okolní svět
vůbec věděl. Ale jak jsem objevil při nAvat&vé města Nakaseke, důkazy jsou stále
Starý
farmář Joceph Kariaugo se přikrčil, aby si mohl prohlédnout
něco na svém poli, co z mého místa nebylo vidět. Šel jsem blíž. V blátě tam ležela
hromádka kostí. Joseph se na mě podíval.
"To je moje žena,'7 řekl.
Ukázal na pár zrezlých automobilových tlumičů, které ležely vedle kostry.
"Zabili ji vojáci. Obotovi lidé ji bili těmahle věcma."
Joseph mě odvedl na okraj pole. Motykou odhrnul trochu vysoké sloní trávy.
Ležela tam další kostra.
”T© je moje dcera. Zastřelili ji, když se pokoušela utéci. A můj syn byl zabit,
když he vojáci chytili v mém obchodě. Já sám jsem rychle utíkal do buše a měl
jsem obrovské štěstí, že jsem unikl. Zabíjeli každého koho chytili. Každého! V celé
oblasti Lnwero nez byi nikdo - všichni byli zabiti nebo utekli. Chci svoji rodinu
pohřbít, ale vidíte, bojíme se pohřbívat kosti jen tak. Když není tělo celé, nemůžeme
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Hotě# v Na karate,
-tříppiiv-<j^=á stavba, js-loodfetí tU;I.A jako velitelství. Díry
po kulkách orazítkovaly jeho zdi, stejně jako zdí okolních, většino« opuštěných
domů. Do města se vrátilo pouze SO lidí z více než 300, kteří zde žili předtím. Nad
vchodem do opuštěného obchodu vedle hotelu napsal nějaký voják z UNLA heslo
okupantů: "Dobrý Mrrganda je mrtvý Muganda."
Vstoupil jsem do hotelu. Stěny bylý pokryty rytinami: vychloubačná svědectví
bojových či milostných hrdinství,
kresby znázorňovaly metody mučení - kapání
roztavené umělé hmoty do tváří obětí nebo "trojnožka", při níž se lokty oběti svážou
za zády tak, že nemůže dýchat. Ze střechy Jsem viděl Josephova pole a zbytky
poničených obchodů podle silnic. Ty, jako nepotřebné siločáry a opuštěné benzínové
pumpy, už Jenom napovídaly, co tam bývalo.
Průvodce, Fred Wamaia, ukázal na travnaté pole pod námi: "Vojáci přiváděli lidi
sem. Nejraději chytali mladá děvčata mezi 12-14 roky. Svázali jim ruce drátem. Pak je
Znásilnili, a když byli hotovi, «hodili Je z téhle střechy."
Důkazy tu všifde bylo vidět: lebky, hromádky lidských kaští, cáry shnilých šatů,
zkroucený drát, který poutal zápěstí obétí.
V Lnweru Je to všude stejné. Je to krásná země: mokřiny s papyrem a třtinou
jsou zarámovány mírně se vlnícími tmavohnědými kopci a bující zelení. Všude jinde v
Africe by byla, taková půda hustě zalidněna. Děsivá prázdnota Luwera je důkazem
množství smrti.
Pultíky, postavené původně k prorteji rajčat, banánů a dal ších produktů, se
prohýbají pod lidskými lebkami, které sem byly shromážděny z vražedných polí. V
KiífOífWě, pouhých 18 mil od Kampaty, jsem se zastavil, abych si vyfotil stoly s
lebkami a kostmi.
"Jo, jo," řekl muž, který se představil jako místní úředník Katendc Scezaugjogi.
"Děláte si obrázky. Vezmete obrázky do Ameriky a ukážete svým lidem, co dělal
Obote. Nejsou v tom žádní vojáci," řekl a ukázal na řady lebek. "Žádm vojáci, jenom
lidi,"
Zbytky UNLA bojují na severu a pokračující guerrillovA válka nožce celých 40 %
státního rozpočtu, přičemž odvádí lidskou sílu od naléhavých potřeb rekonstrukce.
Vládá prezidenta Yoweri Museveniho, která převzala moc v lednu 1925 po tom, co
vypudila LÍN LA z Jihu, je rozhoduuta vyřešit situaci vojensky. "Musíme je zabít
vštpchuy." řekl mi jeden vysoký důstojník.
Ugandské a mezinárodní zdroj
*
uvádějí, že Museveniho vláda mučí vězně, že
tisíce politických oponentů je pronásledováno ja podvratnou: člnuost a Je vězněno
neomezeně, bez právního důvod o. Armádu obviňují z ničení domů a úrody, ze
znásilňování a masakrováni obyvatelstva na severu a na východě.
Je těžké říci, jaká situace vlastně je. PteS osobní slib cd Muscvonlho, že nii
umožní cestu, nemohl jsem navštívit sever ani východ - toto je dovoleno pouze
vládním novinářům. Povolení nedostala ani mezinárodní komi.ij Červeného kříže,
nejspíš proto, že se režim obává svědků.
"Ti lidé na severu Jsou skutečně poraženi, úpině," ujištoval mě prezident
Mnsevenl. Ale válka zuří dál. NRA hlásí konečná vítězství; seveřané- nedávno přijeli
do Kampaly a hlásili porážku vládních vojsk a zvěrstva NRA. Pravda bude asi někde
uprostřed.
Sirotci, vdovy, vdovci; vyčíslit přesně daň smrti není možné. A nyní k tornu
ještě ¡p-řisXBÉpuýe množství mrtvých a umírajících na AIDS. Jak řekl jeden Ujandan:
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řak-o- bychom byli prokleti za všechny ty strašné ve.., které jsme jeden druhému
dělali."
I když Uganda není pravděpodobni postižena více než jiné země střední a
východní Afriky - Ruanda, Burundi, Tanzanie, Zadře a Zambie
její ochota umožnit
cizím novinářům popsat epidemii je ojedinělá. V _mi působí Národní výbor pro
předcházení AIDSu a také program koordinovaný 'větovou zdravotnickou organizací
(WHO), na který zúčastněné země přispěly 7,5 rmilónu dolarů na vzdělání, lékařské
vybavení a zásobování. Organizují se veřejné mítinky, na kterých se diskutuje o
AIDSu, a připravují se školili Osnovy, zahrnující i osvětu k jeho předcházení. Tisknou
se varovné letáky v deseti jazycích. Hesla kampaně jsou "Milujte opatrně" a "Žádné
pasení” (Zero Grazing), což je přirovnání vzaté ze zemědělství.
"Nemluvit otevřeně o AIDSu je prostě ienorantství," řekl mi prezident Museveni.
Je to epidemie. Můžete ji zastavit jenom tak, že o ní budete mluvit - nahlas mluvit
aby si každý uvědomil nebezpečí a bál se ho a aby se přestal chovat tak, že by
napomáhal jejímu šíření.
V Ugandě postihuje AIDS obě pohlaví stejně. Poměr mužských a ženských
padejtttů je jedna ku jedné. "Všechno nasvědčuje tomu," řekl mi zahraniční lékař,
pracující v Ugandě, "že AIDS je heterosexuální onemocnění, které se šíří především
pohlavním stykem."
AIDS byl poprvé zaznamenán u obyvatel rybářských a pašeráckých vesniček
pódél Viktorlina jezera. Pašeráctví bylo hlavní hospodářskou činností a vesnice
chatrných blátivých domků, kde ve vzduchu visí pach sušených ryb, pulsovaly
obchodem. Lodě putovaly mezi Ugandou, Tanzánií a Keňou a nákiačláky jezdily po
silnicích mezi Ugandou, Zaire a Ruandou. Vzkvétaly bary a hotely, místní pivovary
rozjížděly výrobu a prostitutky se po stovkách usazovaly podél jezera, přitahovány
utrácivými, silně pijícími obchodníky.
Podél této verze obchodníci, kteří se vraceli domů, přiváže li nákazu s setou a
stejně tak řidiči náklaďáků, kteří ji vyvezli až do tak vzdálených míst jako je
Mombasa na břehu Indického oceánu. Tito muži nakazili své manželky, milenky a
další prostitutky, které zase přenesly onemocnění na jiné partnery. Zobrazení
koncentrace AIDSu ve střední a východní Africe je velmi podobné linkám obchodních
tras.

Ale AIDS se neomezuje na vysokorizlkové skupiny prostitutek a řidičů
náklaďáků. Výskyt je hlášen ze všech okresů Ugandy a postihuje farmáře stejně jako
městské obyvatelstvo. Jedna z nejhůř postižených oblastí leží na západ od Viktordua
jezera v okresu Rakai, chudé, poměrně izolované oblasti, mírné pahorkatině. První
případ onemocnění zde byl zaznamenán v roce 1984. Většina lidi sl tady doplňuje
skromné živobytí na malých farmách roztroušených po kraji. Bosí přinášejí své
matoke (vařené banány) a fazole na trh v okresním městě Kyotera, které bývalo
rušným místem v pašeráckých dobách, ale nyní je téměř opuštěné. Badru Rashid,
místní vládní úředník, mi řekl: "Není možné říci, kolik lidí tady skutečně zemřelo na
slim. V posledním týdnu umřelo 10 lidí, které jsem znal. Já sám jsem přišel o dva
bratry a sestru. A přitom naše město bývalo tak rušné. Ale spousta obchodníků
umřelo a ostatní odsud utekli, protože se báli. Vidíte všechny ty obchody? Do města
přišlo mnoho sirotků, jenže tu pro ně nic není, a tak začali krást, aby získali jídlo.
Když jsem procházel ulicemi, neustále mě zastavovali mladí muži. V Kyoteře je
jen málo cizinců, a proto se domnívali, že moje návštěva má něco společného s
AIDS. Zoufale prosili o ujištění: "Přece se na to musí najít nějaký lék. Je to
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opravdové pro kletí. Všichni umřeme - už ted jsmif Žáživa pohřbeni !"
Mnoho lidí se mě ptalo na kondomy, které jsou pro ně novinkou, stejně
káí
jakákoliv informace o AIDSu. Nejčastější dotaz byl: "Je to prav<fe, že slim se Získál^
sexem?"
"Když se místní lidé poprvé dozvěděli jo nemoct," vysvětloval mi Badru Rashid,
"mys leli si, že je to čarodějnictví. Věřili, že Tanzáncl jsou zaklínači, kteří je uřkli.
Ještě ted si spousta lidí myslí, že to musí být čarodějnictví, protože onemocní-li v
domě jedna osoba a umře, stane se tak 4 ostatním. Jakoby rodinné prokletí."
Zdravotní stav lidí v Rakai je všeobecně špatný - výživa je nedostatečná,
malárie je endemická, právě tak J,ako množství zeslabujících prarazitických nemocí. V
okrese není nemocnice a jediná klinika trpí nedostatkem léků. Pohlavní nemoci jsou
široce rozšířeny a většinou nejsou léčeny. Mnoho doktorů, se kterými jsem hovořil,
má za to, že otevřená zranění způsobená neléčenými pohlavními chorobami, jako je
syfilis, mohou zvyšovat riziko přenosu AIDSu. Přestože si lidé začínají uvědomovat,
že AIDS se přenáší pohlavním sty kem, odmítají měnit svůj způsob života.
"Víte," vysvětloval mi Badru, "muž má ženu a žena má muže. Ale mají také
mnoho, mnoho dobrých přátel."
Většina lidí v Rakai štráví celý den kopáním na poli a domácími pracemi
- nošením vody a dřeva na topení, vařením -, to jim umožňuje přežít. Je to těžká
existence s málo radostmi.
"Bez sexu nemůžeme žít," uvedl jeden muž. "Co jiného máme dělat, kde je
nějaká radost? To bychom mohli být právě tak mrtvi."
Tato slova padla Jednou večer při řozhovoru v hotelu Milano South View Inn,
ve kterém jsem byl ubytován. Pil jsem pivo s několika muži z města. Kalná holá
žárovka vrhala přízračné světlo na bar. Děvčata se opuštěně opírala o barpult. Z
reproduktorů se linula disco hudba, její tempo se ale měnilo s intenzitou proudu v
síti.

Majitel baru spáchal sebevraždu, protože si myslel, že má AIDS. V Ugandě se
nákaza často p ojevuje ztrátou váhy, chronickými průjmy, horečkou a vyrážkami.
Některé nemoci, které Jsoa vyléčitelné mají podobné symptomy. Ale protože tolik
lidí umírá na AIDS, zvyklo se věřit, že každý, komu je špatně, má tuto nemoc.
"Lidé onemocni tuberkulózou - něčím, co má podobné příznaky jako slim," řekl
mi Bixdru. "Myslí si , že mají slim, a tak se ani nepokoušejí se léčit, protože vědí,
že slim je nevyléčitelný. Zůstanou prostě doma a umírají, Ale nemuseli by."
Rozhovor o kondomech, sexuálních praktikách a o tom, zda by lidé měli být
seznamováni s výsledky testů, byl přerušován dlouhým a hlubokým mlčením. Když
jeden z mužů poznamenal, že loni tu stávalo mnohem víc barových děvčat, Jedna z
těch přítomných vzhlédla od kruhů, které bezděčně kreslila na mokrém pultu a
poznamenala: "Je to soudný den."
Po celou dobu, po kterou jsem pobýval v Ugandě, kde automobily jsou
v ubohém stavu, silnice děravé a lidé řídí jako 'dábli, bál jsem se, abych neměl
autonehodu a nepotřeboval krevní transfúzi. V některých částech země jsem byl
varován před naprostou nezákonností, která tu panuje, a před faktem, že Je tu
nelegálně drženo množství zbraní.
I když vím, jakým způsobem se AIDS šíří, v Kyoteře jsem se bál komárů
v pokoji, povlečení a přikrývek na posteli a ze všeho nejvíc nepopsatelného záchodu
na konci hotelové haly. Ale tyto obavy, jak jsem byl ujištěn, nebyly opodstatněné.
Daleko horší bylo překonávat období depresí a tu část sebe samého, jenž chtěla
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uprchnout od Hdí, s kterými jsem trávil celé dny. V Kyoteře jsem strávil dva týdtj
a každý den jsem chodil na pohřby nebo do rodin lidí, kteří byH mrtví M«bo umírali
na AIDS. Obyvatelé byli vystrašení a zmatení.
Přestože smrt není pro Ugandany ničím neznámýtn, této nemoci, která srážela
lidi v plné síle, nerozuměli. Ale nikdy jsem nepotkal lidi, kteří by byli laskavější a
velkodušnější k někomu, kdo k nim vniká v těch nejintimějších a nejbolestivějších
okamžicích.
Pacienti mi věnovali trochu toho velmi cenného času, který jitn ještě zbýval.
Rodiny mě nechávaly sedět a bdít s nimi, když naříkaly a oplakávaly ztrátu syna
nebo dcery, vychované léty péče a lásky. Nechávaly mě doprovázet je, když přenášely
těla oděná do korových šatů do hrobu.
Cítil jsem se bezrtíocný. Na hlad a války existují léky, byt jakkoli nespolehlivé.
Situace v Rakai byla beznadějná. Pro lidi, kteří umírali na nemoc, na kterou není
léku, nešlo nic udělat a oni to věděli. Zvláště si pamatuji, jak jsem seděl na zemi s
Jane, držel její ruku, naslouchal jejímu měkkému slábnoucímu hlasu a její oči byly
zality zvláštním vnitřním světlem, jako plamen svíčky odnášený větrem těsně předtím
než zhasne.
Vrátil jsem se do Kyotery tři měsíce po své první návštěvě. Všichni, až na
jednoho pacienta, které jsem tehdy navštívil, byli mrtvi, a co toto píšu, zemřel i ten
jeden. Jane porodila dítě, které žilo jen několik dní, a krátce po něm zemřela 1 ona.
Její mžitka mě vzala na matokové pole za domem. Byly tam dva nové hroby: Janln a
vedle jeden menší, jejího děťátka.
"Nemám co dělat," řekla Janina matka. "Život už za nic nestojí, co moje dcera
umřela. Pořád se mi vrací vzpomínka na ni. Musím plakat."
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LISTY FILOLOGICKÉ, PRAHA 1902

Kult sv. Václava nalezl v Čechách záhy obliby a rozšiř®rú, světec tento
brzy byl ctěn jako patron země české. Plodem pak tohoto kultu je píseň k sv.
Václavu.
Zakládá se na dvou motivech staré sekvence Noktera Balbula, mnicha
svatohavelského. V původním znění má tri strofy s réTrainsm Kyrie eleison.
Obsah jest volání k sv. Václavu, by ’prosil za ny boha’, “by utěšil smutné",
’otvedl vše zlé".
Vyznačuje se prostoto .. _ie při tom imposantností a melodickou rozlohou.
Že je z doby velice s.uré, to ukazuje její forma - je bez rýmu. Máme o ní
nejstarší zprávy u kronikáře Beneše Krabice z Weitmile, kanovník» kostela
sv. Víla, který ji ve své kronice uvádí a praví, že arcibiskup Očko x Vlašimě
udělil za ni r. I3Ó8 čtyřicetidenní odpustkyř nazývá ji písní od» dávna
obvyklou:
"...Reverendus Pater Apostolicae Sedis Legatus, concessit omnibus vere
poeniientibus, confessis et contritis, gui ad honorem ipsius sancti cantionem
infra seriptam ab olim cantari consuetam. cantaverint, XL dierum indulgentiam,
perpetuis temporibus duraturam. Cuius quidem cantionis tenor in vulgari
sequitur in haec verba:

■Swaty Waczlawe, Wewoda Czeské Zemye
Kneze nasschíe, uros zany Boha
Svatého Ducha Kyrieleyson.
Nebeske gest Ďwcrstwo krásné
blaze tomu ktoz tam poygde
zywot wieczny oheň lassny
Swateho Dueňa Kyrieleyson.
Pomoczy twe zadamy
smylny sie nadiiaiw
vtyess smutno otwea wse zle
swaty Waclawe Kyrieleyson.'
Synoda pražská roku 1406 ji dovoluje zpívati. Četné doklady svědčí, že
píseň tato byla oblíbena a zpívána při důležitých událostech. B. Balbírt
zakončuje svou apologii jazyka českého slovy písně svatováclavské:
"Svatý Václave! Nedej zahynouti nám i budoucím !”
V 18. století se zpívala obecně na konci služeb Božích, místy se to děje
dosud, ale to už je nově zavedeno.
Co se původu jejího týká, nevíme nic určitého. Hájek cituje roku 1541
nesprávně Beneše Krabice z Weitmile a připisuje její složení arcibiskupovi
Očkoví z Vlašimě. Balbín se domnívá, že ji složil arcibiskup Arnošt z
Pardubic.
Kdy byla složena, není známo, je domněnka, že snad vznikla za
panování Otiy Braniborského v Čechách.
Nejstarší text, který je zachován v kronice Beneše z Weitmile, má tri
strofy a refrain.
V témž rozsahu je píseň k sv. Václavu dochována v rkp. ze 14at. (rkp.

Šwaty wadawe -/wěwodo czfcske zemye/
knyeze nass /uros zany boha/
swateho ducha /kyryeleyson. t
Nebesket gest dwórstwo krásné/
blazye tomu ktoz tam póyde/
wzywol wyeczňy /oheň yasny/
swateho ducha /kyryeleyson.
Pomoczy twe zadámy/
smyluy sye nadnamy/
, t
vtyess smutné /otzen wsse zle/
swaty wačlaWe /kyryeleyson.
Odtud otiskl ji Hanka ve "Starob. Sklád." Vsv.( ale píseň musila býti
■Vytržena a nahrazena jinóu. Text o 3 strof, s refrainem "Kyrieleyson čte se
tiká v rkp. z IS.st. (ve studknih.olom. 3 .V .8):
“Swaty Waclawe wywodo czeskey zemye/
Pak jsou jiné variantyj text časem měněn a rozšiřován.
Nejprv přidány sloky dvě: "Tys náš dědic..." a "Maria, matko žádúcí...".
O těchto dvou přidaných strofách poznamenává Balbín, že je přidali
katolíci v dobách husitských, prosíce jimi, aby česká země, od tolika nepřátel
Zpustošená, nezahynula.
Znění písně o 9 strofách čte se v rkp.univJmih.pražské (X£.2) s
refrainem Kriste eleison.
1.30a~b

"zechowe- zpiwayte:
jwaty Wačzjawe wewodo czieske zemie
jiíže násž - pros za ny buoha
iwateo Ducha Xristeleyson.
tebeskee crt dworstWo hasne
Naze tov kloz tam púgde
zywol wieczny oheň yasny
swateoducha xpe on .
Tys nasz diedicz Czieske zemie
rozpomeň se naswee plemie
neday zahynuli naa y budvczvm
Swaty Waczlawe Xpe on .
Sppmoczy my twe zadamy
smriuy se naonami
vtiess smutné zažeň wsse zle
swaty wacz (3CPJ - Xpe on .
Mana matko ziaduczy
tys kralowna wssemuhuczy
posyz zany zakrziestianv
swaíeo ducha Xpe on .
9

variant zasluhuje zmínku tře:. strofa, kde v jednom znění místo veršfe
smutné, zažeň vše zlé" vložen verš: “vyžeň Němce, cizozemce".
O znění tom zmiňuje se Hanuš (v "Ostrspiele" str.9) a uvádí tam verše:
"Svatý Václave, vévodo země české, vyžeň Němce, cizozemce. Krleš KTleš!" Odkud íaio ukázka je, není udáno.
Později přidány ještě 2 strofy a sice v kancionále vydaném v Praze od
Mat. Šteyera r.ló83. "Všickni svati za nás proste" a “Bohu otci chválu
'/zdejme”.
Dohromady má tedy toto znění 7 strof; a v této podobě se píseň k sv.
Vaciavu uržela a zpívá dosud.
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:

{Jan Mtdái: HutMtnf slovník, Fr. Urbánek a synové, Praha 1&4-5)

.1

V Čechách :
ambit, baboi ák Cl
břitvě, budějovická,
bzíkota.
cibulička,
cukrabant,
cvrček,
čepení,
čert,
doušky,
dudačka,
dudák, dupák, důtky, fasuněk, furiant, hambalky, hanácká, hoptač,
houpačka,
hrách a kroupy,
hrachová,
hulán,
huračica,
husar,
husička (strašák), husitská, Ječmen, kačer, kalamajka, kalhoty,
kaplan, kaplanka, kaprál, kapusta, kedluben., klatovák
(salát),
klekavá, klempák, klouzák, kocourek, kohoutek, kolečko, kolíbavka,
kolomazná, kolovrátek, komárna (komárno), komediantská, kominík,
korbel,
kostelák,
kovář,
kozačka,
kozák
(kozácká),
kozel,
krakovec, krakoviak, kráva, krocan, krosna, kroužek,
křepelka,
křižák, kucmoch, kudlička, kukavá, keželka, landverák, laskavec,
latovák, ležák, litoměřická, mačlar, maděra, manšestr, marjánka
(chytaná), medvěd, minet (menuetto), moták, motovidlo, mrkvička,
myslivec, myška, nabíhaná, nimrá, nový svět, obkročák,
obrok,
obtulány, od země, osmička, ovčák, oves, pančava, pastýř, plácavá,
placek,
plačtivá,
polbírská,
polka,
polka
dvojitá,
praskač,
předák,
protisobě,
protivínská,
průchod,
puťna,
rak,
rákosí,
rejdovačka, rejdovák, rekrut, rokycanská, rusák, řetěz, řezanka,
řípa, salát, sasák, sedlák (furiant), silnice, skočná,
slepá,
slepička, směska, sousedská, sprosťák,r stodola, strašák, strniště,
šaryvary,
šáteček,
šmitec,
šoufek,
šoupák
(šupák),
špacír,
štajryš, švec, švihák,
talián, tetka, tkadlec,
točák,
trakař,
trnka, třasák, třínožka, tuchoměřická (řezanka), ťopka, umrlec,
valach, vlka, vojna, vosňák, vošatka, votava, vrták, zahradnická,
zahradníček,
zákolánská,
zákonopí,
zastavovaná,
zbraslavan,
zeleňák, zpátečná, zouvák, ( žába, žežullčka, žid.

Na Moravě :
blacká (blatská), bělmka, bzikota, coufavá (chodová), cufák,
cůpek, černá vlnka, čert, dañaJ, dudy, hanácká, hladký, holúbek,
holuběnka,
hoptáč,
hubičková,
hulán,
Janek,
Jetelinka,
káča
(kačer), kalamajka, kanafaska, koníček, kopistové, kot, koulená,
koval, kozák, kožuch, křížná, křížový tanec, královničky (králky),
kukačka,
ležák, madar (madara), malení, marevská, mysliveček,
obtulány, ovesňák, pasačka, páv, pleskavá, požehnaný,
praskač,
přiklekavá,
rajdák
(rédovák),
ras,
rožek,
ruská,
řeznická,
sedlácká, sedlcká, sekerečka (sekerenka), silnice, skočná, smyk,
starodávný,
starosvětská,
strmlsková,
šáteček,
šátečková,
áteckový,
Sátková,
šiml,
šmihák,
šmuryna,
šoupavá,
Šústavá,
vihák,
tetka,
točák,
točený,
trnaveček,
troják,
trojky,
xaS¿a^iCe¿
valašský,
věneček,
vrtěná,
zahradnická,
zasmažka,
závadak, zbojnická, ztracená, žduchavá, židovka

(1. kapltola z knihy "GHOSTS - THE ILLUSTRATED HISTORY, Treaaura Prase, London WbZ)

Pfekltad:

1

Povídáni o duchách
Na duchách, poznamenal jednoho dno dr. Samuel Johnson v rozhovoru se svým
přítelem a životopiscem Jamesem Boswellem, "je nejlep?1, že od stvoření světa již
uplynulo 6.000 let a stále ještě není rozhodnuto, zda se duch nějaká osoby může zjevit
po její smrti. Argumenty jsou proti, víre pro. Podle oxfczdského slovníku angličtiny je
’ghost" Cpozn. překl.: přízrak, strašidlo, duch) duchem či nehmotnou sóučástí člověka,
odlišující se od tělat soudí se o něm, že se živým zjevuje ve viditelné formě naho se jim
manifestuje jiným způsobem. Slovo samo je odvozeno ze saského "gesta" neboli "gest" a
temin “guest" Cpozn.překl.: hosD se ještě stále příležitostně užívá v severní Anglii k
popisu nějakého zjevení Cpozn.překl.: apparation). Každý z nás má ovi' ■ o o duchách,
jejich vzhledu, činech a úmyslech své vlastní představy a stejně je kcždómu z nás jasno,
zda je brát vážně jako předmět bádání, či zda by jim mělo být vyhrazeno místo' jen v
pohádkových knížkách. Znalci, kteří se zabývali tímto fenomenem - a tento fenomen
existuje, al už v něj věříte či nikoliv -, soudí, že jej lze v zásadě vysvětlovat pěti
různými způsoby:
1. Žili jsme již v přechozích životech a duchové jsou reinkarnacemi lidí, na něž se z
těchto předchozích existencí rozpomínáme, oblečených v kostýmech příslušného období.
2. Jedná se o důsledek velkého duševního konfliktu, který otiskl do "astrálního světa
fotografii"! prakticky v každém z nás dříme zárodek schopností tyto "fotografie" vnímat.
3. Jedná se o hybridní bytosti, vytvořené odtělesněným duchem mrtvé osoby v
kombinaci. s nějakou látkoui tímto způsobem vzniká jakási dočasná elementární
inteligence.
4. jsou vytvářeny univerzální fascinaci a strachem z duchů, pomocí statické paměti a
dynamického vědomí - tj. určitou vrstvou vědomí, překrývající mechanismus paměti.
5. Jedná se o skutečnou existencii mrtvi lidé mají schopnost znovuvytvářet - byl v
poněkud nehmotné podobě - své bývalé tělesné formy a vyskytovat se v této podobě v
prostředí, v němž žili. Snad nás nepřekvapí, že i takto široká definice veškeré
"specializace” duchů nevyčerpává, nicméně lze říci, že postihuje výstižnost odpovědi
velkého badatele v oblastech psychiky G.Nlví. Tyrrella na otázku, proč nás duchové tolik
fascfcují: "Protože vždy bylo v souladu s vnitrními tužbami lidské přirozenosti poodhalit
roušku, která skrývá naši budoucnost po smrti."
K teorii duchů se ještě několikrát v této práci vrátíme, a tak se nyní raději
podíváme, jak lze k usnadněni jejich identifikace duchy "klasifikovat”. Zaprvé máme
duchy, kteří se na zem vracejí strašit, aniž by však lidem ubližovalii někdy přinášejí
zprávy nebo výstrahy. Poltergeist je ničivý, hlučný a rozpustilý duch, který hází
různými předměty a vydává podivné zvuky. Pak je "dvojník" někoho živého či
umírajícího. A nakonec je zde spektrální tvor případně i nějaký neživý objekt, jako na
příklad přízrak lodi, který obvykle straší v pustých končinách.
Duchové se ovšem neobjevují na rozkaz. Mnohý badatel či ner vózní amatér
marně strávil pozorováním řadu nocí, a navíc, když už se duch objeví, je
pravděpodobné, že se stane viditelným pouze pro jednoho člena pátrací skupiny. Pokud
se s duchem setkáme, pak vynikající lovec duchů Harry Price radí ve své nyní vzácné
a velmi žádané "Modré knize výzkumu psychiky" toto: "Nehýbejte se a v žádném
případě se nepokoušejte k postavě přiblížit. Pokud duch promluví, zjistěte jeho jméno,
věk, pohlaví, původ, příčinu návštěvy, zda má nějaké problémy a jak bychom mu
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s nimi mohli pomoci. Nehýtxajte se. dokud nezmizí. Sledujte přesně způsob zmizeni.
Zmizí-Ii otevřenými dveřmi, pxoiichu ho následujte. Zmizí-li skrze pevný předmět, na
příklad skrz zed, ujistěte se, zda není viditelný na druhé straně."
Nezávisle na tom, zda kdokoliv z vás nějakého ducha spatřil či nikoliv, je nutné
říci, že tento fenomen činí na lidstvo již mnohá staletí trvalý dojem. Dalšího druhu
nesmrtelnosti dosáhli duchové díky kresbám lidí, kteří se s nimi v minulosti setkali. Cd
hliněných tabulek raného Babylónu přes římské kresby na pergamenu, dřevořezby
středověku, olejomalby 17. a 18. století, rozmazané fotografie na skleněných deskách z
viktoriánské éry až k dnešním vysokorychlostním polaroidům - to vše je příspěvkem k
obrázkovým dějinám duchů. Na mně pak již jen zbylo, abych na stránkách těto knihy
vybral ze všech těchto ilustrací ty nejlepší. Důraz jsem kladl především na autentičnost,
to znamená na to, aby kresby, malby, rytiny, skicy a fotografie pocházely z
nejvěrohodnějších dobových zdrojů. Proto zde nenaleznete všechny slavné strašidelné
aféry i bylo by ostatně nemožné to obrovské množství známých příběhů dostat do jedné
knihy, a tak jsem použil především ty, které byly v době svého výskytu přesně
obrazově dokumentovány.
Měl bych se zřejmě rovněž zmínit o tom, že duchové králů a královen všech
období jsou natolik známí a současně obtížně doložitelní, že jsem se jimi nezabýval, Na
toto téma již bylo popsáno mnoho papíru a čtenář, který se o ně zajímá, se má proto
kam obrátit.
Tato kniha nehodlá existenci duchů dokazovat ani vyvracet, předkládá pouze
soubor svědectví za účelem vyprovokování další diskuse. Obsahuje některé přesvědčivé
argumenty, ale jak už to bývá se všemi záhadami, konečné rozhodnutí bude muset
učinit čtenář sám. Není snad nejlepším ze všech důkazů ten, který jsme si ověřili našimi
vlastními pěti smysly?
2

Hold duchům mrtvých
"Víra v nadpřirozeno existovala ve všech dobách a mezi všemi národy," napsal
významný lovec duchů z 19. století John Netten Radcliffe ve své knize "Fiends, Ghcsts
and Spirits" Cl 854) a těmito několika slovy shrnul jeden z nejtrvalejších zájmů lidstva.
Duchové, přízraky, strašidla, zjevení, fantomy, poltergeisti - všechny tyto manifestace;
nadpřirozená vždy fascinovaly věřící i skeptiky. Není nesnadné nalézt důvody tohoto
zájmu, protože sotva existuje nějaká domácnost v této zemi - a věřím, že je tomu tak i v
jiných
která by se nemohla pochlubit alespcň jednou lidovou knihou o duchách či
nějakým starým rodinným příběhem na stejné téma, jenž by nebyl dosud udržován v
paměti se směsi pabavenosti a lehkého pocitu neklidu. Řečeno jednou větou, víra v
duchy se dotýkala a dotýká každého, a já se na dalších stránkách pokusím uvést o tom
nejlepší a nejnázornější důkazy.
Idea, že se mrtví vracejí v mimozemské nebo duchovní podobě, se dá zřejmě
vysledovat až k člověku doby kamenné, o němž víme, že své mrtvé pohřbíval, za
obřadů, která měly zajistit, aby duch zesnulého odpočíval v pokoji. Můžeme se jen
dohadovat, v jakém rozsahu byli tito primitivní lidé obklopeni přízraky, ale některé z
nejranějších psaných záznamů lidstva - hliněné tabulky s klíno vým písmem - nám
vyprávějí několik legend o zjeveních a pocházejí zřejmě ještě z dob podstatně starších.
Díky jejich svědectví lze říci, že víra v odtělesněné duchy byla mezi starověkými
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seíTtetský irri riáiody pAbylóniť» již zaknřetaeixá. Tyto ráiody přijaly víru starších Sumerů,
sídlících v údolí Eufratu. mezi nimiž se všeobecně věřilo, že sa mrtví vracejí v podobě
duchů zpátky rta zem.
Lidé v těchto dobách věřili, že se tito duchové dělí do tři rozdílných skupin. Do
pivní patřili odtělesnění duchové neboli duše mrtvých. Do druhé patřil přízrak či
démon strašidelného zjevu, jehož posláním bylo znepokojovat živé. A ve třetí skupině
byla zvláštní napůl lidská a napůl duchová bytost, která byla potomkem spojení mezi
lidskými bytostmi a obyvateli světa duchů.
Asyřané patřili k těm nejstarším národům, které počlivě definovaly různé
kategorie duchů, a v jejichž písemných památkách se objevují názvy některých z nich,
převážně těch se zlou přirozeností. Byli to u/ukJku, duchové, kteří číhali na náhodné, nic
zlého netušící chodce v opuštěné krajině nebe nu hřbitovech, a mohli způsobit vážnou
nemoc již jen tím, že se někomu zjevili. Podobně alu - hrozná strašidla, která se
objevovala někdy bez úst. jindy bez uší či údů, skákala na neopatrné a "zahalovala je
jakoby do roucha", abychom citovali tehdejší záznam. Alu někdy pronásledovala člověka
až do jeho obydlí, ale strašidla, která byla těsněji spjata s domovem, se nazývala
&kinwnu, duchové nepohřbených těl, o jejichž zjeveních se soudilo, že jsou předzvěstí
smrti v rodině. Tohoto nepokojného ducha bylo někdy slyšet "blábolit a plakat", a zde
máme zřejmě původ tradice "baruhea" Cpozn. překl.: v Irsku a Skotsku víla, která svým
zjevením nebo lkáním věští smrtí a jiných bytostí, které věští úmrtí a katastrofy.
Asyřané věřili, že všichni tito duchové jsou přímým následkem toho, když zanedbají
náležitý průběh pohřebních obřadů nebo když nechají tělo zesnulého vůbec nepohřbeno.
Podrobné popisy nejstarších známých zjevení nejsou příliš četné. Bubylóňané nám
zanechali jeden popis zjevení duchu v eposu o Gilgamešovi, který je starší než 4.000
let. Babylónský hrdina Gilgameš naléhá na boha Negrala, aby mu vrátil jeho přítele, a je
odměněn zjevením, které se zvedá jako vítr v podobě průhledné lidské -postavy.
Starověcí Egypíané měli snad ze všech národů nejrozsáhLojší škálu démonů a
duchů. Většina z nich, pokud nebyla usmířena, prahla po lidské kořisti. Podle egyptologa
Ernesta Wallise Budgea ovlivnily zvláštní představy, které měl' Egypíané o různých
částech člověka, i jejich víru v duchy. Věřili, že se člověk skladů z fyzického těla, stínu,
srdce, duše jménem khu. síly a jména. Khu, na rozdíl od prchavých aspektů každého
člověka, se po smrti stává potulným a neštastným duchem, který kromě toho, že působí
nemoci živým, zmocňuje se těl zvířat a dohání je k zuřivosti. Khu sebevrahů,
popravených zločinců, utopenců a dalších nepohřbených byly podle egyptských přestav
nejzlovolnějšího charakteru a staly se pro lidi zdrojem mrtoha trýzni.
Kromě usmiřování duchů rituálními obďtinami Egypíané též věřili, že lze s duchy
zesnulých kumuíiikovat. Jeden z nejznáméjších starověkých papyrů, nacházejících se v
kábitkám muzeu, zaznamenává konverzaci kněze Khonsu-em-hem s ouchem, který mu
vypráví podrobnosti o svém životě a sděluje mu rovněž věci budoucí. Někdy se ve
snaze usmířit si nějakého zvláště nepříjemného ducha přikládal do hrobu svitek, v němž
dával mrtvý na vědomí všem, že nespáchal nic, čím by si tato muka zasloužil, a že při
setkání před "soudem Osirida” dokáže, že právo je na jeho straně a že má být tudíž
připuštěn k požitkům posmrtného života.
Arabové, kteří věřili v mnoho druhů životů, měli za to, že aírit, neboli fantom
zavražděného člověka, se zvedne ze země v místě, kde byla prolita jeho krev. Lze tomu
zabránit tím, že do místa, na němž k zločinu došlo, se zatluče hřebík. Tato tradice, známá
jako "přibíjeni ducha", má nepochybně přímou souvislost s legendami o upírech a s
metodou, jíž se zneškodňují.
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zfrahířám#*'^ dějiny jiných národů tohoto- ^<r>ěho~-^bc5otií /' z^ýtójerne, že -se jejich
přřaaEs-ÍB.vy o duchách velmi podobají. Ještě dnes je z těchto dob rozšířena na příkN.-:
Podstava o tom. že v opuštěných. a zchátralých domech straší. Odborníci se shodují v
ýtom, že základem této představy je víra, že tak duchové činí z nouze, dali by totiž
předncwt budovám obývaným, ty jsou však většinou před jejich vpádem chráněny
amulety a kouzly, a tak se musí spokojit útulkem, v němž tyto překážky neexistují.
Stejná zajímavé Je i zjištění, že lidem vstávaly při spatřeni ducha hrůzou vlasy na hlavě
JiŽ před dávnými časy. Jeden asyrský text z doby asi 2.000 let před Kristem takto
hovoří o mu.74. kterému se zjevil jakýsi duch. Podobně naskakovala lidem i husí kůže.
nebyiy-Ií ihned odříkány příslušné formule, Stejně i exorcismus čili "vyhánění duchů*
pomocí rituálu se zapal ováním svící a kadidla se datuje zpět k Babylóňanům a ještě
před ně- Ve všech příbězích z raných dob mají duchové rovněž lidské tvary a vzhled.
První skutečně podrobné popisy duchů a mýtů s nimi spojených, nacházíme
/* / P|' V
V
teprve u Reků a Římanů. Oba národy věřily, že duše mrtvých, nazývané Mánové, se
toulají po zemi, straší zlé a prostopášné, děsí dobré a vůbec zasahují do záležitostí živých.
Dusá těch, kao vedli ctnostný život, měly odlišný název -■ lárové - od duší zlých, které
se nazývaly larvae neboli lemures a děsily dobré stejně jako bezbožné. Tito duchové
byli též zL.ožstováni a hovořilo se o nich -jako o dii maneš, a na kamenech,
yztyčovaných obvykle nad hroby Římanů, byla vytesána písmena DJví. nebo D.M.S., což
znamenalo Dis Minibus nebo Dis Manibus Sacrum. Těmto božstvům byly nabízeny oběti
a ohi-Zlodm se říkalo religiosae, na rozdíl od sacrae, které se předkládaly vyšším bohům.
V p/i.
slavností Lemuria bylo zvykem pálit černé fazole na hrobech a bubnovat na
,bubny, aby škodlivý dým z fazolí a hluk zaháněly všechny duchy.
■tóí. d.-.p/ých příkladů řeckých představ o duchách nalezneme na stránkách
Qdvy^ipí. která byla, s největší pravděpodobností sepsána okolo roku 6 30 před Kristem...
Právo ýj.k ntle;neipe popis ducha i v Aeneis... Od Virgilia se rovněž dovídáme o řecké
víře.
-Ha kiaré měl Charón zakázáno převážet přes Styx duchy nepohřbených osob,
tjto cil... nové museli celá staletí bloudit 'po břehu, než jim byl nakonec převoz povolen.
; atirik .Lucilius vnesl do celé záležitosti poněkud lehčí tón. Popsal "klub duchů",
■jatu, členové se scházeli a diskutovali o zjeveních a jiných fenoménech, neboli se
zabývali j_.k bychom řekli dnes my. "výzkumem psychiky".
Římské dějiny jsou plné příběhů o různých zjeveních. O jednom z nich se zmiňuje
na oř ;.klid Plinius. Mladší. V Aténách v jednom domě strašil duch. Potuloval se v noci
po oidově a taní za sebou zřejmě těžký řetěz. Filozof Athénodoros si dům pronajal s
rozho«..nutím ducha uklidnit. Jedné noci, když se zabýval studiem, zařinčel řetěz a do
místnosti vstoupil- přízrak. Athénodoros (statečný chlapíkD si nejprve ničeho nevšímal, ale
pak zařinčel řetěz znovu a duch mu naznačoval, aby ho následoval. Zavedl ho na dvůr,
tam ukázal na jedno místo a rychle: zmizel. Udivený filozof místo označil a rámo na něm
začal kopat. Brzy narazil na kostru muže v řetězech. Dal ji veřejně pohřbít a od té
doby již ducha nikdo nespatřil.
Příběh Caesara, jehož násilný konec předpověděl manželce Calpurnii duch, je až
příliš známý. Stejně známá je i. legenda, podle niž se Caesaiúv duch vracel, aby strašil
svého vraha. Nebyl to však jediný duch, který navštívil nešťastného Bruta. Jiný přízrak,
předpovídající tentokráte jeho smít, se mu zjevil v Řecku, když jeho a Cassiova armáda
očekávaly bitvu s triumvirátem. Jednoho večera Brutus pracoval ve svém, stanu a náhle
spatřil ducha, strašného, obrovských rozměrů, s bledou, vyzáblou tváří". Přízrak mlčel,
a tak se Brutus __ po chvílí zeptal: "Kdo jsi? Člověk nebo • bůh? Pověz. A co chceš?"
Přízrak odpověděl: "Jsem tvůj zlý duch. Spatříš mne znovu ve Filippi.* Večer před
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Brufcrvou porážkou a svozil se rJiicH opravdu znovu ejevil.

Rovněž severní Evropa byla v téže době plná legend o duchách- Skandinávci,
stejně jako jiné národy.- vykonávaly u hrobů mrtvých obřady k usmíření duchů a
k usnadnění vstupu zesnulých do '"síní blaženosti”. Pro příklady není nutné cnodit
daleko, stačí se obrátit k raným skandinávským tradicím a k historickým spisům, iako
třeba k legendě o Helze a Sigrunovi nebo k sáze Eyibyggia. která popisuje zjevení,
pronásledující rodinu jedné islandské ženy, jejíž příkazy na smrtelném loži nabyly
vyplněny.
Obávaní duchové existovali i v Indii. Byli známí pod různými názvy: virikas,
pajsači nebo bauta, z nichž obzvláště hrozní byli ti poslední. Měli malá rudá těla, lví
zuby, potulovali se po nocích a brebentili nosovými hlasy. V mnoha částech země bylo
zvykem stavět jim malé svatyně z hromady kamení, na jejímž vrcholku byla jeskyňka s
jejich obrázkem či figurínou a do ní se občas, dávala potrava a jiné cbětiny. V téže době
rovněž existovala třída lidí, zvaných carů nebo shaycana, o nichž se předpokládalo, že
mají schopnost odhánět dotěrné duchy, tito lidé vymáhali poplatky, je .cb i výše závisela
na. předpokládané síle toho kterého ducha a jeho vztahu k dotyčné rodino.
Číňané jsou další rasou, která se obávala duchů, zvláště duchů licí zavražděných.
Čínský duch se objevuje nejprve v beztvaré podobě, pak se objeví hlava, po ní nohy a
nakonec tělo. Říká so, že hlavy duchů nemají bradu. Čínské obyčeje a klasická literatura
Czvlástě starověké divadelní hry) jsou plné odkazů na zjevení, která
se
*
objevovala v
pozemských oděvech a byla obklopena zeleným světlem. Existuje čínský soupis šedesáti
zlých duchů, z nichž se každý zjevuje jeden den v šedesátidenních cyklech. K zahánění
těchto přízraků věšeli lidé na zdi různé železné talismany, zdobené mincemi s
provrtanými otvory a obrázky válečníků. Usmiřovali je rovněž podivným obřadem,
který se nazýval "Chlácholeni hořících ůst" a jenž se odehrával sedmnáctý den sedmého
měsíce, kdy se pokládaly ven napečené koláče, na nichž byla písemná pozvání
"Ctěným duchům bez domova".
Bohatá a dlouhá tradice existuje rovněž v Japonsku, kde se o duchách tvrdí, že se
objevují v nesčetných podobách. K nejčastějším patří zjevení žen s neupravenými vlasy,
oblečených ve vlající bílá roucha, ■ a zjevení válečníků se samurajskými meči. Tyto
přízraky se objevují téměř bez výjimek bez nohou a s jizvami, které odpovídají jejich
pozemským prečinům, obvykle nejsou zlí, ale projevují perverzní a prostopášné sklony.
Tvrdí se rovněž, že japonští duchové na sebe berou podobu lišek, které se mohou
přeměňovat v krásné ženy, schopné očarovat -každého, kdo jim vstoupí do cesty.
Severoameričtí Indiáni mají také od nepaměti své obávané duchy a jejich "Tanec
duchů" na počest mrtvým patří k nejpůsobivějším a nejpestřejším na světě. Tito první
američtí duchové byli velmi hluční: mezi Algonkiny existuje rčení, že "stínové duse
mrtvých cvrlikají jako cvrčci".
Víra v duchy se široce zobrazuje i ve vývoji křesťanství. Poukazuje na to na
příklad teolog dr. Robert Watts: "Písmo se zmiňuje o duchách při těchto příležitostech:
Mafmiq 14,2ó. kdy učedníci spatřili Krista kráčet po hladině a domnívali se, že se jedná
o ducha Cpozn.překl.: v bibli kralické o "obludu"), a Lukáš 24,37: "Oni pak zhrozivše se
a přestrašeni byvše, domnívali se, že by ducha viděli." Kristus namítl: Co se strašíte a
proč myšlení vstupují na srdce vaše? Vizte ruce mó i nohy mé, já zajisté jsem ten.
Dotýkejte se mne a vizte, nebot duch těla a kostí nemá, jako mne vidíte míti.
Podobné zmínky nalezneme i u některých církevních otců, nvodius, přítex sv.
Augustina, a biskup z Upsal v Africe, napsal v jednom ze svých komentárů: i_?obře si
vzpomínám, že Profuturus, Privaius a Servitius, které jsem poznal zde v klášteře, se mi
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pa smrtí zjevili a se> mnou hovořili, a co mi řekli, to se také stalo.” Úctyhodný srarý
muž věřil, že duše poté, co opustí tělo, si zachová "jakýsi jemný tvar, jenž se podobá
lidským tvarům" a v něm se může na různých místech zjevovat. Zahechal několik
zpráv, které mu o duchách v různých domech vyprávěli jíní, a zmiňuje se rovněž o
nočních návštěvnících chrámů, které svědkové slyšeli hlasitě se ihodlit. Evodius, jakc sv.
Augustin, byl kvalifikovaným pozorovatelem a velmi usilovně se snažil rozlišovat mez:
tím. ca pokládal za skutečné duchy a mezí "falešnými vizemi pomatených myslí".
Erasmus v jedné ze svých epištol vypráví příběh o muži, který se přě vlékl za
ducha a "zjevil se“ bohaté a přitom velmi hamižné ženě. Mužův pokus vyděsit k smrti
starou dámu se však nepodařil, neboí popadla klacek a mlátila "zjevení“ tak dlouho,
dokud nezačalo prosit o milost. - .
Ale snad nejznámější příběh v Bibli pa téma duchů nalezneme v První knize
Samuelově 2 6, kdy král Saul, vylekaný pravděpodobnými vyhlídkami v bitvě s
filMtínskou armádou, si dal zavolat čarodějpaici, aby mu vyvolala ducha jeho předchůdce
Samuela, kterého se chtěl -zeptat na radu. Zda čarodějnice z Endoru skutečně přivolala
ducha či zda se jednalo o nějaký optický klam spojený s břichomluvectvím, se sialo
předmětem četných teologických sporů. AÍ tomu však bylo jakkoliv, příběh nám
ilustruje yýznam d' .hů v biblických dějinách.
Známý kf slánský asketik sv. Antonín, který většinu svého života prožil ve
zdrženlivosti a zbožttósti a je pokládán za zakladatele křesťanského monasticismu, měl prý
četná setkání s démony a duchy. Nepochybně v tom hrály jistou roli i jeho četné
a dlouhé půsty. Nedávno se dokonce vyskytly názory, že mohl pojídat chléb z mouky
obsahující námel, a tak mohla vzniknout celá řada jeho vizí. Nicméně jeho zápasy s
ce staly bohatým zdrojem inspirace mnohým malířům a někteří z nich
věnovali obzvláštní pozornost krásnému ženskému duchu, který se jej podle tradice
pokoušel svést k smyslným rozkoším.
Křesťanství až do dnešních dnů «ndrrUanci duchů ’připouští a «xoicismus se stále
užívá k vymítání zlých duchů a v boji s dáblem.
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"DEATH OF THE GREAT SPIRIT - AN El EGY FOR THE AMERICAN INDIAN",

Naw York 1971 ,

překlad:

TŘÍSETTLETrÁ VÁLKA

Potlačení skutečných;!: dějin Ameriky se řádí k těm nejmistrnějším výkonům lidské
společnosti; zatajované;informace jsou komukoliv snadno dostupné, a přesto si je sotva kdo
vědom již pouhé jejich existence. Injun Charley (hypotetický autorův dědeček), již dávno
penzionovaný hrdina, zůstává vůdčím americkým historikem, pragmatickým vydavatelem
vlastních prožitků, zanechávajícím svému posluchačstvu jediné vyprávěni, jeho., sv mu
dostane. On je mužem. - popisovaný de Tocquevillem - stejně otrokem i pánem, současně
obětí i obětníkem demokracie; původní Charley, vkořeněný, se zrakem upřeným k cíli c.«'y
a směřující tam pohodlně, obklopen přáteli a příbuznými, svojí vůdcovskou suitou.
Ovšem Charleyův zájem o historii nesmí být mylně považován za slabost. On není žádný
obrýiený akademik ve skvělém kvádru. Kdyby chtěl Nikita Chruščov namluvit Injun Charleymu,
že Abe Lincoln byl bezvýrazná figurka, skočil by Charley po své winchestrovce; svobodnému
člověku se totiž nelže a lež se mu nepodkládá k uvěření; avšak Charley ví, kdo osvobodil
otroky. Nepíše se rok 1984 v národě vytesaném z divočiny muži Charleyova kalibru a nic
tak surového jako Orwellův noční přplud by v Americe neuspělo. Charley je svůj vlastní
despota, tvůrce dějin pragmatické nevědomosti, bez nichž by národ nedokázal přežít.
Ve svém pragmatismu je to historie proměnlivá, přechovávaná v šanonu s vkládacíml
Hsty: začnou-li se ozývat hlasité protesty černých, vynoří se v této historii co by politici a
vědci, výjimeční průmysloví kapitáni; když se dopálí Mexikáni, jsou peont vykresleni Jako
španělští princové; a při narůstání indiánského protestního hnutí dojde k objevu, že ve 14,
století vyzrálo v Arizoně společenství kalibru starověkých Atén. Cílem populární historie
Ameriky není pravda, ale zachování stávajícího stavu; to, co de Tocquevllle nazval "tyranií
většiny" Je též I podpůrnou většinovou terapií, zatímco pravda Je v tomto okamžltei
předzvěstí anarchie zběsilosti. Populární historie nabývá jistých příznaků mýtu. Strukturální
odchylky jsou ovšem mnohem složitější ve společnostech historických než v oněch
protihistorfckých (pozn. překl.: např. indiánských), použitých Lévl-Straussem a dalšími při
rekonstrukci struktury mýtu, avšak velký rozdíl mezi pravdivou a populární historií
"svobodných" společností naznačuje, že populární historie se může stát funkcí lidské mysli,
odloučené od objektivní reality, Jíž v podmínkách dané struktury není ovlivňována. Je-li případ
takový, měla by být úvodní věta této kapitoly revidována, neboť potlačení pravdivé historie
Ameriky JIŽ napříště nebude o nic "výlučnější" činností lidské společnosti než vyprávění
báchorek Bororů, a pragmatismus, o němž jsem hovořil, bude svědectvím, že nejde o nic
jiného než o nevyhnutelný projev struktury lidské mysli. Populární historie by pak byla,
"přirozená" v protikladu ke společenské historii objektivní.
Indiáni musí trpět, protože národ musí přežít, jejich dějiny vězí v hloubce tak těsně u
základů státu, že by to mohlo celou stavbu ohrozit. A tak se dějiny Indiána nepotlačují, jsou
však neznámé. Indián je pro národ sotva použitelný. Jenom překáží. A tak neexistuje, kromě
míst, kde je užitečný: udatný Custer, slzící vždy, když opouštěl svou matku, byl
"zmasakrován" u Little Big Hornu, avšak Custer vybojoval skvělou bitvu proti čejenskými
ženám a dětem u Washity. To jsou jediné možné dějiny; Injun Charley si je vědom toho, že
dobré je jedině to, co je dpbré pro něj. Že se takováto filozofie zrodila v Americe, to není

těžké pochopit. Tyrani mohou být zlí, když však genocidu provozuje demokracie, koho pak
označit jako viníka? Nemohou-li dějiny existovat jako dějiny laskavosti, ať raději neexistují
dějiny žádné, neboť nevědomost je lepší než dějiny krutosti.
Obětování Indiána v zájmu státu bylo jednou ze základních zásad americké politické
filozofie, nacházelo se u. samého jádra expansionismu, je jedním z ohňů pod teorií tavícího
kotle a hraje význačnpu- úlohu v použitelných dějinách národa. Aby bylo možné zformovat

-

-

národ jxxf vlivem- takovéto filozofie^ k tbmer I*/« o <re4>«c -nes. indián». jako -neménécemného. Takový Je první přfi
*ay
g&riockfy - postoj odlišný od prostého uznání národů
ve válečném stavu -» protože lidé mohou být vyprovokováni k zaútočení na jiné kvůli
cobeobraně neba aby zvftézffi nad zlem, avšak genocida sí žádá před svým dokonáním
znehodnocení dotyčné oběti.
Existují jisté žnepokojNé paralely -'mezr Amerikou s její třfsetJetou válkou proti Indiánům
a nacistickým Německem a jeho tažením proti Židům. Chápeme-li každý kmen jako ’národ s
vlastním územím, jazykem a kulturou, byl akt genocidy spáchán mnohonásobně, neboť byly
národykteré už nadále neexistují, jazyky, které vymizely, kultury, které byly zašlapányt
území, jež byla beze zbytku uchvácena, S několika výjimkami však existují ti, kdo přežili;
existují geny, jejich existence však svědčí pouze o nedokonalostí aktu, a nikoli o jeho
selhání. Odpudivé přirovnáni k nacistickému Německu ovšem neplatí do důsledku; samotné
statistiky jsou pro takovýto drsný úsudek nedostatečným důkazem. Vyhlazení Indiánů bylo
cílem bělochů jen zřídka; jako nástroj mělo téměř vždy posloužit kulturní přeroubcvání
(acculturatlonL Otázka zvoleného nástroje představuje podstatný rozdíl mezi nacistickou a
křesťanskou genocidou; nacisté byli zběsilí, zatímco dobyvatelé Ameriky byli pragmatičtí a
pragmatismus v sobě zahrnuje tušení jistých mezí v tom, že stačí postupovat jen potud,

pokud je to pro dotyčného užitečné. Kapitulace, odstoupení území a kulturní přeroubovánl
jsou pro pragmatika stejně přijatelné Jako vyhlazení.
Válka mezi dobyvateli území, na němž se nyní rozkládají USA, a
původním
obyvatelstvem vypukla v roce 1589 či 1590 na Roanok Islandu skoncováním s tamější
anglickou osadou. V době, kdy v srpnu 1590 Raleighovl korzáři přistáli, aby posoudili
pokročilost osady, nebyl tam již nikdo naživu, vetřelci bylí bud vyhladověni či pozabíjeni
Indiány. Svého konce se tato válka dočkala u Wounded Knee v jižní Dakotě 28.12.1890
povražděním tří set siouxských mužů, žen a dětí. • Těla slouxských mužů byla u Wounded
Knee nalezena ve skupině, avšak těla žen a dětí byla rozptýlena na ploše dvou mílí,
prozrazujíc tak, že byly vražděny, když se pokoušely o útěk, Masakr byl prohlášen za
vítězství kavalerie a Jeho vyšetřováni armádou a zplnomocněncem pro indiánské záležitosti
se omezilo na zjišťování, jak Indiáni zahájili boj. Neexistuje jakýkoli záznam o udělení trestů
. a důtek důstojníkům či mužstvu sedmé kavalerie za povraždění dvou set žen a dětí. Mezi
Roanokem a Wounded Knee se odehrály desítky, možná stovky zabijaček Indiánů. Odsun
Cerokíjů, provedený Andrew Jacksonem nevzdory příkazu Nejvyššího soudu, je srovnatelný s
baatanským pochodem smrti; během pochodu ze Severní Karoliny do Oklahomy zahynula plná
čtvrtina celého čerokíjského národa. V roce 1637 bylo vypáleno město Pequotů. Guvernér
Plymoulhu prohlásil, "byla to hrůzná podívaná vidět je, jak se smaží v plamenech.
avšak
onen masakr nazval "slábnoucí obětlnou" (sweet sacrifice) a poděkoval za ni Bohu. Podobné
nasládlé oběti, vykonané v Osvětimi jsou považovány za nejhrúznější zločiny lidských dějin.
Pequoti, upálení u Mys tle River v Connecticutu, nejsou součástí použitelných dějin Ameriky,
jejich smrt je zcela zasuta.
Nalezl by obhájce, zabývající se muži obviněnými ze zmasakrování Vietnamců v My Lai,
precedent vybíjení z války proti Indiánům? Jako vhodná obhajoba by posloužil právě samotný
případ Wounded Knee. Vítězství nad Indiány u Sand Creeku bylo poněkud odlišné; děti
matek lam zabitých byly za své utrpení odškodněny. Bylo to však podivuhodné odškodnění:
každé z nich bylo podarováno 160 akry pozemků právě z onoho území, na němž tito Indiáni
již po několik tisíc let žili.
Národní komise pro příčiny a prevenci násilí ssudí, že..."Je zcela pravděpodobné...že
tradice ukrutnosti provázející indiánské války zanechaly svůj cejch bezcitnosti na naši
národní povaze..."
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Dopad třistaleté války na národní charakter se nedá přesně určit. Jung se domníval, že
1-aždý Američan, kterého vyšetřoval, byl svým vystupováním zčásti Indiánem; dějiny by ovšem
naznačovaly, že každý Američan je také zčásti Bestie. Ani jeden z předchozích dohadů
nelze potvrdit. Potomci přistěhovalců z 20. století mohou být Indiány sotva ovlivněni, kromě
toho jak jsou vykresleni ve filmech - kterýžto portrét má sotva co společného se
skutečnými Indiány; a argument historický selhává, neboť historie, onen němý nářek,
neexistuje.
Míra, do jaké jsou americké dějiny presovány do pózy snesitelnosti a útěšnosti, je
signalizována odezvou na zveřejnění podrobností z nedávného My Lalského masakru: Time
provedl celonárodní průzkum, při němž vyšlo» .najevo, že Američané byli vzrušeni více
vlastním zveřejněním incidentu než dotyčnými? (JTakové věci se už za války stávají,"
vysvětlovali lidé dotazovatelům z časopisu. Takový postoj vychází z Kalvína, podle jehož
mravní autority byly pozabíjeny desetitisíce Indiánů. Ovšem, že se to "stává". Kalvín nás
uvědomil o předurčenosti a o tom, jak "pro jedny věčný život, pro druhé pak věčné
zatracení je předem ustanoveno". A také nám zvěstuje, že ať sl Bůh přeje cokoli, Je to
bezúhonné a správné z té příčiny, že Bůh tak kázal; ten hrůzný osud nevyvolených tedy
není porušením principu spravedlnosti. Zaměření vůle Boží nelze ovšem změnit,, neize Je
dokonce ani zpochybnit, neboť Kalvín řekl: "Nebýt si vědom věcí, Jež není ani možné ani
zákonné poznat, znamená být vzdělaný; chtivost po poznání takových věcí Je odrůdou
šílenství.1'
Bůh nebyl ochoten dát věčný život oněm Vjetnamoům, stejně Jako neměl v záloze nic
dobrého ani pro Indiány. Canru§ se stal ateistou, protože nedokázal snést představu Boha,
jenž káže masakrování nevinných, Boha amorálního. Puritáni a pionýři vzali Kalvína za slovo
a stali se dobyvateli světadílu. Na subtilní argumenty v Kalvínových spisech Jim nezbyl čas.
Předurčenost byla představa, strhující na sebe pozornost; zbavení se - odpovědnosti za vlastní
skutky dalo průchod nemorálnosti bez viny. Pequoti od Mystlc River byli zrozeni k tomu, aby
se upražili na uhel, Slouxové zase proto, aby byli povražděni u Wnunded Knee, a k
Incidentu v My Lai prostě "mělo, d.ojít". Že rčení "projevený osud" by se mělo stát obrodným
sloganem expanzionismu, to u vydavatele Democratic- Review nepředstavuje shodu náhod;
dobývání, masakry, válka, to vše je nevyhnutelné a dokonale správné, neboť člověk Je
pouhým nástrojem Boží vůle. Je to součást použitelné historie, jenž pomáhala zformovat
národ. Na své nejúčinnější rovině umožnila britskému generálu siru Jeffrey Amherstovl
bshcrn války protr Pontíakovi v roce 1763 následující: "Nedalo by se vynalézt, Jak
mezi znepřátelenými kmeny rozšířit neštovice? V naší, situaci musíme využít Jakékoli
uskutečnitelné lsti k jejich oslabení. Bylo by prospěšné, kdybyste se pokusil naočkovat
Indiány pomocí přikrývek. Jakož i yyzkoušet všechny ostatní způsoby, jež by mohly posloužit
při vyhlazení této ohavné rasy."
Po dvou a půl staletích nepřetržité války proti Indiánům napsal plukovník William Gllpln,
expanzionista z Missourl, "národnostní války podněcují pokrok..." načež následuje vysvětlení,
Jak každá následná indiánská válka přivádí do armády nové muže,, muže,, kteří pokračují v
otvírání nových území a zasévání nových válek v cyklech, jež národ posunují na západ
směrem ke konečnému dobytí celého kontinentu. Opřít se mohl o Kalvína a pak o Spencera.
Spencerova idea "přežití nejschopnějšfho" byla nejlepším argumentem k vraždění Indiánů,
protože presbyteriáni obhajovali pachatele Connestogského masakru prohlašováním, že
Indiáni, které přikázal vyhladit, byli jako Kananejští.
Jen málo Američanů zůstalo válkou nedotčeno. Prezident Andrew Jackson. potíral Křiky
a Seminoly a zradil Čerokíje. V roce 1832 se Abraham Lincoln jako velitel setniny podílel na
výpravě proti Saukům a Foxům náčelníka Černého Sokola (Blackhawk), jenž vyvrcholila
irMm&iei».
fímaera/i n»í»xifll
.-txi
sv/m O^bývánAi západu, v
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r--- ž Indiány z Plání nařkl z “krutosti mimo veékere uvěření“; když se Helena Hurrt
Jacksonová pokoužeJa pHsp«5<d"Kat ria pomoc indiánům svým pOjedrvirTÍm "Stoíetí zhanobení",
Roosevelt prohlásil, že tato práce je “pod vší kritiku".
Válka a vraždění byly národním návykem po tři- »ts&tí, neurvalým SWrojem rftbývání,
stmelováním národa. Dějiny účelnosti lakují válku, burcují lásku k Zemi, která umožřwje příští
války, vytvářejíc šovinismus úkladného vraždění co by podstaty, Antropolog, jenž navštívil
Siouxy a nazval Je “válečníky beze zbraní", vlníc za ubohý stav lidí v rezervacích nedostatek
příležitostí k boji, neučinil sebemenší pokus porovnat svoji vlastní kulturu a kulturou
siouxskou. Válka byla pro Indiány Plání věcí rituálu, utkáním s heúměrňě vysokou- Sázkou,
avšak utkáním omezovaným, Slouxové byli poděšeni bělošským nepřítelem, bojujícím aby
dobýval. Byli ohromeni Jeho ukrutností! věšení, věznění, bití vlastních dětí. A přece se
'antropologovi -daří pohlížet rta Indiány, Jako by on pocházel ze společností míru a rozumu,
přemáhající se shlédnout dolů, aby pochopila úděl náhle zpaciflkovaných válečníků.
Indián se z války vynořil zbaven své zorně, své sociální organizace i prostředků k
přežití. Bílý dobyvatel, střetávající se s kmeny, jenž byly organizovány do tlup, požadovat,
aby se organizovaly do přehledných struktur podobných jeho vlastním, autoritativních tak
Jako kavalerie a právě tak lehce ovladatelných shora, Takže pyramida západní civilizace byla
uvržena na Indiána, strhnuvše Jej do konfliktu s Jeho vlastním lidem v úmyslu zajistit
povolnost s požadavky Jeho přemožitelů. Klt Carson, onen lidový hrdina, zničil stáda a pole
Navahů, aby sí Je podrobil. Bizoni byli vybíjeni ze sportu a také pro Jejich kůži a jazyky,
Čímž došlo téměř k jejich naprostému vyhubení. Lesy byly káceny, aby se zakládaly farmy, a
závlahová voda Indiánských rolníků na vyprahlém jihozápadě byla zablokována přehradami.
Rybařící Indiáni severozápadu byli vytlačeni od potoků s lososy, zavalujlcích Je hojností nade
vše pomyšlení. Byla to válka totální, účinná, válka, z níž se poražený Již nedokáže
vzpamatovat, první dílo vědeckého barbara.
Z války se vynořil '‘pionýr", jeden z velkých eufemistů dějin. Caesar a Alexandr jsou
považováni za dobyvatele, španělé, kteří přišli do Ameriky byli conquistadořl, Hitler přepadl
Polsko, avšak lidé, kteří se stěhovali na západ napříč Amerikou, zcizujíce vše, vraždíce a
vězníce původní obyvatelstvo při svém postupu, jsou vyhlášeni co by "pionýři". A to také
L>yll, neboť toto slovo pochází ze starofrancouzského peopler, což znamená pěší voják, ten,
kdo jako první nastupoval do krvavých bitev starobylých válek. Ale Budovatel národa z užitné
historie Ameriky dodal tomuto slovu nový smysl:, význam být první zůstal, avšak představa
války se vytratila. Pionýr se stal tím, kdo výrazně změnil- tvářnost západní civilizace v umění
a vědě. Zproštěn svého potřísnění krví a navlečen do kostýmu oduševnělosti se ignorantský
uchvatitel stal zvěstovatelem utopie.
Západní civilizace byla do Ameriky donesena na meči - pionýři jsou vinni onou
brutalitou, pro níž je vlastnění důležitější než lidé - ale Amerika byla před příchodem bílého
muže sotva rájem. Kmeny irokézské konfederace mučily syé zajatce. Na tichomořském
severozápadě existovala určitá forma otroctví.
Nájezdnlcké tlupy,
zabírání
teritorií,
kanibalismus, polygamie a nesmírné konzumentství, to vše bylo součástí indiánské Ameriky.
Ovšem byl to především Indiánův vztah k zemi co by součást jeho životního stylu, který z
Indiána v očích Evropana udělal divocha. Indiáni se nijak nepokoušeli podrobit si přírodu,
sami sebe považovali za její součást; tudíž nebyli ani civilizovaní ani zcela lidští.
Rozumové ospravedlnění záborů indiánských území bylo nalezeno u Johna Lockeho:
"Tolik půdy, kolik Jí člověk obdělává, osévá, zušlechťuje, kultivuje a kolik jejích produktů je
schopen využívat, tolik je jeho vlastnictvím. Vlastní prací si odkrajuje z veřejných pozemků...
Bůh, když dal svět lidstvu do společného užívání, přikázal člověku též pracovat, a bědnost
Jeho stavu to od něj sama vyžadovala. Bůh a vlastní rozum mu velel podrobit si zemi, totiž
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vzdělávat ji uH prospěchu žitLa tudíž vložit do ní něco vlastního., svoji prstci."
A h voríce o člověku, pojídajícím jablka spadaná na zéřn, se Locke táže: "L .. to
loupež, takto si přivlastnit to, co přináleželo k užívání všem? Kdyby byi nezbytný v eoueuiý
souhlas. ostatních, člověk by zahynul, nicméně Bůh jej zahrnul hojností... Když tu.;> čiovek
cokoh vyjme ze stavu, jenž příroda skýtá a jemu dává na pospas, a- tím člověk pre."e skrze
svoji práci a k tomu přidává něco ze sebe a tudíž učiní z toho své vlastnictví.'' (O
občanské vládě, kap.5 "O vlastnictví")

Pro Evropana byl výklad smyslu prostý: jestliže Indián sbíral na zemi bobu.e a lovil
jeleny, pak bobule a jeleni jsou jeho, když ale Evropan zoral půdu, připadla tato půda jemu,
nebot on byl první, kdo vložil do půdy v obecném užití svoji práci. Když nadešel čas k
zabírání území indiánů-zemědělců nebo k vybíjení stád pastevců, ke znemožnění přístupu
rybařících Indiánů k jejich potokům, neexistovala už potřeba předkládat ekono: .oká
zdůvodnění Lockeho či argumenty Boží vůle rev. Johna Cottona; tehdy již v očích bělochů
Ztratil Indián svoji lidskost, neboť časní obdivovatelé, nazývající Jej ušlechtilým divochem,
vznesli svou žalobu a při prohráli. Onen tvor, nic než pouhé zvíře, v nejlepším případě
poločlověk, měl být nyní vyvlastněn.
Dokážeme-ii nahlédnout za romantismus dobývání Ameriky a uzříme puritána takového,
jaký ve skutečnosti byl - zparchantělá ratolest Krista a hrabivosti
je puritánský postoj k
Indiánovi totožný s filozofií dobývání, Intolerance, bezútěšného hromadění, již si s sebou
přinesl do Nového světa. Příslušník kmene toulavých pohanů byl pod-člověk, bezprávný, zlý,
podobný čarodějnicím, které dobří lidé v koloniích upalovali ve svých městech, vinný
bezpočtem hříchů, existujících výhradně v kruté fantazii jeho bílých nepřátel.
Ušlechtilost divocha byla bezúčelná; zvířecký divoch si zasloužil zacházení, kterého se
mu dostalo, tudíž byl zvíře. Nezbytnou vlastností dobyvatelů Je, že dokáží věřit v dobrotivost
vlastního konání.
Důkaz účinnosti této víry spočívá v jejím zániku, který nastal současně s koncem
indiánských válek a se završením dobýváni. Jakmile se poslední nepřátelští indiáni vzdali čl
byli pobiti, ozvaly se hlasy milovníků. Krátce po své smrti byi Tecumseh oceňován za pokusy
sjednotit svůj lid. Náčelník Josef kmene Nez Percé byl na východě USA ceněn dokonce ještě
před svým vzdáním se, neboť Západ byl již dobyt a jeho zoufalým bojům mohl být připsán

statut ušlechtilosti.
Bylo by marné uvádět postoje dobyvatelů, kdyby nebyli zploditeli milovníků, jejichž díla
jsou díly maskovaných dobyvatelů a jejichž geny obsahují - ať sebenenápadněji - postoje
uchvatitelů. Navíc, existuje-li ekonomické oprávnění, převládnou atavistické přístupy.
Jak začíná být půda v USA vzácnější, vzrůstá i tlak na ukončení svěřenectví federální
vlády nad indiánskými územími. "Přivede to Indiány k osvětě,” volají zákonodárci západních
států, vědouce, že ukončení vždy vede k prodeji indiánské půdy bělochům. Je to puritánské
volání, totéž, které požaduje vykácení zbývajících panenských pralesů, Kristus, zkracující
poražené, je rouškou dobyvatelů. Zvraty západní mysli jsou zázračné; není žádný div, že
indiánská žena, v dětství nucené pokřtěná, nyní říká, že křesťanství nesvede pochopit: Jak

mohu vědět, jestli jsem křesťanka?”
Milovníci, podávající tuto pomoc, a železnou vůlí obdařené vojsko již téměř dokončili své
dílo s divochy. Dokonce i v hollywoodských filmech je nyní Indiánům dovoleno přibližně se
podobat lidským bytostem. Politické hvězdy navštěvují indiánské rezervace a své objevy
odhalují světu s uslzenýma očima. Úplné vcítění se na sebe nenechá dlouho čekat; dílo Otců
zakladatelů bude dokonáno zítra či pozítří.
A náhle si zakrnělý divoch usmyslí odporovat. Vypadá to, jako by kultura obživla a
nechtěla vypustit svou duši bez posledního křečovitého úsilí. Čtyři a půl století poté, co
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Kolumbus stvrdil jeho zatracení, hledá původní Američan svoji identitu v před kolumbovském
způsobu života; takto pomalu lidé zvětrávají.
Podaří-li
se
mu
dočasně
zapudit
vlastní vymření
pomocí
svého
obnoveného
tradiciorralismu, co vlastně převezme od lidu, na který pohlíží jako na nadřazené
společenství? Odpověčí zář/isí na tom, jestli ekonomická a sociální nezbytnost dovolí
plurál istlckoú společnost, a to se zdá být v technologickém věku
pochybné.
Je
pravděpodobnější, že indiánský tradlclonalismus opět jednou rozhýbá dobyvatele a dokonce i
toto se odehraje pouze tehdy, pokud bude Indián ve svém umírání natolik bezohledný, že se
pokusí převžít své stafě způsoby.
Tři sta let válek je jíž dávno za námi; indiánské dítě, nalezené u Wounded Knee vedle
své mrtvé matky, s hlavou zakrytou koženou čepicí, na níž byla korálky vyšitá americká
vlaječka, je dnes již po smrti nebo obklopené pravnoučaty. Indiánů je dnes asi tolik, kolík
jich bylo, když byla ztracená osada u Roanaka, pokud vůbec ještě nějací Indiáni existují.
Žádné indiánské války se již nebudou konat. Zůstává však národ počatý v nejdelší válce
dějin a v něm bezmocná menšina, potomci vyděděnců, oběti lásky.
Čas se i nadáte vzdaluje od indiánské Ameriky; minulé okamžiky jsou ztraceny s tou

výjimkou, že jsdu zaznamenány v mysli a v biochemií lidí. Dějiny existují takové, Jaké
potřebujeme, lidé jsou však nevyhnutelně vymezeni svými činy a skutky klamu pohnutkami
Jako všechny ostatní. S koncem přistěhovalectví v národě opět narůstá duch pionýrství;
zjevuje se Spencerův stín. Injun Charley přežívá v podvědomí národa, který pomáhal
formovat. Nejsou však už více neobsazená území, bizoni nebo Indiáni, po kterých by se dalo
střílet, a při odmítnutí mýtu všemohoucího Boha se vytratila I morální autorita křesťanství; a
přece nemůže Charley odložit wlnchestrovku. Začíná se vynořovat tragické spiknutí další
narůstající historické civilizace; nedokáže-li nalézt- pro wlnchestrovku jiné použití, musí ji
Charley obrátit proti sobě.
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typickým rysem křesťanství jako spíše základního religiózního přístupu, jenž usiluje o spojeni
duše s Bohem. První podmínkou tohoto cíle je stažení se ze světa k modlitbám, meditacím
a k asketickým . praktikám, Asketismus je cvičení, směřující k umrtvení smyslových tužeb;
směřuje k očištění duše prostřednictvím odříkání a sebepopírání a jeho konečným cílem je
dosažení duševní dokonalosti.

Útěk do pouště
Křesťanský monasttósmus má svůj původ v asketickém hnutí v Egyptě, které by t io
možné nazvat "útěkem do pouště". Máme-li věřit Jeronýmovi, církevnímu otci a am
,'i
pojednání o církevních záležitostech ze 4 . a 5 . století, začali odcházel věřící do egyptu
h
pouští jíž ve třetím století, v dobách pronásledování křesťanů, aby se tam pomocí askeze a
samoty připravovali na Poslední soud. Pronásledování křesťanů pokládali za Jedno z
apokalyptických znamení a věřili, že království nebeské je na dosah.
Z tohoto "útěku do pouště" se právě v průběhu 4. století, kdy se pronásledování
křesťanů již začalo zmírňovat, stalo masové hnutí. Stále Ještě přesně nevíme, co stimulovalo
toto nadšení pro asketický život a co bylo bezprostřední příčinou tohoto exodu do pouště.
Snad toto hledání nějaké alternativy, toto prahnutí po evangelickém způsobu života, pomohly
vyprovokovat převládající sociální a politické podmínky a počáteční sekularizace v městech.
Prvním velkým průkopníkem poustevnictví se stal otec egyptské pouště Antonín Veliký,
který zemřel v roce 356 po Kristu ve věku 105 let. Jeho příkladu následovali mnozí jiní.
Brzy se začaly poustevny rozmáhat po celé Natronské a Sketské poušti. Odhaduje se, že
ke konci 4 . století muselo být po Egyptě přes 20.000 poustevníků, roztroušených po celé
zemi a žijících bud osamoceně nebo v koloniích. Jejich počet se stal nevyhnutelně politickým
problémem. Císař Valens se pokusil získat v roce 365 nad tímto hnutím kontrolu vydáním
ediktu. Po deseti letech, když se tento edikt ukázal neúčinným, jich dal odvést na 5.000 do
armády. Ale ani toto opatření nestačilo k zastavení tohoto nakažlivého exodu. Když se
asketi začali objevovat dokonce I v městech, vydal císař Theodosius zákon - bylo to v roce
390 po Kristu
kterým jim přítomnost v městech zakazoval; již po necelých dvou letech
však tento zákon zase odvolal. Zdálo se, že neexistuje žádný recept na to, jak si s tímto
mladým a dynamickým monasticis tickým hnutím poradit. Netrvalo dlouho a začalo se šířit na
Blízký Východ a do Malé Asie, kde v průběhu 4. a 5. století nabylo velkou rozmanitost
forem. Dostalo se i do západního světa, kde nalezlo v šestém století svého zákonodárce

sv.Benedikta z blursle.

Formy ranného poustevnictví
V církevních dějinách se křesťanští poustevníci objevují pod mnoha jmény. Pro jejich
odříkavé duchovní praktiky se jim říkalo “asketicl“, pro jejich život v poušti "poustevníci",
pro jejich stažení ze světa "samotáři” (pozn. překl.: v orlg. postupně "ascetics", "hermits",

"anchorites", "recluses").
Pro formy, v nichž se poustevnictví v průběhu svého historického vývoje projevovalo,
existuje právě tolik názvů. Byli zde řeholníci (pozn. překl.: v orig. "monks ), kteří si zřídili
své cely v úplné samotě, bud v poušti nebo později v lese, nebo kteří si nalezli opuštěnou
jeskyni. Pak zde byli ti, kteří se ve svých celách zcela uzavřeli, net» se usídlili ve větvích
nějakého stromu jako "dendridé" nebo na vrcholu nějakého sloupu Jako stylitě . Byli zde
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rovněž "boskoi", kvorí ž:r: bez' fekéř
pokoušeli zešílet, aby
‘i JUbxi!
- Sé
- /
>o'.’
. pýchy
Extrémní formy
.oepopírání, včetně zříkán.' se p .v.reá;.
pádu o tero a dokonce
i veškeré nebo téměř' veškeré potravy, však zůstávaly spíše v^imkou, protože takový
extravagantní fanatismus nenacházel mnoho napodobitelů. Totéž platí I o "gyrovágusec:
toulavých řeholnících, Kteří předstírali, že symbolizují bezdomoví Božího syna, ale kteří nebyii
ve skutečností o moc více než trempové a vagabundi.

Poutě ranného křesťanství
Poustevníci a kolonie řeholníků v Natronské a Thébské poušti přitahovali mnohé
návštěvníky, z nichž někteří hledali náboženské povznesení, zatímco jiní by1! znechuceni
zhýčkaností městského života a hledali jakýsi "návrat k přírodě”. Řehciníci a poustevníci byli

pokládáni za jakési schránky Ducha, jakými byli před nimi Již I mučedníci a vyznavači víry,
kteří byli schopni odolávat pronásledování jen díky Božímu Duchu, jenž Je pcslioval. Jejich
slova byla tudíž přijímána jako rady v obtížných časech. A i tehdy, když poustevníci odmítali
mluvit, dodával mnohým sílu a útěchu již pouhý pohled na ně.

Poutníci přicházeli ze všech světových stran. Do Alexandrie vedly námořní linky z celého
Středozemí a odtud již bylo snadné dostat se ke klášterům a poustevnám. Dosti často však
pouhá návštěva egyptských poustevníků nebyla jediným cílem zámořských poutníků. Řeholnice
Egeria, která přicházela ze západu a zanechala nám vylíčení své cesty, chtěla spatřit místa,
kudy chodil a kde kázal Kristus. Hlavní poutní místa východního Středozemí přijela navštívit
ke konci 4. století. Cesta ji rovněž zavedla k řeholníkúm v poušti u Théb. Známe i jiné,
kteří tudy prošli, například Jeronýma, jenž pobýval v Natronské poušti s Římankou Paulou v
roce 386. Lze říci, že řeholnícl dostávali návštěvy poutníků ze všech částí Římské říše, od
Malé Asie po Španělsko, a některá místa zůstávala cílem poutí dokonce I po smrti jejích
obyvatel.

Vývoj monasticistických společenství
Výstřelky brzy ukázaly úskalí poustevnického života. I ta nejasketičtější snaha po
svatosti se mohla ukázat Jako pochybná. Stalo se zřejmým, že Je zapotřebí nějakého
duchovního vedení. Začali se objevovat učitelé, obklopení žáky. Učení vedoucích Otců pouště
bylo sebráno pod názvem Apophthegmata patrům, religiózní aforismy, které používaly celé
generace řeholníků na východě I na západě Jako návod k duchovnímu životu.
V Apophthegmatech jsou opakovaná vyprávění o novicích, kteří žádají o radu nějakého
starého poustevníka: >Pak se jeden z nich zeptal otce Antonína, co musí činit, aby potěšil
Boha. Starý muž mu odpověděl takto: "Dělej jak ti řeknu! At půjdeš kamkoliv, měj vždy
Boha v mysli. Pro všechno co uvidíš a řekneš hledej svědectví v Písmu svátém. Jakmile se
někde usadíš, neodcházej odtamtud pro nic za nic. Měj na paměti tyto tři věci a nalezneš
spásu." <
Velmi záhy se začali novicové shromažďovat okolo uznávaných asketiků a zřizovali si
své cely v blízkosti svých mistrů. Tímto způsobem se začaly utvářet volná společenství
poustevníků, v nichž každý žil ve svém vlastním malém obydlí. Ještě stále zde však nebyla
žádná pevná organizace. Poustevníci žili tak, že si každý stanovil vlastní asketický program.
Jediným modelem byl příklad opata, který každý napodoboval po svém.
Antonín Veliký byl prvním jádrem, okolo něhož vykrystalizovala kolonie tohoto typu1.

25

Zatímco byl ještě stále na živu, založil Amun (zemřei asi v roce 356) společenství
poustevníků v Natronské poušti v dolním Egyptě, o němž se předpokládá, že se skládalo asi
z pěti set členů a mělo vlastní kostel. Poustevníci si vydělávali na živobytí prací. Hodiny
oráče a modliteb byiy přesně rozvrženy. Klášterní princip "modli se a pracuj" byl tedy znám
již v této ranné době. V kolonii, která vznikla pod vedením Makaria Velikého (zemřel asi v
roce 390) v poušti Sketis asi 15 km na jih od Natronských hor, poblíž osady Kellla, byly
přijaty dokonce ještě přísnější pravidla. Poustevníci zde žili v pokoře v dřevěných chýších
neHo v jeskyních. Po celou dobu bylo zachováváno mlčení. Pouze o sobotách a nedělích se
řehoiníci scházeli ke společným bohoslužbám v kostele.
Jak víme z Philokalia, sbírky monasti4'stidkých předpisů, odvodil Makarios asketický

ideál poustevnického života z řeckého pojmu "monachos". Monachos" původně znamenalo
samotář". A řbhoiník je opuštěný, protože nemá žádné styky se ženou a vzdaJ se světa
jak vnějšně tak vnitřně; vnějšně proto, že se vzdál všech materiálních věcí, a vnitřně proto,
že se odmítá zabývat světskými věcmi dokonce i v mysli a zakazuje svým myšlenkám, aby
se k mim obracely. A za druhé je řeholník opuštěný, protože se neustále modlí k Bohu, aby
očistil svého ducha od různých škodlivých myšlenek za účelěm stát se opuštěným sám v

sobě a žít v čistotě před opravdovým Bohem, odmítajíč každou škodlivou myšlenku a
zůstávájíc spravedlivý před Boží přítomností pro všechny dny svého života. V horním Egyptě
shromáždil společenství řeholníků zase Paiemon. Další kolonie existovaly v první polovině 4 .
století poblíž Edessy, v Antiochejí a v poušti Chalkis.
v

Pachornius, zakladatel Rádu Koinobitů
Po tom všem, co jsme si řekli, nás nemůže nijak překvapit, že od konce 4. století
dále byla pociťována stále rostoucí potřeba - částečně jako důsledek poustevnlctví a
částečně z jiných důvodů - určité formy řízeného života v monasticlstlckých společenstvích.
Poustevnický ideál se v tomto pročešu neztratil, nýbrž stal se součástí rnonasticistického
života a v jeho rámci hejen přežil, ale by) dokonce pokládán za riejvyššl formu řeholnictví.
Tento vývoj nepostrádal svoji praktickou logiku, protože počáteční vzepětí náboženského
zápalu, které vytvořilo kolonie poustevníků, nebylo dostatečně stabilní, aby přetrvalo. Musely

rýt proto formulována pevná pravidla soužití společenství.
Prvním známým organizátorem a legislátorem rnonasticistického společenství byl opat.
Pachomius (zemřei v roce 346), žák poustevníka Palernona. Někdy okolo roku 320 založil
Pachomius velký klášter
*
v Tatspnnisi v horním Egyptě, který se ve svém praktickém rámci
liturgické modlitby, práce a ekonomického řízení vyznačoval téměř vojenskou přísností,
ačkoliv zde ještě nebylo žádné přesné ustanovení, týkající se individuálního hledání spásy.
Padhomiův klášter, v němž se spojily -stovky féholníků v re!igiozně inspirované produkční
jednotce, :*>yl dalším krokem vpřed.
Pachomius od svých řeholniků požadoval dodržování těchto zásad; jednoduchý oděv,
střídmou stravu a přiměřené osvěžení spánkem.". Pokládal rovněž za důležité, aby jeho

řehoiníci zůstávali laiky. Když mě,o, být podávána svátost oit^rpí, opatřil k tornu kněze ze
sousedství. Zádryv z r*aTří
rwíměí mít kněžské svěcení ani ¡usilovat o kariéru mezí

duchovními, protože by to mohlo být v životě společenství př:c;ríou hádek a závisti.
"i ta nejmenši jiskra, která padne do stodoly a není doc-r rychle hašena, zničí často
celoroční úrodu, a proto myšlenka na ovládání získáním duchovního úřadu uškodí, jakmile se
dostane mezi řehoiníky, a ¡nepotlačírne-ll ji dostatečně rychle, dokáže snadno zničit i tu

nejhoriivější askezi." (pachomíusvřta)
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Řeholníci byli ubytování -v domech- *podto -svých profesitkoo- úkolům
.každý dům mál
svého představeného a Jeho zástupce. Oba byli podřízeni ústřední autoritě. Řehoírwk-rrusel

žít v úplné cudnosti a vzdát se všeho osobního vlastnictví. Dostával své skrovné přisály z
kláštera a musel absolutné poslouchat svého nadřízeného - to byl základní prvák
monasticistické askeze. A především musel zachovávat předepsané hodiny společných
modliteb ráno, v poledne a večer, před usnutím a uprostřed noci. Tento přísný rytmus dne
byl rovněž součástí askeze. Takto byly položeny základy společného, institucionaJizovaného
řeholnictví, ačkoliv to konec původních forem východního poustevnictví ještě neznamenalo.
Poustevnictví se praktikovalo nadále, ať už nezávisle nebo v rámci klášterního rámce.
V důsledku koncilu v Chalcedonu (451) se však egyptští řeholníci zapletli do disputací
o povaze Krista a v průběhu šestého století se většinou dostali na pozici monofyzřtřsmu (k
víře v jedinou přirozenost Krista). A když se na počátku sedmého století přes severní
Afriku přehnali muslimští dobyvatelé, byla většina egyptských rnonasticicátckých- institucí
navždy zničena.
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Koptské monasticistické naleziště v Kellii v dolním Egyptě bylo definitivně identifikováno
teprve v roce 164 za pomoci textů, zabývajících se jeho založením a rannými vývojem. Jedná,
se o největší komplex křesťanských pousteven a klášterů, jaký až dosud známe. V
posledních dvaceti letech se týmy francouzských a švýcarských archeologů (z francouzského
Institutu orientální archeologie v Káhiře a ze Ženevské univerzity) věnují výzkumu tohoto
výjimečného naleziště, v němž se mezi 4. a 8 . stoletím po Kristu rozvíjely původní formy
■^•w&tevnického života v rozsahu -od nejtvrdčí formy askeze, praktikované v úplné izolaci ke
stylu života nepříliš vzdáleného od monasticismu koinobitů.
Písečné duny o výšce několika metrů, poseté úlomky keramiky a omítky, je vše, co nyní
zbývá z většiny z asi 1.500 pousteven v poušti Kellia. Toto dlouho zapomenuté
monasticistické naleziště, situované v Lybijské poušti asi 10 km západně od úrodné delty
Nilu, bylo agrárními reformami Egypta v šedesátých letech ohroženo zničením v důsledku
postupu kultivace půdy v poušti.

Založením Kellie (slavné "Pouště cel") se klade asi do roku 335. Původním účelem
osídlení bylo zaopatřit Trochu dalšího prostoru pro stále početnější řeholníky, kteří byli
nuceni žít v monasticistickém středisku Natron (Al-Barnuji) na západním okraji delty v
přespříliš těsném kontaktu, jenž byl pro modlitbu a meditaci nepříznivý. Mělo rovněž
zaopatřit nezbytně místo pro odpočinek na cestě k mnohem vzdálenější poušti Sketls (nyní
Wadi an-Natrun), kam se někteří poustevníci z Natronu, žádostiví přísnějších asketických
praktik, stáhli na vrcholu svého monastlcistického zápalu.
Popis vytváření Kellie nám řekne mnohé o vztazích, jaké musely existovat I v Jiných
centrech poustevnictví v dolním Egyptě. Dále se Jedná o důležitý dokument, který v ruce
1964 umožnil Antoine Guillaumontovi v průběhu expedice, organizované Rodolphem Kasserem,
přesnou identifikaci "Pouště cel" a potvrdit tak třicet let starou domněnku Evarlsta Brečela.
Následující pasáž, převzatá z Maxim (trefných rčení) pouštních otců, Je jedním ze vzácných
textů, vztahujících se k založení Kellie: "Jednoho dne opat Antonín přišel na návštěvu k
opatu Amunovi na hoře Natron (monasticistické sídlo v poušti), a když se setkali, řekl mu:
‘ Díky vaším modlitbám jsou nyní naši bratři tak početní, že by si někteří z niun rádi
zbudovali cely o kus dále, aby měli více klidu. Jaká by podle vás měla být vzdálenost mezi
jejich celami a těmi zdejšími?' Druhý odvětil: 'O deváté něco pojezme a pak sl vyjdeme na
procházku do pouště, abychom se podívali po nějakém místě.' Chodili pak po poušti až do
západu slunce a opat Antonín řekl opatu Amunovi: 'Pomodleme se a postavme zde kříž.
Zde je to místo, kde si mohou ti, kteří sl to budou přát, zřídit své cely. Tak ti, kteří
přicházejí zdáli (Natron) navštívit zdejší (Kellia), dorazí do setmění a přitom se Ještě stačí
ráno v devět najíst. A stejné to bude s těmi, kteří půjdou odsud ven. Tímto způsobem se
budou moci snadno vzájemně navštěvovat.'"
Kellia, jak se zjistilo před několika lety, se rozkládala na více než stovce čtverečních
kilometrů a sestávaia z pěti aglomerací budov, nazývaných arabsky kusúr
(hrad). Tato
hustá soustředění pousteven, vzdálených od sebe často méně než 20 metrů, vypadají na
první pohled jako města nebo vesnice, jejichž neplánovitá výstavba se řídila penu-ud
obskurními zákony. Ale skutečnost, odkrytá úplnými vykopávkami jednoho z t«_ ..-¡..o
"poustevnických měst' , je od tohoto prvního dojmu zcela odlišná.. Kazda budova j*~ Zceia
autonomním obydlím se svojí studnou, vnitřní zahradou, místem k modlitbám a sklade /acimi
prostory. Jediné budovy, které mají společný charakter, jsou kostely, od jednoho do t. > .^i o
kažoou aglomeraci, ale každý z nich tvořící integrální součást každé poustevny, Pr incíp
"poustevnické cely" je tak respektován,, navzdory luxusním rozměrům některých obydlí, které
se spíše podobají pohodlným a bohatě zdobeným vilám, než tmavým podzemním jeskyním,
které zajišťovaly přístřeší prvním egyptským asketíkům.
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Poustevny a kostely Keiiia jsou postaveny tradiónírn ^rpjsob&m- Z ■ nepálených^ na slunci
vysušených cihel. Ty se vyráběly z písku z biízkéno okolí a jejich soudržnost závisela na
koncentraci minerálních solí v písku. Vnější zd! se pokrývaly omítkou, schopnou vzdorovat
četným zimním dešťům. Stěny místností byiy vymalovány jakýmsi hrubým vápnem, do kterého
se pak aplikovala dekorace. Tuto metodu stavby lze použít u velkých budov s odvážnými
klenbami a mají rovněž tu výhodu, že nevyžadují dřevo, které bylo v Egyptě vždy vzácností.
Nejstarší budovy, připisované 4 . nebo 5 . století, jsou nyní Již často ponořeny v zemí.
Místností
mají
střízlivé
rozměry
a Jsou
propojeny
úzkým!
chodbami.
Tato
první
mona6tlclstická obydlí sl postavili pravděpodobně mniši sami. Dekorace zdí se omezovala ha
několik motivů. Ve většině případů se jedná o zpocobnění kříže. Do/.ážeme sl představit, že
tyto ranné cely byly obývány jedn/m nebo dvěma poustevníky, á7i'ciml v izolací, aby vypinill
přání dvou zakladatelů řeholí. Tyto poustevny z ranného obcobí nejsou početné, nebo
přinejmenším jejich skrovné zbytky přežily pouze v několika případech.
V šestém století se piány pousteven stávají mnohem propracovanější, a rozměry
místností naznačují, že Jejich obyvatelé již vyžadovali zvýšenou míru pohodlí. Stavitelské
metody se stávají rafinovanější, vyžadují práci skutečných řemeslníků, zedníků, tesařů a
malířů. Klasická poustevna Jg nyní uzavřena v obdélníkovém prostoru, který uzavírají silné
zdi několik metrů vysoké. Izolují poustevníky od vnějšího světa a ochraňují jl před písečnými
bouřemi. Průměrné rozměry budov Jsou 25 x 30 metrů, z nichž značnou část zabírá vnitřní
dvůr, Na dvoře se nachází několik staveb, na přiklad studna, obklopená několika nádržemi z
pálených cihel, které přiváděly vodu do vnitřní zahrady a někdy 1 do vnější Eahrady. Vlastní
obývací prostor, který je jádrem obydlí, je situován v severozápadním rohu klauzury a skláoá
se z Jedné čl více jednotek o několika místnostech, o kterých se vstupuje dveřmi ze dvora.
Každý poustevník v takové poustevně měl své vlastní prostory, do nichž se mohl uchýlit a
odříznout se tak od svých kolegů. V této relativní Izolaci existují jisté vyjímky, Jako třeba
“interní telefony" mezi dvěma byty, tj. akustické roury, vyrobené z hrdel amfory a
zabudované skrz zed, které umožňovaly ústní komunikací mezi ovema místnostmi, patřícími
k různým obydlím.

Reholnlkův byt je uspořádán okolo oratoře neboli modlitebny, důležité místnosti, do níž
může návštěvník vstoupit až po té, co projde kolem jistého počtu závor, které jsou pod
kontrolou poustevníka, majícího službu. Dokonce i přístup do dvora znemožňuje brána
zamčená zevnitř. Jiné dveře umožňují návštěvníkovi dostat se do vestibulu, který je často
bohatě zdoben, odkud může projít dolů chodbou, která je rovněž chráněna zasouvacími
dveřmi, a - je-li mu tato velká přízeň prokázána - ocitne se konečně v modlitebně. Ostatní
místnosti Jsou umístěny okolo tohoto jádra: poustevníkova místnost,, Jeho špižírna, v níž mohl
skladovat potravu mimo dosah krys, kuchyň a komoa, což vše poukazuje ke kulinářským
zájmům daleko mimo asketismus původních poustevníků. Další místnosti pak lemují zdi
klauzury. Byla to zřejmě obydlí sluhů a žáků, nebo snad další špižírny. Každé obydlí, jakkoli
skromné, mělo místnost určenou k modlitbám. Tato místnost měla na východní straně velký
výklenek. Některé větší jednotky obsahují obzvláště velké budovy ve tvaru věží, do nichž se
poustevníci uchylovali v případě nebezpečí, neboli "kasrú", a pak ještě skutečné kostely.
Kasrú, který má čtvercový půdorys, s masívnínml zdmi, se v Kellii objevuje až v sedmém
stolet:. 1 yto věže byly sedm až osm metrů vysoké a přístup do nich byl možný jen přes
padact most, situovaný dostatečně vysoko nad zemí. Na most bylo možné se dostat jen
pomocí žebříku, umístěného na dvoře nebo proti zdi. Funkce těchto věží byla nepochybně
obrann; a naznačuje nám, že obyvatelé byli odhodláni klást odpor chtivým nájezdům nomáďů
z Lybij >ké pouště, které muselo přitahovat rostoucí bohatství klášterů v tomto období.
Nebylo zde mnoho kostelů; mezi 1500 budovami aglomerace Kellia jsme identifikovali zhruba
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deset kostelů, z toho tři. v největším a nejstarším klášteře, který Zkoumá švýcarská
archeotogteká výprava již několik let. Kostely jsou vždy vybudovány v kláužurách Starších
klášterů. Podle tr-adice byly užívány jednou týdně (o sobotách a nedělích) k bohoslužbám,

jichž se zúčastňovali všichni obyvatelé aglomerace. Jejich půdorys je vždy velmi prostý: vélká
klenutá ločl, rozdělená do dvou či - tří postranních lodí, a jejíž pokračování na výchíkiě
vytvářelo oltářní prostor ee severním' a jižním křídlem. Kostel mohl být přópojen s několika
místnostmi, ktehé byly od Zbytku kláštera odděleny; tyto místnosti zřejmě sloužily potřebám
kostela a to především k přípravě "agape", jídla, u kterého se setkávali před bohoslužbou
všichni členové společenství.
Druhá půle sedmého století byla Svědkem stavitelského rozkvětu většiny oblastí Kellie.
Bylo to v době, kdy docházelo k největší expanzi, a kdy sídliště bylo nejhustěji obydleno.
Téměř všechny starší poustevny byly v té době zrenovováhy ■ nebo rozšířeny.' Rozměry
místností nyní dosáhly hranic, které jim povolovala konstrukce z písečných cihel, a nechybějí
ani klenby, které mají rdžjlětí přes ctem metrů, zcela pokryté Jakýmsi druhem, vápna.
Na počátku osmého Století se obývání pousteven v Kellli schylovalo ke korid. Několik
budov bylo ještě obýváno pcfelednírňt řehólníky, kteří mohli příležitostně nabídnout pohostinství
moslimským poutníkům, kteří tudy procházeli. Brzy po' té již v zruinovaných budovách hledali
občasné útočiště jen pouštní nomádl a písek postupně zaplňovali vnitřky Staveb s dosud
netknutými klenbami a ochraňoval je tak před vlivy počasí, nikoliv však před lískou
zapomnětilvostí.
.
Architektura pousteven je tedy bohátá na všechny druhy archeóloglckých Informací,
neměli bychom však přehlížet ani Jiné druhy historických svědectví na tomto nalezišti. Jedná
se mimo jiné o různé kresby a dekorace zdí, četné nápisy v koptětíhě nebo řečtině a
střepy keramiky, nacházející se v hojném počtu ve všech budovách, a které nám dodávají
chronologická data, jenž jsou nezbytná pro- naše chápání vývoje Kelllé Jako celku.
...
Málby, naklezené na zdech pousteven v Kelli, ■ jsou záklaním příspěvkem k naším
•

' i4 r

znalostem koptského umění, které je známé hlavně díky svým textiliím a architektuře.
(Následují popisy technik a motivů maleb). ■

.

30

.

-

- j

■ •

'

't 'f '

<-'r

AlFABETIKON

âHRONTIKON

Akademla Teologii Katollcklej, Warszawa, výběr a překlad

ô

JIŽ na počátku křeší ano tví mnozí dospívají k názoru, že jedinou Cestou k realizaci
dokonalého života je cesta mnichova. A tak odedávna žili v Palestině a Sýrii asketové, kteří
navazovali jak na židovské heterodoxní hnutí (Essénští, Jan Křtitel), tak i na intelektuální
tradici hellenístických filozofických škol, především novoplatónismu a stoicismu. Rovněž se
zde však projevil i vliv vzdálenější - kolem poč.n.l. dlely ve východním Středomoří
buddhistické misie z Indie.
Když však kolem r. 270 odchází do
to vznik kvalitativně nového fenoménu.
křesťanských asketů v pouští západně od
hnutí, které svého vrcholu dosahuje ve

pouště mladý egyptský vesničan Antonín, znamená
O 35 let později totiž zakládá první komunitu
Nilu, která se záhy rychle rozrůstá a vzniká tak
4.stol, a které svou autenticitou pravděpodobně

nemá v dějinách křesťanství obdoby.
Jednotlivé komunity vznikaly v poušti většinou jen jeden až dva denní pochody od
obydlených míst, protože bylo nutné přinášet z vesnic potraviny a zpravidla i vodu.
Mniši žili zcela svobodně a sami sl vybírali formu asketických cvičení, způsob obživy většinou pletení rohoží, košíků a další jednoduchá řemesla, případně opisování knih - stejně
jako míru izolace od ostatních. Pouze v sobotu se scházeli ve společném kostele, jenž tvořil
přirozené centrum komunity, k modlitbám a mším, které trvaly až do nedělního odpoledne.
Zbytek týdne trávili čas prací a modlitbou v ústraní svých pousteven, často velice
vzdálených.
Ve své samotě ale mnich býval velice často sužován "zlým pudem"
a zlými
myšlenkami, proti nimž hledal spásná slova, která by mu ukázala cestu k dokonalosti. Hledal
Je tedy u těch, kteří měli charisma slov, čili u zkušeného starce (géron), zvaného také otec
(abba). Tito učitelé, směřujíce k dokonalosti, vyjadřovali své zkušenosti a duchovní realitu
křesťanského učení často formami šokujících sentencí (apophthégma), které byiy později
sbírány a zapisovány a které dnes představují Jeden z nejautentičtějších pramenů o tomto
hnutí.
Mnich, Jenž dostal od svého duchovního otce ono "spásné slovo", nejen že nad ním ve
své cele přemítal a "přežvykoval ho" (Jak to formulují staré spisy), ale snažil se je
samozřejmě realizovat ve svém životě a děli! se o ně s jinými při společných duchovních
rozmluvách.
V apoftegmatech se proto většinou výrazně projevuje onen i v jiných tradicích lak
důležitý vztah duchovního učitele a jeho žáka. Poučení proto mají výrazně personální
charakter a nejsou to Jen pouhé slovní výroky, týkající se všeobecně platných teologických či
filozofických pravd. Specifická originalita apoftegmat je navíc poznamenána tvářností
egyptské církve 1 společnosti vůbec. V Egyptě totiž vedle sebe žili jak původní Egypťané
(dnes často označovaní jako Koptové), tak I množství Řeků, kteří tvořili intelektuální elitu
měst, zatímco
původní obyvatelstvo
žílo
převážně
na vsí
a
nebylo
dosud
plně
chrlstlanlzováno. Alexandrie byla
stále ještě nejvýznamnějším
intelektuálním
centrem
Středomoří a ve 3.-4.stol, hráli její biskupové Jednu z vedoucích rolí v církvi. Zde vznikl
novoplatónlsmus, zde působil Origenés, jeden z nejvýznamnějších křesťanských filozofů
vůbec, zde vznikala význačná heretická hnutí (např. arianlsmus). A právě nejslavnější
alexandrijský biskup Athanasios napsal Antonínův životopis, jenž inspiroval tisíce křesťanů, a
podporoval mnišské hnutí, které svou opravdovostí přitahovalo upřímné lidi z celé říše. Mezi
slavnými Otci tak nacházíme jak místní vesničany (Antonios, Makarios, Pachomios), tak i
intelektuály, např. bývalého konstantinopolského dvořana Arsenia či Origenistu Evagria z
Pontu ("křesťanského buddhistu'"), ale i bývalého banditu Mojžíše Núbijského.
Tato střediska asketů se však postupně vzhledem k ¡různým okolnostem (nájezdy
kočovníků z pouště, ekonomické problémy t potřeba určitých regulativů života) musela
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-«organizovat do podoby uzavřených klášterů. V r. 320 totiž v horním Egyptě zakládá
Pachomios první křesťanské kláštery a tato forma se brzy rozšiřuje po celém Středomoří.
°achomiovou nejdůležitější inovací bylo zavedení přísných regulí, které byly závazné pro celo

osazenstvo kláštera. A brzy se ustálil názor, že klášter se svými podrobnými pravidly je
vhodný především pro nezkušené začátečníky a slabší povahy a že by měl být závazným
předstupněm na cestě k dokonalejšímu životu poustevnickému, jímž se plněji realizuje
odtržení od všech běžných lidských vazeb. Brzy se však ukázalo, že kláštery vyhovují více i
z jiných hledisek, a jejich počet rostl všude každým dnem.
Zhruba v 6 -8. stol, však kláštery v západní poušti zanikají stále ničeny beduíny. Mění
se ale i klima v církvi a společnosti a nastává vlekiá krize, která končí až novým hnutím,
které na pouštní monasticismus přímo myšlenkově navazuje, hesychasmom z hory Athos.
aibtlograflcká poznámka:

Samotná sbírka apoftegmat Alfabetikon Gerontikon (tj. Abecedně řazené výroky
Starců), z níž zde citujeme, byla sepsána asi v polovině 6. stol. na podkladě starších
sbírek. Na rozdíi od Jiných zpráv o "andělském životě" egyptských mnichů, jako Jsou
Collationes Patrum očitého svědka Jana Kassiána či Palladiová Historia Lausiaca, však není
upravována ani podle nějakého závazného teologického stanoviska, ani literárně
Poznámka pf^wkřadetele:

Jako další ukázku zde připojuji několik výroků ze spisu Doroteje z Gázy, jenž sice
nepatřil ke komunitě ze západní pouště, měl však k ní blízko geograficky, Časově /
mentálně. Ukázky jsou z publikací, které vydala Akademia Teologii Katollcklej ve Varšavě.

sv. Antonín (asi 250-307) - nejslavnější egyptský abba. Jeho haglografle, sepsaná
Athanasiem, představuje dílo, které mělo rozhodující vliv na dějiny celé křesťanské asketiky.
Abba Antonín řekl: "Nikdo nemůže vejít do království nebeského nevyzkoušený. Vezmi
pokušení a nikdo rehude spasen/' (5)
Jednou několik starců navštívilo abbu Antonín®, a ten, aby je vyzkoušel, vyptával se jich
na smysl jednoho citátu z Písma. Každý odpovídal jak uměl a on nakonec každému řekl:
‘‘Netrefil ses." Nakonec se zeptal abbv Josefa. Ten řekl: "Nevím." Antonín na to:"Hle, právě

abba Josef našel cestu, protože řeki nevím’." (17)
Tři otcové měli ve zvyku každoročně navštěvovat abbu Antonřna. Dva se s ním pádívali
o svých myšlenkách a o spasení, třetí vždy mlčel. Po mnoha letech se k němu Antonín
obrátil: “Proč ty se nikdy na nic neptáš?" "Mně stačí, když se tebe dívám, otče. (27)
abba Arseníus (3.54 v Římě - 449) - Jedna z nepopulárnějších postav v poušti.
Původně vychovatel synů Theodosia Veikého v Konstant inopol i, uslyšel asi v r. 395 své
povolání "utíkej od Udí" a odešel tedy do egyptské komunity ve Sketis, kcíe byl jednou z

největších autorit.
Abba Arseníus se jednou modlil k Bohu: "Pane, zaved mne na cestu spasení.” A
uslyšel hlas: "Utíkej od lidí, mlč, modli se.“ To jsou totiž kořeny bezhříšnosti. (2)
Arseníus se jednou radil o svých myšlenkách s jistým egyptským starcem a kdosi se
ho zeptal: "Proč ty, takový učenec, se radíš s negramotným hlupákem?" ' Protože jeho
abecedě jsem se ještě nenaučil." (6)
Abba Marek se jednou zeptal abby Arsenia: "Proč před námi všemi utíkáš?" Staře
řekl: "Bůh ví, jak vás milují, ale nedokážu pobývat zároveň s Bohem i s lidmi." (13)
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efober ^athon~rtiř v- západní
a_. tolerantností.
Abba Agathon

řekl:

.pouštřma-zač^ 5.^.siol_^_prosk4ý--pro- svou "lásku +< 'Wžnfrrr

"Hněvivý

člověk

není

milý

Bohu,

ani

kdyby

mrtvého

dokázal

vzkřísit." (19)

abba Alonlos žil ve Sketis v 5 . etoL současná s Agathonem a Pojmenem.
Abba Alonios řekl: "Pokud b) Člověk ve svém srdci neřekne, že na světě je pouze Bůh

a on, nenalezne pokoje." (1 )
Řekl rovněž: "Kdyby člověk

skutečně

chtěl,

mohl

by dosáhnout během jediného dne

boží míry." (3 )
Abba Agathon se jednou zeptal abby Alonia: "Jak bych mohl ovládnout jazyk, abych
nikdy nelhal?" Ten mu odpověděl: "Kdybys nikdy nelhal, spáchal bys mnoho hříchů. Představ
si například, že by někdo spáchal vraždu, skryl se ve tvé cele a ty nezalhal úředníkovi, jenž
ho hledá, vydal bys vraha na smrt. Ale ty ho raději ponechej volného Bohu, protože on ví

vše." (4)

■>-

abba Benjamin (asi 311-91) žil v pustině Nitria, kde proslul jako velký charismatik a
divotvůrce, původce mnoha zázračných vyléčení.
Abba Benjamin řekl před smrtí: "To plňte

a budete se

moci

spasit:

"Neustále

se

radujte, stále se modlete a za vše děkujte." (4)

abba Geronclus - postava víceméně neidentifikovatelná, žil asi v 5 . století.
Abba Geronclus z Petry řekl: "Mnozí z těch, kteří jsou pokoušeni k tělesným
rozkoším, sice zachovávají tělo v celibátu, ale svou duši noří do nečistoty. Proto je dobré,
aby každý střehl své srdce." (viz Př. 4,24) (1)
abba Evagrios (345-99) - slavný "intelektuál pouště", origenista, jenž nejprve dosáhl
vysoké církevní kariéry, po náhlém zvratu ve svém vnitřním životě odešel na poušť a oddal
se surové askezi. Ve svých pracích rozvíjel subtilní psychologii asketismu.
Abba Evagrios řekl: "Počátkem spasení je poznání sebe sama." (8)

abba Pambo (asi 304-74) - žák sv. Antonína, přítel sv. Athanasia.
Arcibiskup Theofil jednou přišel do Sketis, bratři se sešli a prosili abbu Pamba: "Řekni
mu slovo, aby se posilnili." Stařec
žádným slovem." (Theofil 2)

řekl: "Není-li

posilněn

mým mlčením,

neposllní se

ani

amma Theodora - žila ve 2 . pol. 5 . stol. Pobývala v převlečení v mužských
klášterech I v západní poušti. Má velkou popularitu ve východních církvích.
/■\mma Theodora řekla, že ani askeze ani posty ani bdění ani jiné těžkosti nevedou ke
spasení, pouze pravá pokora. Jeden poustevník totiž, když vypuzoval zlé duchy, ptal se jich,
co Je vlastně vypudí. Posty? "Nejíme ani nepijeme." Bdění? "My nespíme." Poustevníčky
život? "Sami žijeme na pustině." Co tedy? Pouze pokora. (6)

abba Jan Kolobos (asi 339-98) - jeden z nejslavnějších pouštních Otců, proslulý svou
výjimečnou pokorou.
Abba Pojmen vyprávěl o abbu Janovi, jak jednou úpěnlivě prosil Boha a ten mu odňal
vášně a dal plnou svobodu ducha. Jan pak šel k jistému starci a řekl mu: "Nacházím v
sobě dokonalý klid a necítím žádná pokušení." Ten mu ale řekl: "Jdi a pros Boha, abys
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C
*<u4®ní
po
jako předtím, protcr£=v t><>y diípo Siní pokroky.' Zadal tedy zncv^
*
pros A a když pokušení přišla, nemodHI sé, aby jich byl zbaven, ale aby mu Pán dal
vytrvalost. (13 )
'
'
- . ■ . .
..
.
■

abba Isioor ze Sketls žil ve 4 , stol., učitel Mojžíše. Měi velkou autoritu,, citují ho Jan
Kassián, sv. Hiero'nymos a další.
’
"
■■
■
x
. .

Abba Isidor řekl:

Moudrost světců tkví v rozpoznání boží vůle. Nade vše . se totiž

člověk povznáší skrz^. poslušnost pravdě, protože Je obrazem a :xxiooenstvím Boha. Není

'

nic horšího, než když se člověk řídí našeptáváním vlastních myšlenek." (9;
*

aoba Josef z Panefa byl současníkem Arrtorrfn», hojně ho" cltujd u..n -x ,..i i,
Abba Pojmen prosil abbu Josefa: "Řekni mi, jak se mám štát
,iřMW?" Tan mu

odpověděl: "Chceš-ll najít pokoj na tbmto/4 onom světě, při každé" přA.;,:.psu se ptej- sám
sebe: ‘Kdo jsem já?1 A nesuď nikoho"! (2)

Tentýž se ho ptal: "Co mám dělat, když
na mne dotírají vášně? Odetnot.t nebo
vpustit?” Stařec řekl: "Vpusť a bojuj s nimli" Jinému mnichu ale na tutéž otázky po, udil,
aby je pod žádnou záminkou ňevpouštěl a-okamžitě’je odetnul. Aboa Pojmen
prděli
o vysvětlení, proč jednou tak a jindy jinak. Stářec mu řekl: "Když do tebe vstupu. í vášně,
bojuješ s nimi a tříbíš se tak. Ale pro jiné může být lepší, aby se k nim ani nepřiblížili."
(3)
.
'
'
’
’
Abba Lot řekl abbu Josefovi: "Plním přikázání, jak umím, a snažím se o čistotu
myšlenek. Co. mám ještě dělat?" Stařec vstal, zvedl ruče k nebi a jeho prsty se staly
jakoby desíti pochodněmi. "Chceš-li, staň se celý plamenem." (7)

abba Mojžíš Núbijský (čili černoch) byl nejprve otrokem, pak siavným banoitou, po
obrácení se stal žákem Isidora a trávil další léta tvrdou askezí. ¡Zemřel pravděpodobně
mučednickou smrtí r. 407.
Jeden důstojník slyšel o svatosti abby Mojžíše a vydal se k něrnu, Ten se o tom
dozvěděl a vydal se do bažin, aby se skryi. Cestou ho potkali a ptali se ho na celu abby
Mojžíše. Ten jim, nepoznán, odpověděl: "Co chcete od takového hlupáka.?" a skrýval se,
dokud neodjeli. (8)
abba Nisteríos žil v 5. stol, v močálech u Panefa.
Abba Nisteríos šel jednou s jedním bratrem po poušti, když tu uviděli hada. Začali
’.edy utíkat. Pak se bratr zeptal: "Ty se také bojíš, otče?" "Nebojím, ale je pro mne lépe
utéci před hadem než později před duchem prázdné chvály." (1)
Kdosi se zeptal abby Nisteria, jaké je -''obré dílo, které by měl p!r.! . Ten rriu řekl:
Což nejsou všechna díla dobrá? Písmo říká, že Abraham byl pohostinný, Eliáš miloval
samotu a David byl pokorný, a přece se všemi byt Buh. Jestli tedy uvidíš, že tvá duše
prahne po nějakém díle pro Boha, udělej to a střež své srdce. (2)

abba

Pojmen

-

současník

sv.

Antonína

a

Arsenia,

žii

snad

1z_0

let,

jeden

z

-ejslavnějších pouštních Otců.
Jeden slavný poustevník navštívil abbu Pojmena a začal hovořit o problémech Písma,
avšak abba mičel. Jeden bratr se ho později vyptával, proč s ním vůbec nepromkivti.
"Protože orr mluvil o vysokých věcech, zatímco já mluvívám o nízkých. Kdyoy zač: I o válce s
vášněmi, mluvil bych také, ale o tak duchovních věcech Já nic nevím." (8)
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abba Or žil ve 4-. stol, nejprve- ve Sketis, pak na Nřtrit. Zemřel před r. 391 .
Abba Or říkával: “Utíkej od lidí co nejdále nebo si z lidí a ze světa nic nedělej a staň
se ve všech ohledech úplným bláznem." (14-)

Dorotě] z Gázy žil v 6. stol., opat velkého kláštera v Gáze. Jedna z největších autorit
asketického směru ve východních církvích.
Jestliže toužíme po dokonalé svobodě, naučme si protivit vlastní vůli, neboť s tím
dojdeme dále než s pomocí jiných ctností... Zřeknutím se člověk osvobozuje z pout pýchy.
(20)
Jak vůbec můžeme hledat a nalézt boží vůli, lpíme-ll na své vlastní? Proto oteo
Pojmén řekl: "Vlastní vůle ja jako zeči mezi Bohem a člověkem." Uvědomte si váhu těchto
slov! A dále říká: “a skála odporu", protože tím odporujeme vůli boží. Když se někdo
zřekne vlastní vůle, může pak o sobě říci: "Díky mému Bohu přeskakuji zed, cesta boží je
neposkvrněna." (Ž 17,30) Skvěle řečenol (63)
Každý, kdo se modlí k Bohu: "Pane, dej ml pokoru," by si měl také uvědomit, že se
tím modlí o to, aby mu Bůh seslal někoho, kdo ho pokoří. (110)
Kdo umí dobře plavat v moři, ví, že musí přicházející vlnu podplavat a pak může klidně
plavat dál. Kdyby se jí chtěl postavit na odpor, smetla by ho. A právě tak je tomu s
poklizeními. (140)

Otec DorotéJ řekl: "Kdo nemá vlastní vůli, ten vždy realizuje svou vůli. Protože totiž
nemá vlastní vůli, ať se. .děje cokoliv, těší sez toho, a ukazuje se, že vždy dělá to, co chce.
Protože netouží,' aby Še věci děly, ják " on Ctíce,; ‘ ale touží je mít takové, jak se dějí samy.”
(202,12)
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1. část výběru ze 150 Han-Šanových básní s předmluvou Gary Snydera
anonymní překlad

Ve výstavě japonského umění, která přřšia roc^ f9S3 do Ameriky, byl J m^lý obrázek
větrem cuchaného, dlouhovlasého, smějícího se muže, zahaleného do hadrů, jak stojí na
horském srázu a drží svitek. Byt .to Kanzan nebo Han-šan, "Studená Hora“ - své Jméno
měl podle místa, na kterém žil. Je bláznem z hor ve staré čínské linií rozebraných
poustevníků. Když i-uví o Studené Hoře, myslí tím sebe, svůj domov, stav mysli. Žil za
dynastie Tang - 6j7-650 n.L, i když Hu-ši ho datuje do let 700-780. To z něj činí
bouřlivého současníka Tu-Fu, Li Po, Wang Wei a Po Chu-I. Jeho básně, kterých se
dochovalo tři sta, jsou napsány v hovorové řeči doby Tang: drsné a svěží. Ideje Jsou
taoistické, buddhistické, zenové. On i jeho druh Ši-te (japonsky Jittoku) se stalí velkými
oblíbenci zenových malířů pozdější doby - svitek, smeták, divoké vlasy a smích. Stali se
Nesmrtelnými a vy je nyní můžete potkat ve zptfarských uličkách, sadech, tuláckých
houštinách a dřevorubeckých táborech po celé Americe.

Gary Snyder
Předmluva k Han-šanovým básním od Lu Ch'lu-Yln,
guvernéra prefektury Tal
Nikdo neví, jaký
chudák s bláznivým
oblasti Tien-ťai na
V klášteře žil Ši-te,

by, Han-šan člověk. Jsou staří lidé, kteří ho znali: říkají, že to byl
charakterem. Žil o samotě sedmdesát Ji západně od T'ang-šingské
místě zvaném' Studená. Hora. Často scházel do kláštera Kuo-ch'lng.
který měl na starosti jídelnu. Jednou zachránil pro Han-šana zbytky a

uschoval je v bambusové tyči. Han-šan měl přijít a odnést sl je; když kráčel po dlouhé
verandě, štastně křičel a vykládal, smál se a mluvil na každého. Jednou ho sledovaly opice,
chytly ho a dělaly si z něj srandu. Zastaví se, tleskl dlaněmi a pořádně se zasmál - Ha
Ha! - jako kouzlo a odešel.
Vypadal jako vandrák. Jeho tělo i tvář byly staré a unavené. Ale pokud Jste se nad tím
jenom trochu hlouběji zamysleli, mělo přesto každé slovo, které vydechl, význam v souladu s
nekonečně nepatrnými principy věcí. V čemkoli, co řekl, bylo Tao, hluboká a temná
tajemství. Klobouk byl z březové kůry, šaty rriěi rozedrané a obnošené, boty ze dřeva.
Takto ti, kteří toho "dosáhli",' skrývali své stopy: sjednocováním kategorií a vzájemným
pronikáním věcí. Když mluvil a zpívá) na té dlouhé verandě, ve slovech jeho odpovědi "Ha
Ha!" obíhaly tři světy. Na statcích a ve vesnicích se někdy smál a zpíval s pasáky krav.
Někdy svéhlavý, jindy zase ochotný, jeho přirozenost byla štastná sama od sebe. Ale jak ho
mohla poznat osoba bez moudrého úsudku?
Jednou jsem měl nějakou malichernou služební záležitost v Tan-ch iu. Ten den, kdy
jsem měl odejet, jsem měl velké bolesti híavy. Zavolal jsem doktora, ale nedokázal rně
vyléčit a bolesti se ještě zvětšily. Pak jsem potkal buddhistického Mistra jménem Feng-kan,
který' mí řekl, že přišel z kláštera Kuo~ch‘ing v T‘ien-ťai pouze kvůli tomu, aby mě
navštívil. Požádal jsem ho, aby mě vysvobodil z mé nemoci. Usmál se a řekl: V těle jsou
čtyři království; nemoc pochází z iluze. Jestliže se toho chcete zbavit, potřebujete čistou
vodu." Někdo přinesl Mistrovi vodu a on ji na mě vychrstl. V okamžení byly bolesti pryč.
Pak řekl: "V prefektuře T'ai je nákaza, dávejte na sebe pozor, až tam budete." Ptal Jsem
se ho: "Jsou tam ve vaší oblasti nějací chytří mužové, na něž bych mohl pohlížet jako na
Mistry?" Odpověděl: "Když ho uvidíte, nepoznáte ho, když ho poznáte, neuvidíte ho. Jestli ho
chcete vidět, nemůžete se spoléhat na vnějšek. Pak ho můžete vidět. Han-šan je Manjusri,
skrývající se v Kuo—ch'ing. Ši-te je Sarnantabhadra. Vypadají jako ubožáci a chovají se jako
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i:í. Odejdou a pak zase přijdou. Pr acují v -kuctíyni a v Jídelně 'K;^<y -•ch'tr^g, S-ta.raj/ fee o
cýiúh." Jak to dořekl, odešel.
Pokračoval jsem v cestě za svým posláním v T'aí-chou_ sde nezapomfrTat jsem na onu
příhodu. Dorazil jsem o tři dny později, okamžitě jsem šel do kláštera a pta! se starého
mnicha. Zdálo se, že Mistr mluvil pravdu, takže jsem vydal příkazy zjistit, zdali jsou
Han-šan a Ši-te opravdu v T'ang šing. Oblastní magistrát mi sdělil: V této oblasti,
sedmdesát li západně, je hora. Udé yídávaJi chudého muže, jak míří po srázu dolů,, aby se
chvíli zdržel v Kuo-ch'ing. V klášterní jídelně je podobný muž jménem Ši-te. Uklonil jsem se

a šel do Kuo-ch'ing. Ptal jsem se několika lidí kolem kláštera: "Býval zde Mistr jménem
Feng-kan. Kde je teči? A kde je možné vidět Han-šana a Ši-te?” Mnich jménem
Tao-chi-iao ml řekl: "Mistr Feng-kan žil v zadní části knihovny. Nyní tam nikdo nežije;
často tam přichází tygr a řve. Han-šan a Ši-te jsou v kuchyni." Mnich mne zavedl k
Feng-kanovu dvorku. Pak otevřel bránu: jediné, co jsme viděli, byly tygří stopy. Ptal jsem se
mnichů Tao-ch‘iao a Pao-te: "Když zde byl Feng-kan, čím se zabýval?” Mnichové řekli:
"Drtil a loupal rýži. V noci zpíval písně, aby se zabavil." Pak jsme šil kolem kamen do
kuchyně. Dva muži hleděli do ohně a hlasitě se smáli. Uklonil jsem se. Oba na mne zařvali
Ho! Plácli si rukama - Ha. Ha! - ohromný smích. Křičeli. Pak řekli: "Feng-kan přeháněl,
příliš mluvil. Když nepoznáte Amitábhu, proč byste tedy měl byť zdvořilý k nám?” Mniši se
shromáždili kolem dokola a byli očividně překvapeni. "Proč se vysoký úředník klaní páru
šašků?" Oba muži se uchopili za ruce a utíkali z kláštera. Křičel jsem: "Chyťte je! " - ale
rychle zmizeli. Han-šan se vrátil na Studenou Horu. Tázal jsem se mnichů: "Nechtěli by se
tl dva muží usadit tady dole v klášteře?" Nařídil jsem, aby jim našli dům a požádali
.Han-šána a Šl-ťe, aby se vrátili a žili v klášteře.
Vrátil jsém sé do své oblasti a nechal ušít dvoje pořádné šaty, přidal nějaké kadidlo a
tak á poslal vše do kláštera - ale už se nevrátili. Nechal jsem to tedy odnést nahoru na
Studenou' Horu. Nosič viděl Han-šana, který hlasitě zakřičel: "Zloděj! Zloděj!" a couvl do
jeskyně. Zvolal: "Říkám tl, člověče,' snaž se ze všech slil " - vstoupil do jeskyně a byl ten
Lam. Jeskyně se sama od sebe zavřela a nebylo možné ho sledovat. Ši-teho stopy úplně
zmizely,
Nařídil jsern Tao-ch'lao I ostatním mnichům, aby zjistili, Jak žili, aby sbírali básně
napsané na bambusech, dřevě, kamenech a srázech - a aby také sebrali ty, které jsou
napsány na zdech lidských obydlí. Bylo jich víc jak tři sta. Na zdi svatyně Země Ši-te

napsal nějaké galhy. Také byly opsány a ze všeho byla sestavena kniha.
Vzdávám hold principům Buddhovy mysli. Je štěstí potkat se s muži Taa, a proto Jsem
také sepsal luto chvalořeč.
POZNÁMKY:

Feng-kan je počítán do klasické linie zenových Mistrů, ale ve střední době T'ang
vyznavači zenu ještě neutvořill oddělenou buddhistickou sektu. Byl« spíše "meditující
skupinou", žijící v horách a monastýrech sekty Tien-ťai (Japonsky Tendai) a sekty Vinaya.
Manjusri je Bodhisattva moudrosti, Samantabhadra je Bodhisattva lásky, Amitabha je
Bodhisattva neomezeného soucitu.
Gatha je krátká' buddhistická báseň. (Následuje krátká oslavná báseň též od Lu
Ch'llr-yin. Nepřekládal jsem ji.)

Gary

Snyder

1
Pevná slaměná střecha, zoo bydlí venkovan
Jen zřídkakdy koně a vůz před vraty
Temné lesy zvou jen ptačí hejna
Široké údolí ukrývá ryby hluboko dole

Lesní plody sbírám s dětmi
Pole na svahu orám se svou ženou
A uvnitř v domě, co tam mám?
Jen stojan u lůžka, přeplněný knihami

2
PohleSte jak mandarínské kachny tráví noc
Sameček se samičkou se k sobě schoulí
Zobou okvětní plátky, dělí se o každé sousto
Čistí si navzájem peří

Předhánějí se když vylétají k mlžným oblakům
K spánku se vracejí zpět na kamenitý břeh
Láskyplní svou přirozeností žijí v neustálé
radosti
Nemyslí na to, jak vyhnat párek fénixů
ze sousedství
XXX

Pro typický způsob

chování,

popisovaný v této básni, Jsou mandarín&ké kachny v čínské

poezii symbolem něhy a lásky.

3
V šestém měsíci když rolníci prchají
před vedrem
Kdo se se mnou podělí o míru vína?
Vyložil jsem pestrobarevné plody
A přece se mnou u džbánu nikdo nesedí

Místo rohože mám trochu slámy
Banánové listy místo talířů
A když pak sedím opilý a podpírám si bradu

Sumeru je maličký jak střela kuše
XXX

■’Sumeru”

nazývaný "Olympem hinduistické mytologie’

světa.
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je obrovská hora v

centru každého

4
Švestkové květy si přejí prožít léto
Ale vítr a měsíce je netrpělivě setřásají
At bys sebevíce hledal člověka z doby Han
Přece bys ani jediného nenašel
Tak den za dnem vadnou a padají květy
Rok za rokem vstupují lidé do proměny
A tam kde dnes víří mračna prachu
Rozprostíral se v dávnověku oceán
xxx
"Vstoupit do proměny" Je obrat, kterým čínština označuje
Tao-te-ťlng 33; Čuang C', VI 3-5 a XVIII 2).

totéž

co

smrt

(viz

Lao

C,

5
Město plné dívek s překrásně zahnutými
řasami
Rolničky na opascích cinkají a zvoní
Nad záplavou květů pohvizdují papoušci
Loutny zní pod úplňkem Mésíce
Jediná balada doznívá tři měsíce
Deset tisíc zevlounů se dává do tance
Toto vše však jistě nepotrvá věčně
První mrazík spálí lotosový květ
XXX

Pátý řádek naráží na příběh z Lleh tsu (V 12, "Moc tónů"): "Před dávnými časy bydlela v
Han dívka Jménem Wo. Jednou se vydala na východ, do Tsi. Tam jí došel chléb. Procházela
Yung men a zpívala, aby si vydělala na Jídlo. Když pak odešja, zněl její zpěv nad trámovím
střech Ještě tři dny tak zřetelně, že si lidé mysleli, že je dosud ve městě." (podle překladu
R. WH helma)
Osmý řádek: Pro obličej krásné ženy má čínština výra^ "lotosový květ“.

6
Za časů když jsem Ještě žil na vsi
Neměl jsem sobě rovného a každý mne ctil
Když jsem však včera šel do hlavního města
Dívali se za mnou křivě dokonce 1 psi
Jednoho urážejí moje úzké kalhoty
Druhému připadá můj kabát příliš dlouhý
Když vypíchnete krahujci obě oči
Kroužím^ my vrabci vznešeně a úctyhodně kolem
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7
Máš-li víno, dej mi napít
Mám-li maso, pozvu tě k hostině
Dříve či později musíme všichni ke Žlutým

pramenům
Proto se snažme dokud jsme mladí a sliní
Opasky posázené drahokamy se třpytí Jen
krátce
Zlaté spony do vlasů nás nebudou dlouho
zdobit
Kmotr Chang a také stará dáma Cheng
Zmizeli Jednou a nikdo víc o nich neslyšel
XXX

"Žluté prameny" - říše mrtvých čínské lidové víry

8
Vznešený Tung, ač věkem ještě mlád
Měl volný přístup k císařskému dvoru
V košili žluté jako kachní peří
Jeho postava se podobala krásné malbě
Vždy se jen přehnal na svém běloušl
Rychlý Jako vítr zvířil rudý prach
Na kraji cesty se za ním všichni ohlíželi
Z jakého domu ten člověk pochází?

:xxx'
Tung Hsien žil za panování císaře Ai v době ranné dynastie Han (6.-1.stol.př.n.l.). Pro svou
krásu se stal císařovým oblíbencem a získal: dokonce hodnost maršála. Po císařově smrti
byl svého úřadu zbaven a spáchal sebevraždu (Han Shu, kap.93).

9
Máš-li se na co těšit - těš se
Skutečně nesmíme plýtvat časem
Říká se, že lidský život trvá sto let
Kdo však prožije těch celých třicet tisíc
dní?
Jsme na
Proto ho
V závěru
Můžeš si

tomto světě jen okamžik
nepromarni spory o peníze
Klasika Povinností dítěte
přečíst vše o svém pohřbu

XXX

Hsiao Ching (Klasik Povinností dítěte) nepatří ke kánonu pěti konfuclánských klasiků.
Připisuje se částečně Konfucíovi a částečně Tseng Ts’anovi, jednomu z Konfuciových
ricjznáměiších žáků. Pravděpodobně vznikl podstatně později. V poslední kapitole Hsiao

Chíngu se mluví o povinnostech pozůstalých vůči zemřeiému.
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10
Jak dobře vychovaný městský chlapec
■\ Jak je sečtělý v klasicích a v dějinách
Všichni ho oslovují "pane profesore"
Každý o něm mluví jako o "učenci"
Ú^adu ani hodnosti z^tím nedosáhl
/ ,e ni v orání se nevyzná
Míst
'imních šatů má jen rozebranou košili
si
mi knihami sám sebe oklamat

Člověk nežije ani sto k'

A starostí má jako na tisíc
Sotva se dostane z vřetních potíží
Už ho děti a vnuci zasypou dalšími
Teď musí jít dohl -dnout na sazenlce rýže
Pak se zas postarat ještě o moruše Tak běž a hoď své závaží do moře
T■••prve až klesne ke dnu, poznáš co je klid
XXX

Poslední řádek obsahuje slovní hříčku: první dva znaky jsou tao = přijít, dosáhnout; a ti =
dno, základ. Bylo by tedy možné číst i následovně: Teprve na základě taa dosáhneš klidu.

12
Jako dítě jsem chodil orat se Spisy v opasku
Od začátku jsem ž’l u svého staršího bratra
A protone ml každý pořád něco vytýkal
A ke všemu se mi i vlastní žena vyhýbala
Přetrhl jsem všechna pouta tohoto světa
prachu
Jsem stále na toulkách a čtu co chci
Kdo z vás by mohl půjčit naběračku vody
Rybě chycené v koleji od vozu?
XXX

"Ryba na suchu"; Čuang c' XXVI-2
Čuang Čou byl chudý muž. Proto si šel vypůjčit trochu

obilí k

dozorčímu

řeky.

Dozorce

řekl: "Ano. Budu teď brzy vybírat daně, a potom vám půjčím tři sta lotů stříbra. Vyhovuje
vám to?" Čuang Čou zbrunátněl hněvem: a řekl: "Když Jsem včera přijel,, někdo mne volal

zprostředka silnice. Ohlédl jsem se a v koleji od vozu jsem spatřil mřenku. Pozdravil jsem ji
a zeptal Jsem se: 'Ech, mřenko! Copak tu děláš?' Ryba odvětila: ‘Jsem kněžna v‘n
Východního moře. Pane, nemáte vědro vody, abych se udržela naživu?’ Řekl jsem: 'Ano,

půjdu na jih a navštívím krále Jižní země. Potom načerpám vodu
přinesu ti ji. Vyhovuje ti to?' Mřenka zbrunátněla hněvem a řekla:
nevím si rady. Kdybych dostala vědro vody, zůstala bych naživu.
záměr, pane, můžete se jít po mně poohlédnout do krámu se
R.Wil helma)
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ze Západního pramene a
'Ztratila jsem svůj živel a
Nežli však provedete svůj
sušeným:) rybami.“' (podle

13
O běda - chudoba a nadto ještě no< rza

Příbuzní ani přátelé o mne nikdy nestáli
Už dlouho jsem neměl žádnou rýži do zásoby
Můj hrnec bývá často zaprášený
Ubohá chatrč mne neochrání před deštěm
Kape mi na postel I na nebohé tělo
Žádný div, že jsem tak vyzáblý
Z takové mizérie by se roznemohl každý
XXX

'Chudoba a nadto ještě nouze" - narážka na následující epizodu z Čuang ď: Čuang měl
záplatované šaty a jeho boty byly svázány provázky. Tak předstoupil před krále We. Král se
ho zeptal: "Jak je možné, pane, že jste y takové nouzi?" čuang řekl: "Chudoba, nikoli
nouze. Má-li člověk SMYSL a ŽIVOT a nemůže je předat dál, to je nouze. Jediné šaty a
roztrhané boty: to je chudoba, nikoli nouze." Čuang ď XX-6 (podle R.WIIhelma: Tao =
SMYSL, Te = ŽIVOT)
14
Někteří lidé se rádi chlubí svým životem
Myslí si že mají ještě větší talent nežil
Kung a Chou
Pohleďte však - jejich hlavy jsou zarputilé
a umíněné
Jejich chování surové a neuhlazené
Přivaž je k lanu a táhni - nepohnou se
Píchej je Sídlem - nic neucítí
Stejně jako jeřáb pana Janga
Narodili se zřejmě, bohužel, Jako pitomci
XXX

Mistr řekl: "Vládne-li někdo nadáním jako kníže Chou, je však přitom nadutý a lakomý,
nestojí zbytek za jediný pohled." Konfucius, Lun Yú Vil 1-11 "Jeřáb pana Janga : Jistý Jang
Šu-ď měl jeřába, který uměí výborně tančit, a když se jednou chlubil talentem svého ptáka,
přáli si lidé jeho umění spatřit. Pan Jang hrdě jeřába přinesl, ten se však ani nehnul a stál

"jako pitomý". ( Ših Šuo Hsin Ju)
15
Hříchy druhých se namají potírat
Vlastní ctnosti se namají vynášet
Je-li tě zapotřebí, jednej dobře
Není-li, ustup zpět
Vysoké příjmy nesou starosti velkých
povinností

Hluboké myšlenky upozorní na mělčiny Tyhle řeči slyším pořád dokola
i dítě to pochopí samo od sebe
XXX

Literární fráze, které zde Han Šan zesměšňuje, pocházejí z konfuciánského Lun
Han Šu a z Šu Ching.
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řu, z Hou

16
Nadarmo jsem se trápil nad Třemi knihami
dějin

Nejlepší léta jsem promarnil nad Pěti klasiky
Do konce života budu zkoumat žluté listiny
A jako dřív vysedávat nad bílými daňovými
formuláři
Ptám-li se Knihy proměn věští mi starosti
Můj život zřejmě ovládá špatná hvězda
Nikdy nebudu jako ten strom na břehu řeky
Který se rok co cok znovu zazelená
XXX

Tři knihy dějin jsou Ch'ten Han Šu, Hou Han Šu a. Tung Kuan Chi. Pět klasiků bylo podle

tradice sebráno, redigováno a vydáno Konfuciem. K těmto tzv. konfuciánským klasikům patří:
I Ching (Kniha proměn), Šu Ching (Kniha dějin), Ših Ching (Kniha písní), Li Chi (Kniha

mravů) a Ch"un Ch'iu (Jarní a podzimní letopisy). Kdo chtěl obstát u zkoušek a postoupit v
úřednické hierarchii, musel tato díla podrobně znát.
17 Kdysi jsem cestoval s mečem a se svitky
písem
Zažil jsem vládu tří dokonalých císařů
Nedošel Jsem ocenění jako úředník na východě
Nezískal jsem vyznamenání Jako voják na západě
Studoval Jsem krásná umění i řemeslo
válečníka
Studoval Jsem, válečnické řemeslo i krásná
umění
Dnes však nejsem nikdo víc než stařec
Co ml zbývá ze života nestojí za řeč
XXX

Druhý řádek: Císař Wu (140-86 př.n.l.) Jednou navštívil svou kancelář. Všiml si tam jednoho
prastarého muže. Císař se starce zeptal, kdy se stal písařem. Ten odpověděl: "Váš
služebník se stal písařem v době císaře Wen (179-156 př.n.l.). Císař Wen dával přednost
krásným uměním, Váš služebník řemeslu válečníka. Potom přišel císař Ching (156-140); ten
měl v oblibě krásu, ale Váš služebník Je šeredný. Když nastoupila na trůn Vaše výsost,
dávala přednost mládí, zatímco já jsem byl starý. Tak jsem' žádné ze tří po sobě jsoucích
vlád nikdy nevyhovoval, až Jsem v úřadě zestárnul." Císař byl pohnut a starce povýšil. (Han
Wu Ku Ših)
'

18
Bílý jeřáb s větévkou broskoně v zobáku
Odpočíval Jsem každých tisíc mil
Mířil do pohádkové země P'eng Lai
Ta větévka mu byla potravou
Ale před cílem mu vypadalo peří
Daleko od hejna ztěžklo mu srdce
Když se však vrátil do svého starého hnízda
Žena a děti už ho nepoznaly

43

přX

Broskev je ¡xatrava nesmrtelných.

.^eng Lai, čínská pohádková země; je jeden ze Ví ostrovů blažených ve Východním moři.

19
Muž s jasnou hlavou, robustním tělem
Zvládne každou z Šesti dovedností

Avšak obrátí—li se k jihu skončí na severu
Chce-ll na západ je zahnán na východ
Jako Tang toulá se bez zastávky
Nikdy v klidu, podoben suché trávě ve větru
Ptáte se, co je to za člověka?
Chudoba se jmenuje - a říkají mu bída
XXX

Šest dovedností vznešeného čínského muže: etiketa, hudba, střelba, řízení vozu, kaligrafie a
matematika.

20
Roční doby se nikdy nepřestanou střídat
Jeden rok přijde a druhý odejde
Všechny živé bytosti musí rozkvést a zaniknout
Jenom Devatero nebes nezná úpadek
Když se na východě rozední na západě je tma
Květy padají - nové květy raší
Jen ti kdo putují ke Žlutým pramenům
Vstupují do hlubin temnoty a nevrátí se nikdy

xx x:
Podle čínské lidové víry

má

nebe devět oblastí, jednu

centrální a osm okrajových. Žluté

prarpeny jsou říše mrtvých.

21
Přišel jsem na svět před třiceti lety
Stále jen na toulkách, tisíce mil
Od Jang ďtiangu obrostlého travou
K rudému prachu země u severních hranic
Míchal jsem elixíry a marně hledal
nesmrtelnost
Studoval spisy a recitoval Knihy dějin
Dnes jsem se vrátil domů na Han San
Vkládám hlavu do proudu a myji své uši
XXX

Když Sun Ch'u, úředník dynastie Chin, odešel do hor, chtěl říci jednomu příteli, že 'pokládá
hlavu na kámen a ústa si vymývá proudem vody”. Ale přeřekl se a řekl, že s! hlavu
pokládá na proud vody a ústa si vyplachuje kamenem". Když měí tuto zvláštní výpověď
objasnit, šikovně ji obrátil: "Když si položím hlavu do proudu, mohu si vymýt uši. Když si
vyplachuji ústa kamenem, čistím si tak zuby." (Ših Šuo Hsin Ju, kapitola Jen Ju). Sun Ch u
vycházel

z příběhu o legendárním! poustevníkovi Hsu Ju. Když mu císař Jao

- 44 -

nabídl,

aby

převzal vládu, tento se otočil a šel si umýt uši do řeky,
Ših Ch'uan).

aby je od této nabídky očistil (I

22
Vzpomínky na zážitky z dávných dob

Od lákadel světa lidí jsem se obrátil
k jiným
Těšil jsem se z hor, slézal jsem závratné výšky
Miloval vodu, vesloval na tisíci člunech
Pořádal slavnosti v Hlučném údolí
Bral citeru a hrál na papouščím ostrově
Kdo by si pomyslel že se budu krčit
pod těmito borovicemi
Kolena ohnutá v šumícím fičícím chladu
XXX

Mistr pravil; "Vědoucí se těší z vody, zbožný (mravný) se těší z hor. Vědoucí je v pohybu,
zbožný je v klidu. Vědoucí má mnoho radostí, zbožný má dlouhý život." (Konfucius, Lun Yu

VI-21)
23
Podle oráklu jsem si vybral odlehlé místo
Tlen T‘al - co k tomu doçlat
Mlhou ledových strží zní opičí řev
Travou zarostlá brána splývá se zelení
svaté hory
Lámu listí abych zastřešil lesní chatrč
Beru si míru a svádím do ní pramen
Jak rád bych zbavil svět nekonečných sváru
Do konce života chci sbírat kapradí

xxx
"T'ien 1 'a! - co k tomu dodat" - pohoří Tlen Tal bylo všeobecně známo jako útočiště
taolstlckých poustevníků a buddhistických mnichů. Odešel-ii někdo do T'ien T'ai, znamenalo
to, že se odříká světa.
Bratři Po I a Š u Ch'l se z loyallty k padlé dynastii Šang uchýlili na horu Šou Jang. Tam se

živili kapradím', dokud nezemřeli podvýživou. ( Šl Chl, kap.61 )

24
Ležím sám na úpatí věžovitých skal
Kde se ani o polednách mlha neroztrhne
V mé chatrči je téměř neustále šero
A tak je má mysl vzdálena hluku a křiku
Byl to sen, když Jsem Ještě těkal mezi
zlatými portály
Moje duše se vrací domů přes skalní most
Zmatek světa jsem nechal za sebou
A naběračka klape kiape o kmen stromu
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XXX

Skalní most je slavný přírodní most, v masívu Tlen Tai,. kam Han Šan odešel do samoty.
Poslední řádek se vztahuje k další epizodě ze života Hsu Ju (viz pozn. u č.21). Kdosi chtěl
poustevníka potěšit a daroval mu naběračku, aby nemusel vodu na pití čerpat holýma
rukama. Poté, co Hsu Ju naběračku jednou použil, pověsil jl na strom, kde jen neužitečně
klapala ve větru (l Ših Chuan).

25
Stupeň po stupni je krajina nádhernější
Nefritové hory zaplavené ranními červánky
Mlha mi vlhčí bavlněnou čepičku
Rosa smáčí můj slaměný přehoz
Nohy bezstarostně nazuté v sandálech
Ruka drží starou poutničkou hůl
Kdo jednou nahlédl přes okraj světa prachu
Jak by se mohl vrátit do říše snů
26
Žiji pln radosti s každodenní CESTOU

V jeskyni pod hustou klenbou popínavých
rostlin
Mé divoké srdce úplně oproštěné a svobodné
Navždy již souputník Bílých oblak
Žádná stezka mne nespojuje se světem
Jsem bez záměrů - co mne může spoutat?
Sám SEDÍM v noci na skalní plošině
Zatímco úplněk vyplouvá nad Han Šan
XXX

Čínský mistr Ma Tsu (jap. Baso) řekl: "Vaše každodenní mysl, to je CESTA.
Jedním z centrálních pojmů zenu je Wu hsln, nezáměrnost. Má být dosažena praxí zenové
meditace, SEZENÍM (jap. za-zen). Úplněk je v zenu symbolem neposkvrněné buddhovské
podstaty, kterou v sobě skrývají všechny bytosti. Báseň je narážkou na prvního patriarchu
zenového buddhismu v Číně, Bodhidharmu, který seděl devět let v za-zenu v jedné jeskyni

před skalní stěnou.

27
Člověk živoří v temnotě a prachů
Jak brouk který se chytil do džbánu
Celý den pobíhá kolem dokola
Svému džbánu však neunikne
Nikdy se nepřidruží k nesmrtelným
Neboť jeho vášně jsou nekonečné
Měsíce, roky plynou jako řeka
V okamžiku se z muže stane stařec
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28
Jak blaze nám asi bylo když vládl chaos
Nemuseli Jsme ani jíst ani močit
Kdo nás to navštívil se svým nebozezem
Aby nás opatřil devíti otvory?
Den za dnem musíme Jíst a oblékat se
A každoročně patálie s daněmi
Tisíce z nás se přou o haléře
Mohou se uběhat a zplna hrdla řvou
XXX

Na konci prvních sedmi knih Čuang c', obsahujících základy nauky tohoto velkého taoisty,
vypráví Čuang v sedmém odstavci následující příběh o smrti chaosu:

Pán Jižního moře se nazýval Třpytivý, pán Severního moře Bouřlivý a pán Středu Nevědomý
(Chaos). Třpytivý a Bouřlivý se často setkávali v zemi Nevědomého a Nevědomý se k nim
vždy choval přívětivě. Třpytivý a Bouřlivý přemýšleli, Jak by se Nevědomému odvděčili za Jeho
dobrotu. Nakonec se usnesli: "Všichni lidé mají sedm otvorů k vidění, slyšení, jídlu a
dýchání, Jen on žádné nemá. Zkusíme mu Je vyvrtat.“ Každý den mu vyvrtali jeden otvor.
Sedmého dne Nevědomý zemřel. (Čuang c’ VII-7, podle R.Wilhelma) Han Šan, který na

tento příběh naráží, připočítal ještě oba otvory v dolní části těla.

29
Čuang c' řekl, že na Jeho poslední cestě
Budou mu rakví nebe a země
Až já se budu muset vrátit
Postačí ml pár banánových listů
Moje mrtvola nasytí zelené mouchy
Bílí Jeřábi se nestarají o nářky nad mrtvým
A přemůže-ll mne hlad na hoře Šou Jang

Po bezúhonném životě bude 1 smrt plná
radosti

xxx
Smrt Čuang c':
Čuang umíral a Jeho žáci mu chtěli vystrojit skvělý pohřeb. On však řekl: "Nebe a země
jsou má rakev, slunce a měsíc mi posvítí jako lampičky u mrtvých, hvězdy jsou mé perly a
drahokamy a celé stvoření půjde v mém smutečním průvodu. A tak budu mít opravdu skvělý
pohřeb. Co byste Ještě chtěli přidávat?"
Žáci řekli: "Obáváme se, že Mistra sežerou havran) a supi."
Čuang c‘ řekl: "Nepochovaný posloužím jako potrava havranům a supům, pochovaný červům
a mravencům. Brát jedněm aby dostali druzí, proč být tak stranický?" (Čuang c
podle R.Wilhelma)

XXVII-20,

Jeřáb se často dává do souvislostí s Bílými oblaky a stejně jako tyto je symbolem
osvobození z veškeré ohraničenostl. Na horu Šou Jang se uchýlili bratři Po I a Šu Ohi (viz
pozn. k č.23)
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30
Smrt a život mají své určení
Bohatství a úcta přicházejí z nebe Tak pravil jeden člověk ve starověku
Říkám vám., že to platí dodnes

-

I mudrc klidně může zemřít mlád
Jen blázen touží po dlouhém životě
Prázdné hlavy hromadí ¡poklady
Ten kdo ví nemá ani haléř
XXX

Si Ma Niu byl smutný a řekl: '‘Všichni lidé mají bratry, jen já žádného nemám," Dsl Hia
odpověděl: "Slyšei jsem: Smrt a život mají své určení, bohatství a úcta přicházejí z nebe.
Vznešený je svědomitý a bez poskvrny: kolem čtyř moří Jsou všichni jeho bratři. Proč by se
měl Vznešený trápit, že nemá žádné bratry?" (Konfucius, Lun Yu XII-5, překlad R.WHhelma)
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Překlad Ladislav šerý

POHOŘÍ ZNAKŮ
Zemř Tarahnnrtarír je plná přírod nívli znakft, tvarů- a obrazů, které se podle
vůbec nezrodilý náhodně - jako by bohové, jejichž přítomnost tu člověk všude
pociťuje, chtěli v těchto podivuhodných signaturách, ze všech úhlů sledujících
lidskou podobu, naznačit svou moc.
Jistě je na naší planetě více oblastí, kde Příroda z jakéhosi promyšleného
rozmaru vytvořila lidské tvary. V tomto případě však jde o něco jiného: zde totiž
Příroda promlouvá na celé geografické ploše jedné rasy.
Je zvláštní, že ti, kteří tudy projíždějí, uzavírají jakoby zasaženi nevědomým
ochromením své smysly, aby k nim nic neproniklo, Když Příroda najednou v
podivném vrtochu odhalí na skále zmučené lidské tělo, foiohlo by se na první pohled
zdát, že je to jen pouhý rozmar bez zvláštního významu. Opakuje-li se však tatáž
promyšlená magie po celé dny jízdy na koni a vyjadřuje-li Příroda tvrdošíjně určitou
myšlenku, vracejí-li se stále znovu stejné patetické tvary, objevují-li se na skalách
hlavy známých bohů a témata smrti tvrdošíjně zasahující člověka - rozčtvrcenému
lidskému obrysu přitom odpovídají tvary rnérit tajemné, osvobóžbné od zkamenělé
hmoty, obrysy bohů, kteří Jej odjakživa týrali
vyjadřuje-li celá krajina v kameni
stejnou filozofii jako lidé a víme-li, že prvotní národy užívaly jazyka znaků, který
nyní nacházíme podivuhodně zvětšený na skalách, potom již není myslitelné, že by
toto všechno byl pouhý rozmar a že tento rozmar nemá žádný význam.
Tvoří-li většinu tarahumarské rasy původní obyvatelstvo a sestoupila-li táto rasa
do Sierry z nebe, Jak o sobě tvrdí, můžeme říci, že sestoupila do předem připravené
Přírody. A tato Příroda chtěla uvažovat Jako člověk. Utvářela lidské plémě stejně
jako postupně utvářela tyto skály.
Toho týraného; nahého muže jsem spatřil přibitého na skále. Nad ním úpěly jiné
tvary, rozplizlé slunečním žárem; nevím, Jakým optickým divém zůstával muž pod
nimi nedotčen, ačkoliv na něj působilo stejné světlo.
Nemohu říci, jestli jsme Já nebo snad to pohoří sledovali nějaký zvláštní cíl, ale
podobný optický jev jsem vídal během své cesty nejméně jednou denně.
Snad jsem se narodil s tělem týraným a podváděným stejně Jako to nesmírné
pohoří; je to však tělo, jehož obsese mi slouží: v horách jsem si všiml, že mohu
využít obsese počítat. Nebylo stínu, který bych - jakmile jsem cítil, že se něčemu
podobá - nezahrnul do svého počítání; často jsem se pouhým sčítáním stínů dostal
do zvláštních sfér.
Viděl jsem v horách nahého muže oběšeného na okenním rámu. Místo hlavy zela
pouze velká díra, jakási okrouhlá dutina, v níž se postupně po určitých hodinách
objevovalo slunce nebo měsíc. Pravou ruku měl natažena jako závoru, levá se také
podobala nějakému trámu, ale rozplizlému a ponořenému do stínu.
Jeho žebra se dala lehce spočítat, na každé straně jich měl sedm. Místo pupku
probleskoval zářivý trojúhelník, složený z čeho? To nedovedu odhadnout. Jako by si
Příroda tuto část pohoří vybrala k tomu, aby obnažila své skrývané chalcedony.
Přestože měl místo hlavy prázdno, skalnaté úlomky kolem dokola jí dávaly
přesnou podobu, kterou z hodiny na hodinu lehce měnil sluneční svit.
Ta pravá ruka ukazující dopředu a ohraničená pruhem světla nenaznačovala jen
obyčejný směr... Hledal jsem, co oznamovala!
Když jsem se s tou vidinou setkal, nebylo ještě poledne; seděl jsem na koni a
rychle uháněl kupředu. Přesto jsem si stačil uvědomit, že nemám co do činění s
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vymodelovanými tvary, ale s předem určenou lirou
která tvořila nedílnou
součást skalnatélio reliéfu.
Indiáni tuto postavu znali; zdálo se mi, že svou stavbou a strukturou odpovídá
stejnému principu jako celé toto pahýlovité rozervané pohoří. Ve směru natažené
ruky leží vesnice obklopená prstencem skal.
A. viděl jsem, že všechny ty skály mají tvar ženské hrudi s dokonale
vymodelovanými dvěma prsy.
Viděl jsem osmkrát stejnou skálu, která pod sebou ovládala dva stíny; dvakrát
jsem viděl stejnou zvířecí hlavu držící v tlamě vlastní podobiznu, kterou právě
požírala; viděl jsem obrovský falický zub, dominující celé vesnici, se třemi kameny
na vrcholu a se čtyřmi otvory na vnější straně; viděl jsem, jak od samého počátku
všechny tyto tvary poznenáhlu přecházely do skutečnosti.
Zdálo se mi, že všude mohu číst historii válečného plození, historii geneze a
chaosu se všemi těmi božskými těly, tak podobnými tělům lidským, se všemi těmi
pahýlovitými lidskými sochami. Jediný tvar nebyl neporušený, jediné tělo, které by
mi nepřipomínalo oběf nějakého hedávného masakru, jediné seskupení, v němž bych
nemohl číst stopy boje, který je rozdělil.
Objevoval jsem utopené muže napůl pohlcené kamením a na skále nad nimi Jiné
muže, kteří se je snažili zatlačit hlouběji. Jinde zase malé dítě v náručí .obrovské
sochy Smrti.
V Kabale existuje hudba Čísel a tato hudba, která redukuje hmotný chaos na
své principy, vysvětluje jistým druhem skvělé matematiky způsob, jímž se ¡Příroda
podřizuje řádu a jímž řídí vznik tvarů, které vytrhává z chaosu. A všechno, co jsem
viděl, bylo jakoby podřízeno nějakému číslu. Sochy, tvary a stíny dávaly vždy čísla 3,
4, 7, 8, která se stále vracela. Torza ženských poprsí tu byla v počtu 8; falický zub
měl, jak jsem již uvedl, tři kameny a čtyři otvory; rozplizlých tvarů bylo 12 atd.
Opakuji: dejme tomu, že tyto tvary jsou přirozené, budiž; není však přirozené jejich
opakování. A ještě méně přirozené je to, že Tarahumarové opakují tvary své země ve
svých rituálech a tancích. Tyto tance nevznikly náhodou, nýbrž jsou podřízeny stejné
tajemné matematice, stejnému úsilí o Jemnou hru čísel, jíž podléhá i celé pohoří
Sierry.
Tuto osídlenou Sierru, jejíž skály vydechují metafyzické ideje, poseli tedy
Tarahumarové
svými znaky, znaky naprosto
uvědomělými,
promyšlenými
a
dohodnutými.
V každém zákrutu cesty stojí stromy, záměrně spálené do podoby kříže nebo do
podoby bytostí, jež jsou často zdvojeny, a to tvářemi k sobě, jako by chtěly
manifestovat podstatnou dualita věcí; tuto dualitu jsem viděl dovedenu ke své
podstatě ve znaku uzavřeného v kruhu, který se přede mnou objevil vypálený žhavým
železem do velké borovice. Další stromy jsou, plné kopí, trojlístků a listí akantů
obklopených kříži; v divoce rozeklaném okolí se tu a tam objevují chodby sevřené
skalami a řady egyptských křížů jako slavnostní procesí. Dveře tarahumarských domů
zdobí znak lidu Mayů: dva trojúhelníky proti sobě s vrcholy spojenými tyčí; tato tyč
je Stromem Života, jenž prochází středem Skutečnosti.
Ty kříže, kopí, trojúhelníky, srdce plná listí, ty různorodé kříže, trojúhelníky,
bytosti, které stojí tváří v tvář a proti sobě, naznačujíce tak svůj věčný boj, své
rozdělení a svou dualitu, ve mně během cesty pohořím vzbudily zvláštní vzpomínky.
Náhle jsem si uvědomil, že existovaly sekty, které tesaly do skal stejné znaky a
jejichž příslušníci na sobě nosili tyto znaky vyryté v nefritu, vytepané ze železa nebo
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drahých *
.kov
Začínaió ni/ dóčAázet, íe za tímto symbolisftietň se skřývá celá věda.
A zdálo se mi divné, že by primitivní národ Tarahumarů, jehož rituály a myšleni

pocházejí z doby dávno před Potopou, mohl ovládat tuto vědu ještě
objevila legenda o Grálu, než vznikla sekta rosenkreuzerů.
TTITUGURI

Vytvořen k vnější slávě slunce je Tutuguri černým
rituálem.
Rituálem černé noci a věčné smrti slunce.
Ne, slunce se už nevrátí
a šest křížů v kruhu, jímž proletí nebeské těleso,
Je zde ve skutečnosti jen proto, aby mu zahradilo

cestu.
Neboř není dostatečně známo, není zde v Evropě vůbec
známo, do Jaké míry je kříž černým znamením,
není dostatečně známa "slinívá moc kříže” a skutečnost,
že kříž pokrývá jako slinný výměšek slova
myšlení.
V Mexiku Je kříž postaven na; roveň slunci a poskakující
slunce Je tou vířivou větou, která ke svému zrození
potřebuje šest dob,
kříž Je hnusné znamení a hmota Jej musí spálit,
proč hnusné,
protože jazyk slintající na Jeho znamení je hnusný,
a proč slintá na jeho znamení?
Aby Je pomazal.
Není svátého či posvátného znamení, které by nebylo
pomazáno.
.
Nuže, není samotný jazyk v okamžiku pomazání zašpičatělý?
Není umístěn mezi čtyřmi světovými stranami?
Vycházející slunce musí tedy přeskočit šest stupňů
hnusné Věty určené k záchraně a jistým způsobem ji
tak převést do sféry blesků.
Neboť slunce se skutečně objeví ve stejné rovině s kříži,
ale Jako kůlový blesk,
o němž je známo, že neprotfiíji.
Nepromíjí co?
Hřích jedince i celé vesnice;
proto se už několik týdnů před začátkem rituálu celý
kmen Tarahumarů očišťuje, myje a obléká si vyprané
bílé Šaty.
Konečně přichází Den Rituálu a ohromujícího zjevení.
Tehdy si lehne na zem šest mužů v bílých šatech,
Šest mužů považovaných za nejčistší z celého kmene.
Má se za to, že každý z nich je zasnouben s křížem.
S jedním z těch křížů vyrobených ze dvou tyčí spojených
špinavým provazem.
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dříve,

než se

> zdě ještě sedmý muž. který stojí a kříž má připevněn na
bocích; v rukou drží podivný hudební nástroj,

tvořený dřevěnými destičkami přečnívajícími přes sebe,
jejichž zvuk připomíná něco mezi zvonem a kanónem.
V určený den za svítání začíná sedmý Tutuguri svůj tanec
úderem paličky z velmi tmavé litiny na jednu z destiček.
Objevují se muži s kříži, jako by vyrůstali ze země,
poskakují dokola a každý z nich musí sedmkrát
zatočit svým křížem, aniž přitom poruší hranice
hlavního kruhu.
Nevím, jestli se zvedl vítr
nebo jestli přichází z té hudby dávných časů, která
přetrvává dodnes,
ale cítím se jakoby bičován dechem noci, poryvy stoupajícími
z jeskyní potlačené lidskosti, jež zde ukazuje
svou tvář,
pomalovanou tvář,
výsměšný a nelítostný obličej.
Nelítostný, protože spravedlnost, kterou přináší není z tohoto světa.
Bači čistý a cudný,
Jako by říkal.
Bud také neposkvrněný.
Nebo ti ukážu své peklo.
A peklo se skutečně pootvírá.
Nástrojem v rukou sedmého Tutuguriho se zmocňuje
hrozná trýzeň: stává se z něj vulkán při vrcholící
erupci.
Zdá se, že destičky musí pod náporem zvuků popraskat
jako les pustošený sekerou nějakého fantastického
drvoštěpa.
A náhle je tady to, co bylo tak dlouho očekáváno:
sLrné páry šeříkové barvy začínají vystupovat jako
hradba z jednoho místa v kruhu,
šesti muži
vytyčeného,
šesti kříži
uzavřeného,

a pod parami se náhle
zableskne
nesmírný plaiňen
a ten nesmírný plamen vře.
Vře s neslýchaným hlukem. Jeho vnitřek se plní hvězdami
a rozžhavenými tělísky; jako by
vtrhlo slunce

a přitáhlo s sebou celý nebeský systém.
A nyní se slunce skutečně objevilo.
Zařadilo se doprostřed nebeského systému. A náhle
jako by tvořilo střed úžasného výbuchu.
Neboť zářící a vybuchující částice se na sebe vrhaly
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jako vojáci'znepřátelených armád.
Potom na sebe slunce vzalo -podobu korde. A v dráze
skutečného slunce, protože JIŽ svítalo, se objevila
rozžhavená koule á přeskakovala z jednoho kříže na druhý.
šest mužů rozpřáhlo -ruce, nikoliv proto, aby dělali
kříže, ale jako by chtěli s rozpaženýrna rukama přijmout
kouli a tá je odmítala, proplétajíc se mezi
zasazenými kříži.
Protože onen dřevěný nástroj Je větrem, stal ae jakoby'větrnou
zemí, po níž může vojsko rychle postupovat
kupředu.
A vskutku.
Na rozhraní hluku a nicoty,
neboť hluk Je tak silný,
že před sebou vzývá
pouze
nicotu,
na tomto rozhraní je tedy slyšet intenzívní dupot. Skandovaný
rytmus armády na pochodu či cval zběsilého útoku.
Ohnivá koule zapálila šest křížů; všichni muži
s rozpálenýma rukama, kteří tu věc viděli přicházet,
jsou
vyčerpaní a po slintaní.
Hluk úprku dosahuje vrcholu.
Na obzoru se objevují kříže jako splašený kfifi
uhánějící
s nahým mužem v sedle,
neboť pulsující rytmus byl sedmldobý.
Křfžft je však jen šest.
A v dřevěném nástroji sedmého Tutugurlho
stále Jakýsi úvod do nicoty,
stále ten úvod do nicoty;
ten dutý čas,
jakýsi dutý čas,
jakýsi druh vyčerpávající prázdnoty mezi ostrými
dřevěnými destičkami,
•i
nicota oslovující lidský trup,
pahýlovité lidské tělo
v zuřivosti (ne: v horoucnosti)
věcí uvnitř.
Tam, kde se pod nicotou usazuje
hluk
obřích zvonů ve větru,
rachot lodních děl,
štěkot vln v prudkých bouřích;
uhánějící kůň zkrátka nese trup nějakého muže,
nahého a mávajícího muže,
nikolW křížem,
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ale holí z velmi tvrdého dřeva;
je připoután mohutnou podkovou,
jíž prochází celé jeho tělo,
tělo poznamenané krvavou jizvou,
a ta podkova vypadá
jako čelisti nějakého jha,
které se člověk nasadil
na jizvu ze své krve.

PEYOTOVÝ TANEC
Stále jsem cítil to fyzické působení. To kataklyzma, v němž se nacházelo mé
tělo... Po osmadvaceti dnech čekání jsem se stále jeStě nevrátil k sobě - měl bych
spíše říci: nevyšel sám k sobě. K sobě, k tomu rozviklanému seskupení, k tomu
kousku syfilitické geologie.

Netečné, jak jen skalnatá země může být - všechny ty ještěrky pobíhající po
nakupených sedimentárních vrstvách. Celý jsem se drolll, jistě, ne po částech, ale
jako celek. Od prvního setkání s tím strašným pohořím, které mi, o tom jsem
přesvědčen, navršilo do cesty překážky, abych k němu nemohl proniknout. Od té
doby, co jsem byl tam nahoře, se mi už nadpřirozeno nejeví jako něco natolik
zvláštního, abych si nedovolil říci, že jsem byl doslova uhranut.
Udělat krok už pro mne neznamenalo pouze udělat krok, ale cítit, kam nesu
hlavu, Pochopí to někdo? Pochopí, jak údy jeden po druhém reagují a pohybují se
kupředu, pochopí tu potřebu udržovat vzpřímenou polohu? Neboť hlava, překypující
vlnami a neovládající již své víření, ta hlava cítí někde dole všechny víry země, které
ji rozrušují a brání jí držet se zpříma.
Osmadvacet dní toho tíživého působení, té kupy špatně spojených orgánů, kterou
jsem byl a o níž se mi zdálo, že jí pouze asistuji jako nesmírné ledové krajině v
okamžiku jejího zničení.
To působení tu tedy bylo, a to tak hrozné, že jsem k tomu, abych se vydal z
indiánské chýše ke stromu vzdálenému sotva pár kroků, potřeboval více než odvahu;
musel jsem mobilizovat všechny skryté rezervy své zoufalé vůle. Dojít totiž tak
daleko, ocitnout se konečně na prahu setkání a tohoto místa, od něhož jsem si
sliboval tolik nového, a cítit se tak ztracený, opuštěný a ponížený! Poznal jsem
vůbec někdy radost, byl kdy vůbec na světě jiný pocit než úzkost nebo nevyléčitelná
beznaděj, nacházel jsem se někdy také v jiném stavu než je tahle bolest plná
ještěrek, které mě v noci pronásledují? Existovalo pro mě někdy něco, co by nebylo
na prahu agónie? Může se někdo setkat alespoň s jedním tělem, s jediným lidským
tělem, jež by uniklo mému ukřižování?
Jistě, musel jsem sebrat všechnu svou vůli, abych mohl věřit, že se něco stane.
A k čemu to všechno? Kvůli nějakému tanci, rituálu zapomenutých Indiánů, kteří
dokonce ani nevědí, kdo jsou a odkud přicházejí, a kteří na všechny otázky
odpovídají vyprávěním, jehož souvislosti a tajemství již zapomněli.
Po útrapách, které byly, znovu to opakuji, tak kruté, že je pro mne nemožné
nevěřit, že jsem nebyl skutečně uhranut, že ty bariéry rozkladu a kataklyzmat, které
jsem v sobě cítil stoupat, nebyly výsledkem promyšlené, inteligentní a vědomé
činnosti, jsem dosáhl jednoho z posledních míst na světě, kde ještě existuje
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peyotový tanec: nebo v každém případě místa, kde vznikl. Co tedy, jaká falešná
předtucha. Jaká iluzorní a vykonstruovaná intuice mi umožnila dosáhnout s jeho
pomocí pro mé tělo plného osvobození a také a zvláště síly a osvícení v celé šíři mí
vnitřní krajiny, což cítím přesně v této minutě mimo jakýkoli druh dimenzí.
Je to osmadvacet dní, co začalo to nevyslovitelné utrpení. A dvanáct dní už
pobývám v tomto zapadlém koutě země v uzavřenosti nesmírného pohoří, očekávaje

dobrou vůli svých čarodějů.
Proč pokaždé, když jsem cítil, jako právě teti, že přecházím do nejdůležitější fáze
své existence, jsem jí nedosáhl celou svou bytostí? Proč ten hrozný pocit ztráty,
ušlého zisku, ztroskotání? Jistě, uvidím čaroděje při provádění jejich rituálů - v čem
mi to však pomůže? Spatřím je. Budu odměněn za svou velikou trpělivost, kterou až
dosud nedokázalo nic zlomit. Nic: ani hrozná cesta, ani putování s myslícím, ale
rozvráceným tělem, jež jsem s sebou musel vláčet a nakonec téměř zničit, abych
zabránil jeho revoltě; ani příroda se svými náhlými bouřemi, které nás obklopovaly
šlahouny blesků; ani ta dlouhá noc probdělá v křečích, kdy jsem ve snu viděl
mladého Indiána drápat se s nepřátelskou posedlostí právé do míst, kde byly křeče
nejkrutější - a říkal přitom, on, který mě znal sotva od včerejška: "Ach, kéž se mu
stane to nejhorší, co se mu jen může státr
Věděl jsem, Že Peyot není pro bílé. Bylo třeba zabránit mi za každou cenu,
abych byl vyléčen právě tímto rituálem, zavedeným proto, aby působil na samu
přirozenost duše. Pro rudé je běloch tím, koho opustil duch. Kdybych se zúčastnil
jejich rituálu, ztratili by, s jejich vědomým rozdvojením ducha, přesně tolik, kolik
bych já získal.
Přesně tolik by ztratila jejich mysl. Přesně tolik by bylo nepotřebných myslí.
Potom je tu ještě problém s tesquinexn, alkoholem, který vyžaduje týden
louhování v hliněných nádobách - není k dispozici tolik nádob ani tolik rukou, které
by byly připraveny drtit kukuřici.
Když Je alkohol vypit, stávají se peyotoví čarodějové neupotřebitelní a vše je
třeba připravovat znovu. Když jsem totiž přišel do vesnice, Jeden muž z tohoto
kmene právě zemřel a šlo o to, aby rituál, kněží, alkohol, zrcadla, kříže, struhadla,
hliněné nádoby a celý ten zvláštní inventář peyotového tance byl upotřeben k jeho
užitku, k užitku mrtvého. Neboť jakmile byl Jednou mrtvý, nemohl jeho dvojník
čekat, až budou zlí duchové rozehnáni.

Po osmadvaceti dnech čekání jsem musel ještě celý jeden týden snášet jakousi
nepravděpodobnou komedii. Byla to zmatená výměna vyslanců, kteří byli naoko
posíláni k čarodějům. Když však tito vyslanci odešli, objevili se náhle čarodějové
osobně a byli celí udivení, že není nic připraveno. Zjistil jsem, že se mnou hráli jen
takovou hru.
Přivedli mi kněze, kteří vykládají své sny a Jejich pomocí léčí.
"Ti od Cigari (peyotový tanec) nejsou dobří," tvrdili. "Neslouží. Vezmi si tyhle."
A postrkovali ke mně starce, kteří se najednou zlomili v pase a začali podivné
chrastit svými amulety, ukrytými pod plášti. Viděl jsem, že mám co do činění s
pouhými šarlatány a nikoliv s čaroději. Dozvěděl jsem se ostatně, že tito falešní
kněží byli blízkými přáteli mrtvého.

Jednoho <ne se všechWO toto vření utišilo, bez křiku, bez hádek, bez nových
slibů z mé strany. Jako kdyby to všechno bylo součástí jituálu a hra trvala již příliš
dlouho.
Jistě, nepřišel jsem do lůna hor k Indiánům kmene Tarahumara hledat malířské

dojmy. Myslím,
skutečnosti.

že jsem

dost vytrpěl na to,

abych

mohl

být

odměněn

trochou

Přesto, když se den chýlil k večeru, zmocnila se mých očí jakási vidina.
Měl jsem před sebou Narození Páně Hieronyma Bosche, uspořádané do systému,
se starým přístřeškem z prken, posbíraných někde před stájí, s ohníčky Dětského
krále probleskujícími nalevo mezi zvířaty, rozlehlými usedlostmi a pasáky; v popředí
dalSÍ bečící zvířata a napravo tančící králové. Ťi jsou na obraze po mé pravici,

zrcadlové koruny na hlavách a čtvercové Šarlatové pláště na ramenou jako Tři
králové Hieronyma Bosche. A náhle, když jsem se obrátil, stále pochybující, že
uvidím přicházet své čaroděje, spatřil jsem je, jak sestupují z hor, opírajíce se o
dlouhé hole, jejich ženy nesou velké koSíky a sluhové jsou ozbrojeni křížem;
přicházejí neuspořádané jako svazek proutí nebo jako změť stromů a mezi vším tím
zmatkem křížů, oštěpů, škrabadel a útlých kmenů stromů očištěných od větví se
blyští jejich zrcadla jako kusy nebe. Všichni jsou sehnutí pod tím zvláštním
nákladem a ženy čarodějů se stejně jako jejich muži opírají o dlouhé hole, které je
téměř o hlavu převyšují.
Ze všech stran planou k nebi ohně. Vzadu za nimi Již začaly tance; a před tou
konečně uskutečněnou krásou, před tou krásou zářivých představ, podobajících se
hlasům v osvětleném podzemí, cítím, že mé úsilí nebylo zbytečné.
Nahoře na úbočí obrovského pohoří, stupňovitě se svažujícího k vesnici, byl na
zemi vytyčen kruh. Ženy již klečely před metates 4 kamenný ml káděmi) a drtily peyot
s jakousi úzkostlivou brutalitou. V kruhu začali přešlapovat pomocníci. Prošlapávali
Jej pečlivě všemi směry a v jeho středu zapálili hranici, kterou vítr seshora neustále
vířivě rozdmýchával.
Během dne byla zabita dvě kůzlata. Nyní jsem mohl na očištěném kmeni
stromku, též upraveném do podoby kříže, spatřit zvířecí srdce a plíce, kymácející se
v nočním vánku.
Hned vedle jsem si všiml dalšího očištěného kmene; každou chvíli zasvítil
nesčetnými odlesky z ohně uprostřed kruhu - jako by se člověk díval na nějaký
požár skrze několik vrstev silného skla. Přišel jsem blíže, abych zjistil povahu toho
blyštění, a spatřil jsem neuvěřitelnou změř zvonečků, některé byly stříbrné, jiné z
rohoviny; všechny visely na kožených řemíncích a také čekaly, až přijde jejich chvíle.
Na straně, kde vychází slunce, postavili šest křížů nestejně velikých, avšak
uspořádaných podle určitého systému; ke každému kříži navíc připevnili zrcadlo.
Osmadvacet dní toho strašného čekání, následujícího po nebezpečném nátlaku,
vyústilo nyní v kruh zalidněný Bytostmi, představovanými zde deseti kříži.
Deseti - Číslo deset značí počet Neviditelných Pánů Peyotu v pohoří Sierra.
Mezi těmito deseti: Samčí Princip Přírody, jemuž Indiáni říkají San Ignacio a Jeho
družce San Nicolas!
Vně tohoto kruhu je morálně pustá zóna, kam by se žádný Indián nikdy
neodvážil: říká se, že zabloudí-li do tohoto prstence pták, je na místě mrtev, a
těhotné ženy prý cítí, jak se jim v těle rozkládá plod.
V kruhu pro tento tanec jsou dějiny celého světa směstnány mezí dvě slunce,
vyribAyAjfrrf a zapadající. A jakmile slunce zapadne, vstoupí do kruhu čarodějové a
tanečník s šesti sty zvonečky (třemi sty z rohoviny a třemi sty stříbrnými) vyrazí v

lese křik kojota.
Tanečník vchází do kruhu a zase z něj vystupuje - a přesto jej neopouští.
Svobodně se vrhá do říše zla. Noří se do ní s jakousi hroznou odvahou a v rytmu,
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který jako by ještě nad Tancem naznačoval Nemoc. Člověk začíná věřit tomu, že jej

vidí poznenáhlu mizet -a ztrácet se ve stavu, Jenž vyvolává neznámá a temná muka.

Vstupuje a odchází: "v první řadě opustit život", jak praví o Lidském Dvojníkovi
Egyptská kniha mrtvých. Neboť tato pouť k nemoci je cestou, sestupem k návratu
DO života. - Točí se dokola ve směru křídel Svastiky, stále zprava doleva a
Horem.
Vyskakuje se svou zvonkovou zbrojí, podobající se hroznu
šílených včel,
slepených k sobě bez ladu a skladu v praskajícím a bouřlivém nepořádku.
Deset křížů a deset zrcadel Je v kruhu. Jeden trám a na něm tři čarodějové.
Čtyři pomocníci (dva mužského a dva ženského pohlaví). Epileptický tanečník a já,

.^Vpro něhož byl vlastně rituál připraven.
U nohou každého čaroděje Je díra, na jejímž dně Samec a Samice Přírody,
’'představovaní hermafrodttními peyotovýml kořeny (Je známo, že v peyotu je smícháno

í

žátoveň ženské i mužské pohlaví), odpočívají v lůně hmoty, to znamená v konkrétnu.
'■"táto díra, zakrytá dřevěným víkem nebo navršenou hlínou, představuje velmi
Zemský Glóbus, čarodějové na víku strouhají kořeny čili rozložení dvou

principů a strouhají Je v Abstraktnu, to znamená v Podstatě. Zatímco tam dole
odpočívají tyto dva vtělené Principy ve Hmotě, tedy v Konkrétnu.
Celou noc navazují čarodějové trojhrannými gesty, která podivně protínají
vzdušné perspektivy, ztracené vztahy.
Mezi dvěma slunci dvanáct časových úseků ve dvanácti fázích. A všechno se to
vířivě hemží okolo ohně v posvátných hranicích kruhu:
tanečník,
struhadla,
čarodějové.
Mezi každou fází podstupují čarodějové tělesnou zkoušku rituálu, zkoušku
účinnosti celé operace. Majestátní, posvátní, vyvolení, Jsou tedy zde, každý natažen
na svém trámu a kolébající své struhadlo jako dítě. Podle jaké představy o
zapomenutých pravidlech chování si uvědomují smysl těchto úklon a výskoků,
kruhové chůze, při níž počítají kroky, znamenají se před ohněm, navzájem se zdraví a
nakonec kruh opouštějí? Vstávají tedy a uklánějí se, jak Jsem již řekl, jedni jako by měli berle, Jiní jako
ochromené automaty. Vykračují z kruhu. Avšak právě nyní, když je kruh sotva o
metr překročen, stávají se náhle tito kněží, pohybující se mezi dvěma slunci, opět
lidmi, to znamená mrzkým organismem, který Je třeba očistit a k jehož očištění
slouží právě tento rituál. Chovají se jako kopáči studní, tihle kněžíci, jako Jakýsi
druh dělníků temnot, stvořených k močení a kálení. Močí, bzdí a ulevují si s
příšerným kraválem; když je člověk slyší, uvěřil by tomu, že snad chtějí pokořit i
hrom a udělat z něj nezbytnou součást své nízkosti.
Ze tří čarodějů, kteří zde byli, dva menší a slabší získali právo používat
struhadla před třemi lety (neboť právo užívání struhadla se získává a na tom právu
ostatně spočívá u Indiánů kmene Tarahumara veškerá výlučnost kasty čarodějů
zasvěcených peyotu); třetí Je získal již před deseti lety. A musím říci, že právě ten
nejstarší z nich močil nejlépe a bzdil nejsilněji a nejvroucněji.
Tentýž čaroděj začal po chvíli s pýchou vlastní tomuto hrubému způsobu
očišťování plivat. Předtím se však, jako my všichni, napil peyotu. Neboť když
skončilo dvanáct fází rituálního tance a téměř začínalo svítat, byl nám přinesen
drcený peyot, podobající se jakési bahnité kaši; před každým z nás byla vyhloubena
nová díra, aby mohla přijímat sliny z našich úst, které přítomnost peyotu od tohoto
okamžiku činila posvátnými.
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Plivej, řekl nu tanečník, co ¿¿ejiilonběji do země, jak jen budeš moci, protože
jediná, částečka Ciguri se už nikdy nesmí vynořit na povrch."

A nejvydatněji opět plival sluzeoně nejstarší čaroděj a jeho hleny byly iieýautnep í
a největší. Ostatní čarodějové i tanečník, shromáždění v kruhu Okolo díry, jej začali
hlasitě obdivovat.

Po plivání jsem upadl do spánku. Tanečník přede mou neustále bez zřejmého
důvodu poskakoval, točil se na místě a něco vykřikoval, protože zjistil, že se mi
jeho kiik líbí.
"Vstávej, muži, vstávej!" vyrážel ze sebe při každé další nesmyslné obrátce.
Po probuzení mne potácejícího se odvedli ke kříži, kde probíhalo kopečně
očištění, při němž čarodějové vibrují struhadlem přímo na pacientově hlavě.
Podrobil jsem se tedy rituálu vody a úderu do hlavy, onomu druhu vzájemného
léčení a nezměřitelného očišťování, kterým procházejí.

Pronášeli nade mnou podivná slova a kropili mne vodou; poté nervózně kropbi
jeden druhého - to už je začínala rozpalovat směs kukuřičného alkoholu a peyotu.
Těmito posledními procedurami peyotový tanec končil.
Jeho podstatu je třeba hledat ve struhadle, v tom časem zakaleném dřevě, Jež
dovedlo využít tajemné těkavé soli země. V této protažené, na konci se rozšiřující
holi, spočívá léčivý účinek rituálu, tak složitý a nepřístupný, jenž se musí
pronásledovat jako zvěř při honu.
Někde ve vysokých mexických horách se tato struhadla patrně vyskytují v
hojném počtu. Nerušeně tam odpuč.vují a čekají na Vyvoleného, jenž je objeví u
umožní jim plnit jejich poslání.
Každý z tarahumarských čáro.—jjh opouští ve chvíli smrti své struhadlo a
nekonečně většími obtížemi než vL.sczJ tělo; struhadla se zmocní jeho potomci a
příbuzní a pohřbí je na posvátném tt-stc- v lese.
Cítí-li se být Indián z kmene Tarahuniarú povolán k užívání struhadla a
poskytování léčby, odebírá se po dobu tří let, vždy o velikonocích, na týdenní pobyt
do lesa.
Zde s ním hovoří Neviditelný Paa Peyotu se svými devíti rádci a předává 11114

tajemství. Po návratu Je jeho struhadlo značně vylouhované.
Pochází z tropických lesů, barvu má našedlou, jako by bylo ze surového železa,
po celé délce je lemováno zářezy a na obou koncích má znamení: čtyři trojúhelníky s
Jedním bodem pro Samčí Princip, se dvěma body pro zbožscělou Samici Přírody.
Zářezů je tolik, kolik bylo čaroději lét, když získal právo užívat struhadla a snu

se tak povolaným k zaříkávání, která rozbíjejí Prvotní činitele.
A právě do této oblasti oné záhadisé tradice se mi proniknout nepodařilo.
Peyotoví čarodějové ze svých pobytů v lese totiž zřejmě skutečně něco získají.
Zde existuje tajemství, které až dosud čarodějové žárlivě střežili. O tom, co

získávají navíc a co, dá-li se to tak říci, znova ukrývají, nemají podle všeho ostatní
Tarahumarové, kteří nepatří k aristokratické vrstvě sekty, nejmenší představu. Pok^d

jde o samotné čaroděje, ti v tomto směru mlčí jako hrob.
Jaká zvláštní slova to pronáší, jakou ztracenou řečí hovoří Pán Peyotu? Proč trvá
celé tři roky, než se čarodějové naučí zacházet se struhadlem, jehož pomocí

provádějí, nebojme se to říci, podivná odposlouchávání'!
Co tedy v lese poznali a co jim les tak pomalu vydává'!
Co se to s nimi tedy stalo, co se ve vnějších projevech rituálu neobjevuje, co
nemůže

vysvětlit

extatický -tanečníkův

křik
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ani

jeho

tanec,

potácející

se

jako

epileptické kyvadlo, kruh qiW hranice v yelno středu ani kříže a rozvěšenými zrcadly, V
nichž se jedna po druhé nadýmají znetvořené hlavy čarodějů a mizí ve šlehajícfeh

plamenech, ani noční vítr, který umí mluvit a dýchá na zrcadla, ani píseň čarodějů,
mazlících se se svými struhadly, ta podivně potlačovaná a zranitelná píseň?
Uložili mě přímo na zem, pod velký trám, na nějž tři čarodějové usedali po
každém tanci.
Ležel jsem na zádech, aby na mne padal celý rituál, aby se všechno - oheň,
zpěv, křik, tanec i samotná noc jako obživlá a zlidštěná klenba - točilo nade mnou.

Byla zde tedy ta valící se klenba, to hmotné uspořádání křiku, tónů, kroků a zpěvu;
nade vším a jaksi z druhé strany se však stále vracel Jistý pocit, že za tím vším,
dále než to všechno a raljno to Všechno, se skrývá Ještě něco Jiného: Podstata.
Nevzdal Jsem se zcela onoho nebezpečného rozštěpení, které peyot podle všeho
vyvolává a které jsem pomocí jiných prostředků vyhledával už dvacet let; nejezdil
jsem na tom koni s odděleným tělem, kterého omezení, jež jsem na sebe vzal,
zbavila pro příště základních reflexů; nebyl jsem tím mužem z kamene, jenž
potřebuje dva další muže, aby se z něj stal jezdec a nasedal a sesedal s koně jako
zmatený automat, a když už se uvelebí v sédle, musí mu pokládat ruce na jeho
průvodce a navíc jej přinutit pevně je sevřít svými prsty, protože Je až příliš zřejmé,
že zůstane-li sám, ztrácí svobodu rozhodování. Silou ducha jsem nebyl s to pokořit
toto neúprosné živočišné nepřátelství, kdy já sám jsem nechtěl jít dále, abych z něj
získal sadu zastaralých barvotisků, z nichž bý doba, věrná v tomto celému systému,
vymámila navíc plakátové myšlenky a modely pro své krejčíky. Nyní Je třeba, aby
cosi prchavého za tínj tíživým rozmělněním, smazávajícím rozdíl mezi svítáním a
nocí, ab^ toto cosi bylo vytaženo na světlo a aby sloužilo, aby sloužilo právě mým

ukřižováním.
Věděl jsem, že s tímto je nevyhnutelně spojen můj tělesný osud. Byl jsem
připraven ke všem spáleninám a očekával jsem jejich první příznaky, maje na zřeteli
sežehnutí brzy všeobecné.
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Katolíci věří, že Ježíš nás přišel vykoupit a naučit nás pravdě o lásce - Boží
lásce ke každému z nás a to, jak se máme milovat navzájem. JežíS ukázal, jak pln
lásky přijímá Bůh každého z nás ve svém životě, jak Bůh miluje a sleduje hříšníka,
aby ho přijal do života milosti a odpuštění.
"Neboř Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný kdo v
něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." ( Jn 3:16 )
Ježíš obětoval svůj život, abychom mohli i my mít podíl s ním v životě na
věčnosti a skrze Evangelium nás Ježíš učí, že láska není vždy snadná. Učí, že v
manželské lásce jsou muž a žena vyzváni, aby jeden druhého miloval až do smrti.
Překvapil své posluchače prohlášením, že rozvod a znovuuzavření manželství je
cizoložstvím (Mt 10:1-12) a při Poslední večeři nám dal nové přikázání, takové, které
je pro mnohé z nás velmi obtížné:"Milujte se navzájem, jako Jsem já miloval vás."
"Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci,, budete-li mít lásku Jedni k
drahým" (Jn 13:25)
Na druhé straně Ježíš neslibuje pouze štěstí na věčnosti pro ty, kdo ho
následují po této úzké cestě ("Těsná Je brána a úzká cesta, která vede k životu, a
málokdo ji nalézá." Mt 7:14); On také slibuje zvláštní klid a radost těm, kdo
skutečně přijmou Jeho a Jeho cestu. "Neboř kdo by chtěl zachránit svůj život, ten
o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej." Lk 9:24
V tomto kontextu musí křesřan přijmout celé Ježíšovo učení o pokoře a
lásce, aby porozuměl pravdě o manželské lásce, učené Kristem a Jeho Církví po
staletí. To je v duchu pokory, ve kterém křesřané nahlédnou otázky plánovaného
početí a jeho pravé zdroje. Tento leták se zabývá učením katolické církve ze dvou
dftvodů. Především proto, že veřejné sdělovací prostředky mají sklon k tomu,
ztotožňovat opozici proti nepřirozeným formám regulace početí s katolicismem.
Avšak Jak se jasně ukáže, katolické učení o této věci bylo obdobné se všemi
protestantskými církvemi a s některými z nich je obdobné stále. Za druhé proto, že
nesouhlas s kontrolou početí vyjádřila katolická církev v mnoha pojednáních, ke
kterým je snadný přístup.

I. Katolické učení o manželství a re<alael
početí
Co
txčSÍ
katolická
církev
o
vztah xx
manžel ství?
Manželství je trvalý vztah stvořený Bohem a uzavíraný ze svobodné vůle mezi
mužem a ženou. Je to vztah lásky a služby, a je to křesřanská svátost.
"Intimní partnerský vztah manželského života a lásky byl ustaven Tvůrcem a
určen Jeho zákony. Má počátek v manželské smlouvě neodvolatelné osobní vůle..."
'Tímto lidským aktem, kterým se snoubenci svěřují a otvírají Jeden druhému, vzniká
vztah, který je vztahem božím a v očích společnosti také tak trvá....Muž a žena,
kteří uzavřením smlouvy manželské lásky "již nejsou dva ale jeden" (Mt 19:6),

poskytují si navzájem pomoc a službu v intimní jednotě jejich
osob
a
jednání.... Křesřanští manželé mají speciální svátost, kterou jsou posilováni a
získávají jistý druh posvěcení povinností a zodpovědnosti Jejich stavu." (Gaudeamus

- -

et Spes, 48). - dále fen GS

Co učí katollckáí cxfiro sro dido vstvf ?
Manželství

a

manželská

láska

jsou

svojí

podstatou

určeny

k

počínání

a

výchově dětí. Děti jsóu vskutku nejvýš ší dar manželství a zakládají podstatně dobrý
vztah svých rodičů. Bůh sám řekl: "Není dobře člověku samotnému" (Gen 2:18) a
"učinil člověka od počátku jako fnuže a ženu" (Kát 19:4) a přiřkl člověku jistý
zvláštní podíl na díle svého vlastního tvoření. Když požehnal Bůh muži a ženě, řekl;
"Milujte se a množte se
* ’ (Gen 1:2B). Pravdivá úlohs. mat :elské lásky a celý smysl
rodinného života, který Z toho vyplývá, má tento jcj : aby manželé byli připraveni
se smělým srdcem spolupracovat s láskou Tvůrce é. bpasitele, který skrze ně rozšíří
a obohatí Jeho vlastní rodinu dfen za dhem.
"Rodiče by měli vidět jako svůj vlastní misijn ukC přenesení lidského života a
výchovy těch, v nichž se přenáší. Měli by si uvědomit, že jsou spolupracovníky lásky
Božského Stvořitele a že Jsou, dá-11 se tak říci, interprety téže lásky." (GS, 50)

HIčSÍ
. že manželé rr. así mít tolik dětí,
kolikajsou fyzicky schopni V
Ne. Rozhodování o velikosti rodin bude ponecnuno manželům "s ohledem na
jejich vlastní vůli a na děti, které se narodily a které lze očekávat. Z tohoto ohledu
budou dbát na jejich materiální a duchovní podmínky doby stejné tak, jako na vlastní
životní situaci; a konečně budou také uvažovat o zájmech rodiny, společnosti a
církve samé." (GS, 50)

Co txččí církev o ideální vehkosci rodiny?
Církev nic zvláštního o ideální velikosti rodiny neučí. Jak se ukázalo, manželé
zvažují mnoho věcí. Naproti tomu hlavní křesťanský postoj je proti pouze materiálně
založeným důvodům. Život Je dar a křesťanští manželé jsou povoláni, aby byli cele

ve službě životu v souladu s jejich podmínkami. Např. papež Jan Pavel II prohlásil,
že "rozhodování o počtu dětí a o jejich zabezpečení notuji být bráno pouze s
ohledem na zajištění komfortu a zachování klidné existerce. Reflektujíce tuto věc
před Bohem, s požehnáním ve svátosti a vedeni učeaím Církve rodiče sami pochopí,
že Je Jistě méně závažné upřít svým dětem jistou dávku komfortu nebo materiálních
výhod než Je připravit o přítomnost bratrů nebo sester, kteří by Jim mohli pomáhat
vyrůstat k lidskosti a Uskutečňovat krásu života pro všechny veky a ve všech jeho
variantách. "

Co jFflcá. Církev o meto dác za početí?

i
’

"Kdy jde o otázku sladění manželské lásky so xucpovetmostí za přenesení
života, morální aspekt každého takového zákroku nezávisí pouze na jednotlivých
záměrech nebo na hiodnotě motivů. Musí vycházet u
.iledisek. Zákrok
spočívající v podstatě lidské osoby a jejích darů, bráši v plném smyslu vzájemnému
se oddání a lidskému plození v kontext pravé lásky. Takový cíl nemůže být nikdy
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dosažen bez manželské cudností. Na základě těchto principů synové

použít

metod

regulujících

početí,

které

jsou

shledány

Církve nesmí

odsouzeníhodnými

učením

církevních autorit o božském zákonu," (GS, 51)

IčSÍ
ICíťkev,
Že
středky kontroly
o d. s o u z e n í h o dn é ?

nepřirozené
«.
umělé
početí Jsou arrxoirAl ní a.

pro

Ano. V Humanae Vltae je první jmenovanou formou
zakázané nebo
nepřirozené metody kontroly početí (narození) je potrat (n,14). Dále "zvláště musí
být vyloučena, jak učení autority Církve Již dříve prohlásilo, přímá sterilizace, at
trvalá nebo dočasná, a£ u muže nebo u ženy." (Humanae Vitae, 14) - dálo HV Tímto
se zavrhují podvázání vejcovodů, vyříznutí chámovodů a antikoncepční prostředky.
"Stejně tak vyloučený Je každý akt, který buci v očekávání manželského aktu
nebo v Jeho dovršení nebo ve vývoji jeho přirozených následků způsobí, bud jako
ukončení nebo Jako prostředek, aby bylo oplodnění nemožně" (HV, 14). Takové
nepřirozené formy zahrnují pilulky, krémy, pesary, kondomy, přerušení soulože,
vzájemná nebo samostatná masturbace a sodomltské praktiky.

Jsou některé formy nepřiroze-n<& kontrolyr
početí horší než ostatní?
Ano. Ty formy, kdy akt před početím má případné těhotenství proměnit v
dodatečné zlo potratu. "Od okamžiku jeho početí musí být život nahlížen s největší
péčí, zatímco potrat a vražda dítěte Jsou nevyslovitelné zločiny." (GS, Sl) Chirurgický
potrat je nejobvyklejší, ale ne jedinou formou. Nitroděložní tělíska působí především
jako časný činitel potratu tím, že zabrání zachytit se týden starému plodu lidského
života.

Antikoncepční prostředky činí vnitřní prostředí dělohy nepřátelským pro
usazení plodu. Není známo, jakým způsobem se to děje, ale nelze popřít, že pilulky
účinkují Jako raný potratový činitel v daném cyklu dané ženy.

regulace

JerJké
metody
mo ”á.ln& přijatelné?
*

:

.

početí

■

.

jsou
I

"Jestliže jsou vážné důvody zabránit početí, důvody, které vycházejí z
fyzických nebo psychických podmínek manžela a manželky nebo z vnějších podmínek,
Církev učí, že lze morálně připustit zabránění početí s ohledem na přirozený rytmus
lidské plodnosti a že má dojít k pohlavnímu styku pouze během neplodných dní, aby
bylo početí regulováno bez porušení morálních principů, které byly dříve řečeny"
(HV, 16). Tedy totéž učení Církve, které odsuzuje užití nepřirozených metod kontroly
porodnosti jasně souhlasí s užitím přirozeného plánování rodičovství, když Je
významný důvod se vyhnout nebo oddálit těhotenství. Kladením důrazu na nutnost
vážného důvodu k užití dokonce i přirozené metody brání se Církev proti svévolnému
výkladu plánovaného rodičovství.

Ačkoli
přirozené
i
nepřirozené
kontroly početí mají za cíl omezit.
rodiny, nejsou morálně stejné?
62

Velikost

Ne

tak

docela.

Cíl

neospravedlňuje

prostředky;

rozumný

záměr

nečiní

morálními všechny možně prostředky k dosažení tohoto záměru.
" Je proti zákonu i z nejvážnějších důvodů konat zlo proto, aby vzniklo něco
dobrého." (HV, 14) Hlavním záměrem Desatera je naučit nás, abychom nečinili nic
proti naší stvořené lidské přirozenosti ve snaze dosáhnout nějakého cíle nebo
potěchy. Nesmíme zabíjet, krást, páchat cizoložství k svému vlastnímu prospěchu.
Církev prohlašuje, že úsilí regulovat početí "musí být vedeno ohledem na řád daný

Bohem" (HV, 16).

je katolickSiíi cílrkev proti
kontrole ^p»oíí?<e-tí?

nepřirozené

Základním důvodem, proč je Církev proti takovému druhu hříšného jednání, Je
to, že takové jednání Je proti přirozenosti, kterou nám dal Bůh. Ježíš řekl o
manŽelství:"A proto ’ co Bůh spojil, člověk nerozlučuj." (Mt 10:9) To lze také
aplikovat na akt sexuálního pohlavního styku, který se nazývá "manželským aktem"
po staletí křesťanských dějin. Přirozený akt úplného manželského sexuálního styku
je symbolem tělesné jednoty muže a ženy. A tedy každá forma nepřirozené kontroly
početí je vědomým úsilím zničit tvořivý potenciál aktu, který nám dal Bůh jako
jednotící znak manželské lásky.

Nahlédnuto Jiným způsobem, sexuální akt je Bohem míněn jako symbolický
způsob, Jak dvojice znovuobnovuje, a to bezvýhradně, svou manželskou smlouvu. V
této tělesné jednotě jsouvyzváni, aby se znovu přihlásili ke svým původním slibům
manželské lásky vytrvat spolu v dobrém i ve zlém, být spolu až do smrti.
Nepřirozená kontrola početí protiřečí symbolické obnově manželské smlouvy .
Jakoby říkala: "Beru si tě pro dobré, a ne pro případné špatné rodičovství."

J sou ti
et 1< <•?
1 i olcé podklady
i í proti antikoncepci ?

ti
•' •

církevní

j.

Ano. 38.kapitola Genesis vypráví příběh o Judovi, jeho synech a Tamar. Jeden
ze synů, Onan, dopouštěl se hříchu antikoncepce - v tomto případě přerušení
soulože - s Tamar, a Bible říká: "...kdykoliv vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl
semeno na zem, aby svému bratru nezplodil potomka. Jeho počínání bylo v očích
Hospodina zlé, proto usmrtil i jeho." (Gen 38:10). Dnes je zřejmé, že Juda, Onati a
ostatní bratři byli vinni porušením starověkého východního zákona bratrství, zákona
zvaného Levhratňv. Avšak trest za porušení byl podle zákona velmi přísný a je
zaznamenán v Deteronoiniu 25:5-10. Juda sáin přiznal svou vinu (Gen38:26). Je tedy
jasné, že zvláštní trest vyměřený Onanovi nebyl ani tak za porušení Levlratova
zákona, ale spíše za způsob, jakým Onan zhřešil svým antikoncepčním chováním při
milování a pak "vylitím svého semene".
Tato interpretace se týká také incidentu v Novém zákoně, kde bezprostřední
smrt Je trestem za hřích - smrt Ananiáše a Safíry , kteří Boha milovali, ale z>ičili
svým jednáním smysl této lásky (Sk 5:1-111).

Jsou

J ti 1<

zmínky

početí?
A

63

■v

Bibli

o

kontrole

\
pravd-Sp-sdol-'-?«®’ ano. ¿řeým© V

kde recxá ''pkarmakevá'

vliv na početí, "rřiarmaxeia" všeobecné znamená m r:\aaí rt/nýon nápojů kv_ zviá&Aum
účelům a je zlí < zv < 1.století př.Kr. byly
aápojt. pro zabraa&RÍ nebo
ukončení těhotenství ¿/pický překlad jako "oarcae^-cvi“ nemusí zahrnovat vsecnny
specifické praktiky uváděné Novým zákonem. Ze všech p^osáží jsou tři, ve kterých se
toto objevuje, v kontextu sexuální amorálnostl, dvě zc tří také uvádějí vraždu (Gal
5.19-26, Zj 9:21, 21:8). Je velmi pravděpodobné, že tyto tři pasáže Nového zákona
zmiňují užití prostředků "pharmakeia" k záměrům kontroly početí.

Í<íi<.á odtálo 'riěco -o lidské lásce a. sexualita?
Ano. Biblické zmínky o lidské lásce vycházejí z faktu, že člověk je povolán
podřídit se "erosu", erotické lásce, "agapé" sebeobětující se (darující) lásce. Ačkoli se
nezmiňuje speciálně o zdrojích kontroly početí, nejkrásnější pasáže sv.Pavla o lásce
jsou na tuto otázku aplikovatelné. Je pozoruhodné, že začíná a končí dvěma aspekty
lásky, které jsou nutné pro zdárnou praxi přirozené plánovaného rodičovství. "Láska
je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevycňioubu a není domýšlivá...At se děje
cokoli, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska výtrvá." (1 Kor 13:4,7),
Křesťanští manželé jsou také vyzváni aby milovali své manželky jako Kristus
miluje Církev a obětuje se pro ni (Ef S:2S). Všichni křesťané jsou vyzýváni Kristem v
noci před jeho smrtí, aby se milovali navzájem jako On je miloval, vztah, který
odráží sebedávající se lásku (Jn 15:12). Sv.Pavel píše také svým posluchačům, že
plody Ducha jsou "láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání." Připomíná jim, že mohou opravdu následovatKrista Jen ti,
kteří "ukřižovali sama sebe se svými vášněmi a .sklony" (Gal 5:22,24).
Ostatní je neúplné, ale slouží jedinému omezenému cíli. Ukazuje se, že
legitimní je trvat na tom, že náboženská doktrína manželské ne-antikoncepce má
základ v Písmu a že praktika přirozeného plánování rodičovství s nutností Jisté
sexuální sebekontroly souhlasí s křesťanskou biblickou tradicí.
užitečné,
Icclyloy
obsahovalz-i
odsouzení
antikoncepce,
byla ne jzřejměj ží <a_ riejčastčíjší?

IBlfo lc?
která

Ne zcela. Přílišné množství takových odkazů by nepřesvědčilo osoby, které
mají smysl pro teologický realismus. Takoví lidé jsozu přesvědčeni, že Bible by měla
být nejvý slovnější ve svém odsouzení homosexuálního jednání (např. Řím 1:26-32); ale
i ti, kdo chtějí ospravedlnit homosexuální jednání snadno zamítnou biblické texty
jako dnešku neodpovídající nebo interpretují u sv.Pavla význam "prom.skuita" jako
sodomii, ačkoli sv.Pavel takový rozdíl nečinil. Dokonce i kdyby se Bible spokojila s
jasným odsouzením potratu, sterilizace a antikoncepce, takové pojetí by mohlo v
textech posloužittěm, kdo si přejí ospravedlnit taková jednání jako s biblickým
křesťanstvím se slučující. Je nadějí římsko-katolické víry a mnoha dalších křesťanů,
že
Ježíš
nám
nezanechal
pouze
subjektivní
knihu
osobních
a
časových
kontradiktorických interpretací, ale knihu,
která ustavila Jeho
Církev
jako
autoritativního učitele vedeného Duchem Svatým. Trvalé učení Církve ve věcech víry
a morálky se nazývá Tradice.
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Tvlá.

toto

trvali

zvláštní

učení

•V3?- 5K XX &. m 7

Ano. Pri Poslední Ya&iri Ježía opakovaně Slíbil. že Svaty Duch povede Jeho
Církev k plnaMí pravdy (Jn káp>14H7)( Když «» učení předávalo s takovou
neménnotíií pa cUA M&iati. ti, kdo věří v Krista, mají vžechny důvody věřit, že
takové uttoní je y Duahíi gvůtábo a tedy pravdivé, Někteří teologové věří, že tato
stálost tritoni apKiUjů v^.ohny požadavky vyhláfiené ILvatlktaikým «němém na
neomylnost tínlvůroáÍKÍho Pádného wůení církevního maglateria (učit elakého úřadu).

ké

Wtn&váj/
■tjratctÁcj j 7

církve

tuto

Ano. P/ed rokon
*
J93Q Žádná prote>ďUnt«ká církev neakceptovala antikoncepci,
sterilizaci nebo potrat, AvSak od roku ÍViíO anglikánské církev uznává antikoncepci.
Mnohé církve náakdcmiíy tímto krok, ¿to také mnoho Jiných protestantských církví
odmítá váechny formy rwpřiroaún« kctUroly početí. Východní ortodoxní církev se
podržela autentické kjWhiUífe tradice proti antikoncepci.
Jsou
R^c. o*<ž&
antikoncepcí
¿¡&,k.é
potrat?

ca^jrlcví,
aírkve,

které
kter-^

akceptují
akceptují

Bohužel některé církve, které akceptují potrat, užívají tytéž důvody, Jaké užily
pro přijetí antikoncepík?, N&átěstí ne všechny takové církve učinily tento krok a
některé z nich rozhodnutí akceptovat i potrat odmítly.
Tvía.jí
učení ?

nekřestianiská

náboženství

podobné

Ano, některá mají, Je obtížné nalézt specifická morální učení v některých
nekřesťanských světových náboženstvích. Avšak není pochyb o tom, že jeden z
nejlepších hindulstft •moderní «loby, Mahátmá Gándhí, byl zcela proti nepřirozené
kontrole početí. Vysýval k seebekontrole a Jeho prohlášení ve 20.letech v mnohém
připomínají prohlášení v HumanaeVltae z roku 1968.
J.l<y
a
*
je náboženský
význam kněžf
teologů,
kteří zdá se
špatné
chápou
nevěří oficiálnímu učení Církve?

neloo
netoo

Hlavní význam zdá se být v tom, že lidé musí rozlišovat mezi autentickým
učením Církve a učením některých teologů. Kanadští biskupové odpověděli na tuto
otázku v Prohlášení o rrtváření svědomí-. "Následovat své svědomí a zůstat katolíkem,
- člověk se musí vždy nejprve držet učení magisteria. Když pochybnost přeroste v
konflikt mezi mým pohledem a magisteriem, předpoklad pravdy leží na straně
magisteria..../! musí být pečlivě odlišeno od učení jednotlivých teologů nebo
jednotlivých kněží jakkoli inteligentních nebo přesvědčicvých."

Bylo zde takové fAcpoc-liopění i dříve?
Ano. Není tu místo pro historii takových věcí, ale speciální zmínku musíme
učinit o problémech 16. a 17.století, kdy se teologové potýkali s morálními herezemi
v obou směrech, 5 Jaxismem a rígorísmem,

Bylo
učení
encykliky
Hunninae
podpořeno bis kupy celého světa?

Vitae

Ano. S výjimkou velmi malého množství církevních hodnostářů každá národní
skupina biskupů, která komentovala encykliku, ji podporovala. Dokonce i když
podpora nebyla zcela jednoznačná, neodchylovala se v zásadě od doktríny uvedené v
encyklice.
Papež Jan Pavel II. opakovaně vyhlašoval učení proti antikoncepci, sterilizaci a
potratu. Světová Synoda Biskupů v roce 1980 znovuoživila tuto tradici a papež i
synoda vyhlásila toto učení za Boží zákon.
Katoličtí biskupové USA přijali Tradici bezprostředně po vyhlášení Homanae
Vitae, zahrnuli ji do své morální pastorace a do dokumentů o náboženské výchově.

II .
Přirozené
■vys větl ení

plánování

rodičovství

Připo u š t í Bťth ra é j el 1<
mo rá 1 r.i b jp>ř'L jo 1'
metody
repul ace
joočetl
Box
abstinence?

i
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Ano. Ve své prozřetelnosti Bůh poskytuje přirozené prostředky regulace
počertí v souladu s našimi sociologickými potřebami. Od stvoření první rodiny
poskytovalo kojení určitý odstup mezi narozením dětí. Mnohem později byly vyvinuty
další přirozené metody.

Tvlťiže kojení skutečné oddělovat narození
dětí?

Ano. Více těhotenství se ve světě předejde pomocí kojení než těmi metodami
které mohou být nazvány vědomým úsilím o regulaci početí. Ovšem to platí pouze o
"ekologickém" kojení, při kterém jsou matky stále se svými dětmi, které často
přikládají k prsu. Tato přirozená forma předcházení těhotenství je morálně přijatelná.
Obvyklé oddálení dětí pomocí ekologického kojení pohybuje se mezi 18 a 24
měsíci. Tím se zdá Tvůrce určildobu, po kterou by matka měla být se svými dětmi a
radovala se z přirozené přestávky mezi těhotenstvími.
C? o říci o rytmu?
První typ přirozeného plánovaného rodičovství založené na pravidelné
abstinanci byl kalendářní rytmus. Užíval se během 30.let. Byl by právě tak úspěšný
jako bránící metody (kondomy, pesary), kdyoy měla žena pravidelný menstruační
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cyklus a kdyby byla, přesně o metodč 1« i formována, Ovšem. při ř.OCt
«cpravideiíiyeii cyklů a všeobecní rke.dz»í»taZjttjící informovaností b/1 pro n-.noné C<
kalendářní rytmus neuskutečnitelný. Je třeba zdůraznit, že moderní metody přivá
plánovaného rodičovství jsou od kalendářního rytmu velmi odlišné.

Jeilcé
Jsou
rnodeimf
plánovaného rodičovství?

metody

přivozen

Dvě nejpopulárnější moderní metody jsou sympto-termální a ovulační. 0
tyto metody jsou založeny na přítomných ženských znacích plodností tel
neplodnosti. Jsou tedy obě dosti vzdáleny kalendářnímu rytmu, který byl zaloli
pouze na minulém cyklu. Sympto-termální mtoda využívázměn v ženském hlenové
vzorku hrdla dělohy a změn v jejích bazálních teplotách; některé ženy také pocite
změny, které probíhají v hrdle. Tyto znaky plodnosti a neplodnosti jsou uživit
společně. Ovulační metoda užívá pouze změn hlenu.
I l''
*

”

Jailc
zacházet
s
t ěmito
metodami
přirozeně
rodičovství?

m.o dernírn
plánovanéhc

Moderní metody umožňují dvojici určit období plodnosti a neplodnosti
manželky. Manželé, kteří si přejí těhotenství, mají sexuální styk (coitus) v
nejplodnějších dnech. Manželé, kteří sl nepřejí těhotenství nebo si ho přejí odložit,
mají styk pouze v neplodných dnech a vyhýbají se genitálnímu kontaktu během
plodných dní.
Požaduje ]p řiro z «?n<é plánování *
~o d i ěo vství
prodloužené periody zdrženlivosti?

Obvykle ne. Některé dvojice mohou mít pouze týden abstinence během cyklu,
a většina dvojic nemá více než 12-14 dní období absence, která byla praktikována
ortodoxními Židy průměrně 3.000 let. S milostí Kristovou a sílou Ducha Svatého
mnohé dvojice shledávají, že abstinence při přirozeném plánování rodičovství není
úpadkem, ale definitivním přínosem pro jejich růst jako manželské dvojice.
Jak tidnné jsou moderní metody?

Obě metody Jsou vysoce účinné, když jsou užívány přesně, ale podle
srovnávacích studií zkušenost ukázala, že sympto-termální metodu lze snáze
ovládnout a naučit se Ji než metodu ovulační a že všeobecně je tedy účinnější.
Sympto-termální metoda je co do účinnosti na té samé úrovni jako antikoncepce a
nitroděložní tělíska, a je mnohem účinnější než antikoncepční metody zábrany.

III. Význam oi~o manželství

JTalc působí užívání
početí na manželství?
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Řeěe&o Tršaoáwoné je tento účinek negativní. Nárůstem užívání nepřirozené
kontroly pocstí po roce 1913 stoupl o 500 procent počet rozvodů. Mezi katolíky bylv
formální rozvody mnohem méně než v národním průměru, ale tato rozvodovost
rychle stoupla od 2.poloviny 60.let, kdy katolíci začali užívat nepřirozené kontroly
fiočetí stejným způsobem jako ostatftí nekřesťanská kultura. Ačkoli 1 další faktory
ovlivnily pokles stability rodiny, je dost dostačujících úkazů, že užití nepřirozené
kontroly početí zde bylo významným činitelem.
Jak působí užívání přirozeného plánování
r~o ciíčo vs tví na manže 1 s tví '?
Veškerý účinek je pozitivní. Mnohé dvojice, které upustily od užívání
nepřirozené kontroly početí, upevnily s přirozeným plánováním svůj manželský vztah.
Ive to prokázat na vědeckých sociálních studiích a na informativních přehledech,
které ukazují extrémně nízkou rozvodovost manželství, která praktikují přirozené
plánování rodičovství. Rozšíření komunikace, absence pocitů, že se dopouštějí něčeho
nevhodného, rozvíjení nesexuálních námluv, klid svědomí a žádný strach z
nebezpečných následků některých nepřirozených metod vede všeobecně řečeno k
rozšíření tohoto vztahu. Praktikování přirozeného plánování rodičovství pomáhá
rozvíjet tytéž charakterové stránky, které jsou nutné pro manželskou věrnost a
dlouhé trvání manželství.

"2L ávěr
Bůh je láska a Tvůrce života a lidské sexuality. Autentické náboženství Je
spjato se sexem, poněvadž sex je spjat, s láskou a se životem. Bůh Je pravda a
katolická víra věří, že Církev je vedena Duchem svátým v učeni o pravdě v lásce včetně lásky sexuální.
Zůstanete-li v mém slovu
jste opravdu mými učedníky.
Poznáte pravdu a pravda vás tačiní svobodnými. (Jn 8:31 —32)
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( Nezařazení kapitola do »tejnojmenné knihy, překlad dr.Benway)

Jvíurtk. dttlá- pro ZE, Zpravodajskou službu a bezpečnost. Jeho úkolem je být
informován, sledovat, a pokud je to nutné,! zasahovat, Budu nardový je policistou...
tento termín z hypotetické budoucnosti, která by navrhla a zřídila agenturu, jež by
se stala potřebnou ke kontrole a ovládání nerovnoprávných nižších vrstev ve
vzníkajíci industríálnf společnosti. Ve skutečnosti bylo důležitou součásti jeho práce
postarat se, aby taková společnost nikdy nevznikla... paradoxní postavení, kdy
bráníte sami sobě, abyste se událi. V rámci dobře fungující a řízené sociální skupiny
není taková, agentura třeba.
ZB se zabývá nepřetržitým sledováním a kontrolou mimo území Sjednocených
A. První věc, které se nováček v akademii učí, jsou základní pravidla studia, Zjistěte,
co vykonali ve vašem oboru druzí, a pak si položte otázku, co'dělali špatně. Jaké
základní mylné koncepce limitovaly Jejich chování a výkonnost? Murřk proto se stále
rostoucí nechutí studoval metody výslechu, používané v průběhu staletí.

Mylná představa. 1 j Výslech nutně zahrnuje mučení. Mylná představa 2 :
Výslech je zápasem vůle mezí vyslýchajícím a subjektem, ve kterém musí vyslýchající
bezpodmínečně prosadit vlastní dominanci. Mylná představa 3 : Výslech musí být pro
vyslýchaného nepříjemný a nahánět mu děs.
Usoudil: — "Obyvatelé
této- planety,
zdá
se, ' provádějí
vše
vždy
tím
nejnepříjemnějšim a nejstupidnějšfm způsobem, jaký je vůbec možný. Eífektivnosti se
bojí víc než čehokoliv jiného, což znamená, že nejhftibší strach mají z odkrytí jistých
základních diskrepancf, určitých vrozených genetických vad, které je nutí do
navyklého jednáni a pohánějí je dál směrem, vedoucím d.o tak strašlivé a odporné
slepé uličky, že nejsou schopni vidět, kam vlastně směřují." Detektory lži a
stimulace mozku mohou vést k. bezbolestným, rychlým a naprosto efektivním
technikám výslechu, nezahrnujícím žádnou formu nátlaku, pouze připoutání subjektu
do židle, osazené elektrodami. Další způsob. Jak specifikovat cvičení: Odstraňte z
procesu čí artefaktu komponentu, o níž se předem předpokládá., že je v podstatě
nezbytná... Odstraňte z vyslýchání faktor mučeni nebo silného nátlaku.
Obecný postup: Přečtěte a. naučte se o problému vše, co můžete. Podívejte se
na daný problém z pozice s nulovou předpojatostí, bez předem učiněného úsudku.
Navrhněte variace a alternativní řešení. Zpětně ověřte, zda má, oproti řešením, ke
kterým se dospělo drive, vaše řešeni nějakou využitelnou přednost... Dovést metodu
o krok dál než jako pouhé řešení čistě technického problému, kdy je nesporně cílem
navržení účinnější střelné zbraně, člunu, signálního systému, medicínského či
vyšetřovacího postupu.

Uvažujme o nějakém dlouhodobém problému, jako je vztah menšiny a většiny.
Jsme elitářská konspirace. Jak byl tento problém vztahu elity a celkové populace
řešen v minulosti? Blita udržovala populaci fyzickým a psychologickým nátlakem na
nízké úrovni, držela ji v otroctví, peonáži, nevolnictví, ponechávala ji v nevědomosti,
zakazovala Jí držení zbraní. Toto řešení ale, podobně jako všechna řešení., která
nemění základní problém, vedlo k dalším problémům, ke konečné revoltě. Menšina
není schopna ovládat většinu. Menšina začne proto používat námezdné vojsko.
Žoldáci se pak. stanou dalším problémem, známým Jako ochrano. před ochránci. Žádná
společnost nepřidá v -minulosti « řašenku
*
které by se v jádru nějak lišilo.
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Uvažujme
hypotetickou
budoucnost.
Ve
zbraních,
objevených
prvními
revolucionáři, jsou nesporné dva směry vývoje. Zbraně mohou být hromadně vyráběny
stroji. Ostatní druhy zboží lze také vyrábět stroji ve velkém. To vede ke
společnostem, založeným na penězích a továrnícn dělnících, kteří nejsou sice
opravdovými otroky, nicméně Jsou stejně účinně nuceni pracovat, aby si obstarali
peníze na živobytí, Ve skutečnosti Jsou totiž zotročeni chudobou a vlastníci továren
za ně nemusí přebírat Jakoukoliv odpovědnost. Moc a peníze jsou sl nyní rovny.
Menšina si užívá statutu elity na úkor většiny. Účinnější a účinnější strojově

vyráběné zbraně poskytují zbohatlé elitě takovou převahu, že se revoluce odzdoia
stává prakticky nemožnou, Nicméně Je 1 tato společnost vratká, neboť je závislá na
placených ochráncích, kteří mohou sami kdykoliv převzít moc... Alternativa státem
vlastněných továren vede k elitě byrokratů, kteří vedou továrny a dohlíží na
rozdělování tovaru. Dělníci Jsou nuceni pracovat a Jsou vypláceni potravinovými
poukázkami. Všechny tyto společnosti jsou variacemi exploatace. Všechny jsou
vratké. Čím Jsou zbraně, používané k prosazování a vynucování konformity,

specializovanější, tím větší nebezpečí představují vojáci, cvičení v používání těchto
zbraní.
Elitářství se objevuje tehdy, když vládnoucí třída vlastní základní suroviny Jako
třeba půdu, a ostatní Jsou nuceni pracovat za pouhý zlomek produkce. Neobjevuje se
u společenství, živících se lovem, a u ostatních skupin, fungujících na úrovni
existenčního minima.
V dějinách existovala jedna pozoruhodná elita, která neprovedla ani se
nepokusila provést teritoriální vykořisťování nebo erpanzi. Byla to pevnost Alamout,
zbudovaná Hassanem I Sabbahem, Starcem z hory. Ve skutečnosti bylo těchto
pevností, nacházejících se v horách severní Persle, více. Potraviny pevnosti získávaly
od venkovanů, kteří žili v sousedství a živili se zemědělstvím. Je třeba si ale
uvědomit, že za ně dostávali slušně zaplaceno a žv se z těchto vesnic rekrutovali
nováčci, cvičení na úkladné vrahy. Starcovi asasíni šířili hrůzu celým ortodoxním
muslimským světem. Kdykoliv byl učiněn nějaký krok dobýt Alamout, generál, kalíf
nebo sultán byl skolen úkladnými vrahy, kteří se vůbec nepokusili o útěk a často
pak zahynuli mučením. Z vojenského hiediska to bylo naprosto šílené. Zde stojí
generál s několika stovkami dobře vycvičených vojáků, který říká nepříteli: "Mohu si
dovolit ztratit život kvůli životu. Mí vojáci se nebojí mučení, jejich kasárna nejsou z
tohoto světa. Nepodniknu žádný pokus cokoliv založit nebo vybudovat. Tato pevnost
padne. Nezanechám po sobě žádné texty. Nic není skutečné a hodnověrné. Vše je

povoleno."

Toto je postulát, tvořící základ našeho systému výuky. Začněte bodem s
nulovou předpojatostí, bez předem učiněného úsudku. Vzhledem k problému, kterého
se to týká, je předem učiněný úsudek něčím, co je a priori považováno za pravdivé,
správné, skutečné, povolené. Církev řekla lidem, že je země placatá. Co řekla církev
byla pravda. Nebylo povoleno vidět na obzoru vrcholek stěžně. Tím samým způsobem
může každý artefakt vnutit svou skutečnost a pravdivost. Toto je skutečná dělová
koule. Dělové koule se vyrábí takhle. Není povoleno dělat je nějakým Jiným
způsobem.
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Revolucionáři byli zprvu velice zaneprázdněni vývojem nových zbraní a taktik,
aby měli nějaké pochybnosti a zamýšleli se nad. tím, kam vlastně směřují. Jejich
výkonnost byla taková, že boj netrval dlouho, ipanělé a později i Angličané a
Francouzi byli přinuceni kapitulovat a přenechat A symbolické držení obrovského
území, které se rozkládá od polárních krajů až k Tiérra del Fuego a. představuje tak
pro vítěze problém s jeho obsazením. Jelikož bylo toto území tak velké a osídlení
bylo přitom relativně řídké, okupace nepředstavovala tak urgentní a zahlcující
problém, jako by tomu bylo za obvyklých okolností, kdy armád..; utlačuje dobyté
území pomocí tajné policie a teroru. Problém byl vyřešen užitím Hassana £ Sabbaha
ét Alamoutu jako modelu.,, okupací klíčových oblastí, hlídkováním na cestách mezi
těmito oblastmi, které ale ponecháme průjezdné,
a neustálým
sledováním
neobsazených oblastí kvůli nebezpečným ohniskům odporu, Murikovou prací bylo
sledovat neobsazené oblasti a pokud se objevily nějaké známky nebezpečí, zasáhnout.
To, co představuje nebezpečí, je determinováno situaci, I< okupaci mnohem
většího území použily A model Ilassar.a I Sabbaha: Obsáctte, podržte, ale
ne rozpínejte se, protože to nemá, konce, Opevr^íné pozice do určité míry zastaraly
právě díky zbraním, pomoci kterých se dostaljt révolucibnářl k moci: díky těžkému
dělostřelectvu,
V každém případě Je nutné dostat dělostřelectvo na dostřel. Jelikož okupují v
každé klíčové oblasti řad.u opevněných postavení, rozprostírajících se všemi směry
dvacet 1 více mil, a sítě jejich zpravodajské služby sahají Ještě uiíiohem dál, nebylo
«nadrié dostat se s dělostřelectvem na dostřel. S opevněnými oblastmi totiž sousedí
potenciální civilní armáda farmářů, venkovanů, lovců a rybářů, 4%teří jsou všichni od
dětství dobře cvičeni v používáni zbraní, za své produkty Jsou dobře placení zlatém,
nástroji a léky a. jsou motivováni získat statut nováčků. Tato občanská armáda, která
byla díky své zainteresovanosti loajální, vytváří první překážku & zároveň fungovala
jako zpravodajská, síť. Za touto zónou byli bandité, vojenští diktátoři a piráti, kteří
byli zaneprázdněni vzájemnými spory a. boji a kteří měli dostatek území, aniž by
TnuseU podnikat, vojenské taženi, jež by tjé^něř jistě skončilo fiaskem. Existoval také
nárazník v podobě nemocí, protože distribuce léků a provádění opatřeni, potřebných
ke kontrole malárie, žluté zimnice, dysenterie, venerických chorob a hepatitfdy bylo
omezeno na. nárazníkové oblasti. A vědci v opevněných pozicích zdokonalili řadu
.•smrtíďch biologických zbraní, kmenů dýméjového moru a chřipky, snětí a zvířecích
horeček, jež by dokázaly zdecimovat potenciálního nepřítele na. dálku. Vypadalo to
jako proveditelný systém a nepočítalo se s tím, že. by to mělo trvat věčnost.
Výzkum byl primárně Zaměřen na kosmické lety: na evakuaci. Alt.
atívně také na
masovou produkci mutací, jež by dokázaly zlikvidovat nepřátele ř(- . že by z nich
učinily biologické přátele.
Murik studoval všechny dosud existující zpravodajské systér
přičemž věnovat
obzvláštní pozornost Číňanům. Výzvědná služba byla v minulost’ za •lěřena jak na
vyhledávání potěndálnfch vnitřních nepřátel a rebelů, tak na shrcm ‘dování Informací
o vojenskérrt potenciálu a. záměrech vnějšA1. nepřátel. Celý tente . ..p kt výzvědné
Služby byl zbytečný... díky cenzuře, kontrole a rutinnímu udávání. Proto mohla ZE
soustředit veškerou svou pozornost, na zahraniční nepřátele. Rutinní informace,
týkající se jednotek na hranících, mohly být získávány pomocí informátorů v
nárazníkových oblastech.
Zde byl používán rodinný systónx Číňanů. Náčelník každé vesnice zodpovídal za
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sledování svého území. Očekávalo se od něj. že bude, všechny znát a. oznámí každého
podezřelého cizince i zprávy o pohybech vojsk mimo nárazníkovou oblast. Tato sít
měla omezený záběr a neinformovala ho o tom, co se děje v Asii, Evropě, Africe...
jaké byly vyvinuty nové zbraně nebo jaké byly vypracovány tnvazní plány. Oblast,
obsazená A byla totiž nejbohatsí na. světě a Evropa stále ještě trýznivé podkovala
ztrátu svých koloniálních držav. Tyto informace byty přirozeně obvykle dodávány
agenty žijícími mimo zemi a posílajícími zpět depeše. Většinou to obstarávaly
ambasády A ve všech velkých městech, které se primárně zaměřovaly na sledováni
pokroku ve vědě a technice a na. přesvědčování vědců a. techniků ke Zběhnuti, Je
třeba, říci, že ambasády byly sice persona non grata, ale pouze málo zemí si přálo
zajít tak daleko a poškodit diplomatické styky a tím riskovat bojkot veškerého
obchodu. Diplomatické sbory a zahraniční výzvědná služba byty organizovány
kapitánem Strobem, který stejně jako většina, hrdinů revoluce prodělal omlazení
implantáty mločf tkáně. Říká se, že při jedné příležitosti, kdy již byla, rozběhnuta
opatření k Jeho vypovězení z Anglie, kde vystupoval Jako velvyslanec, pozval
královskou rodinu a ministerského předsedu na čaj a nabídl jim šálky, ve kterých
nebyla ani špetka, cukru...
Pokud i nvaz ní plány zahrnují hromadné využiti bojových Jednotek a. lodí, je
prakticky nemožné tyto plány utajit. Proto se ZI3 především zabývá monitorováním
výsledků technického a vědeckého pokroku, které by mohly umožnit vyhnout se
nápadným přípravám. Třem oblastem byla přiřazena nejvyšší priorita:
1.. Biologické a. chemické zbraně. Zde nám poskytla vědecká, převaha. laboratoři
A zdrcující výhodu. Tyto zbraně Jsme vyvinuli a. používali je. střídmě a skrytě, takže
nepřítel ani neví, že jsou nasazovány. Přirozeně si začíná. teorie zárodků získávat
půdu i v Evropě, ale my nemusíme mit žádný strach z Jejich těžkopádných kultur,
protože už dávno před tím, než Je vůbec napadne myšlenka využít zárodky jako
zbraně, proti nim můžeme snadno vyrobit vakcíny. Proto se nebojíme, ani se nijak
nesnažíme zadržovat objevy v této oblasti, Pokud to bude nutné, Jsme připraveni
soutěžit. V dalších dvou oblastech Jsme sice soutěžit mohli, ale raději Jsme se tomu
vyhýbali, vzhledem k celkovým změnám v energetické rovnováze a. v ekologií, které s
sebou každé praktické využití přináší: soutěžení by totiž znamenalo, že již byla
způsobena nenapravitelná škoda a že již došlo k. nevyhnutelnému, překotnému a
katastrofálnímu šíření. Jsou to tyto oblasti:
2. Vývoj Jakýchkoli motorů, strojů nebo dopravních prostředků, které by byly
poháněny naftou, se zvláštním důrazem na prostředky schopné letu, těžší než
vzduch. V této oblastí se omezování provádí obtížně, protože spalovací motory jsou
již skrytě obsaženy v palných zbraních, nafta a ekvivalentní látky již byly využity ve
zbraních zápalného charakteru, sami jsme už vyvinuli parní stroj a od něj Je to ke
spalovacímu motoru pouze malý krůček. Víme, k.de se nacházejí velká ložiska ropy a
tyto oblasti jsme obsadili. Jelikož leží mnohé z nich mimo severoamerický kontinent,
naše velvyslanectví se v těchto místech vlastně rovnají okupačním armádám. Je
problematické, zdali mohou tato obezřelá předběžná opatření přetrval: libovolné
časové období, a opět se objevuje otázka, zdali není náš postup definitivně a již v
samém základu odsouzen k nezdara právě těmi vynálezy, které jej umožnily,
a mašinérií, kterou jsme sami uvedli do pohybu. Letadla těžší než vzduch, poháněná
naftovými motory, mohou udělat z opevněných pozic neudržitelné posty. Máme
vypracované plány takových přístrojů, aíe nebudeme Je vyrábět, dokud je někteity

z nepřátel ncvyrobí jako první, Přitom, jsme je ale potřebovali ke špionáži a k
odvetným úderům. Možná dokonce ani tehay ne, protože každá odveta vyvolává i

šíření.
3 . Je nejzákladnějšír Nelze dopustit vývoj jakéhokoliv prostředku, založeného na
jaderném štěpení. Můžeme zde citovat Noaha Blakea, který toto nebezpečí předvídal:
"Vývoj výbušné jaderné zbraně by mohl mít za následek to, že by byla celá planeta
neobyvatelná. dávno před tjm, než bychom byli s to ji opustit. Odveta nebo použití
podobné zbraně Jako preventivní opatření by toto nebezpečí jenom prohloubily a
upevnily," Je třeba řícj, že máme podrobné plány na atomovou pumu, jejíž výroba
vyžaduje potřebné
kroky a materiály,
což
umožňuje
našim
agentům
ZB
rozpoznat,zdali je podobný projekt ve výstavbě a jak blízko je svému dokončení. Jako
obranné prostředky jsou nejúčinnějším nástrojem biologické zbraně, i když v určitých přípaá
může stejnému úííelu posloužit pár dobře cílených a uvážených úkladných vražd.
Kam se ale máme až pustit a kdy se do toho máme dát? Máme zavraždit
nějakého fyzika, už v kolébce, citujíce tak Nesmrtelného bardu, že ‘‘pouze blázni želí
oněch zlosynů, kteří jsou ztrestáni dříve, nežli mohli napáchat nějakou škodu“? Jak
víme, je teoretická formulace semenem, ze kterého může během několika let vyrůst
hotový artefakt. Jakmile je nějaký artefakt či postup jednou teoreticky možný, je
pouze otázkou času a techniků, než zatmí celou zeměkouli hřlbovltý oblak, Noah
Blake rozpoznal potenciál střel, explodujících dotekem. Od granátu, vrženého nebo
vystřeleného lukem, vede pouhý krůček k dalekonosnému dělostřelectvu a raketovým
střelám. Ze základen, ležících mimo zóny, Jež máme pod kontrolou, mohou jaderné
zbraně zničit naše opevněné základny, a. to dokonce i bez použití letadel, těžších než
vzduch. Už jsme si začali hrát na. Boha. Nezařazujeme se tím do stejné kategorie
Jako Inkvizice? To snad máme záměrně zablokovat určité oblasti bádání a vědění ? Je
princip svobody, vyhlášený Artikuly pouhým žvástem? Tyto otázky zůstávaly
nezodpovězeny, dokud se ale nepřihodilo to, co by nikoho ani ve snu nenapadlo. Přes
naše agenty se nám doneslo, že Koncil vyvolených pracuje na projektu nukleární
zbraně, který by měl být předehrou k. totálnímu útoku na Citadely Satanovy. To
jsme měli být my. Ihned bylo svoláno zasedání generálního štábu, a to byla tedy
opravdu sešlost desetiletí. Můj bože, byli tem všichni, všichni ti hrdinové revoluce.
Noah Blake je patnáctiletý chlapec s chladnýma očima, které nelze ani oklamat ani
x: nich cokoliv vyčíst. Byl tam s houfem uhihůaných replik. "Vyřkl jsem varovné
slovo,“ notuji jako jeden hoch.
Kapitán Strobe tam byl se svou povrchni svitou.,. Kardinál i kněz Keíly,..-'
zvláštní vyslanec ve Vatikánu, sladce uhlazený a. zkorumpovaný, se stopami $6
oprátce, jež mu vytvářely kolem kněžského límečku rudý volánek.
"To už tedy přestává všechno, tihle fundamentalisté pekelného ohně a síry.'’
“Proč tedy nevyslat zpátky časovýho najatýho vraha, ať tam zmákne I.uthera?"
Sváry a. soupeření ve Vatikánu umožnily, že Artikuly dobyly Jižní Ameriku jako
krok, k zavedení reforem uvnitř církve a k vyjasněni určitých zásadnějších sporných
otázek. V každém případě, částečně ovšem také díky Kellyho znamenité diplomacií,
nebyly ze strany katolíků žádné velké problémy. Ve skutečnosti nyn: pracuje mnoho
kněžf v našich laboratořích a knihovnami a brilantní průkopničte práce Otce
Dupreeho o životním cyklu moskytů, přenášejících malárii a žlutou zimnici, potvrdila
Benwayovu hypotézu ax umožnila nám toto onemocnění v okupovaných zónách
prakticky vymýtit.
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prakticky vymýtit.
Na druhé stra né- jsme e.le měli velké problémy se severoamerickými protestanty,
kteří v současné době obsadili velké území v oblastech střední a jižní Severní
Ameriky. Bylo to v místech, kde byly umístěny jaderné elektrárny.
Jon, který se sám rozdělil na mužské a ženské dvojče a který byl expertem na
jaderné zbraně, experimentoval s rádiem a navrhl podrobné jaderné plány. Seděla tam
s pohrdavým a nadřazeným úsměvem.
Bert Hanson, ekonomický expert a obchodník, položil neočekávanou otázku.
"Tak Jon, jak jsou daleko?"
"Měsíc a mají zbraň se slabším účinkem."
"Čemu říkáš slabší účinek?"
"Dokázalo by to zničit tohle centrum."
"Jaký je dostřel jejich raket?"
"Kolem padesáti mil. Během roku budou mít mnohem účinnější bomby a střely
s dosahem 300 mil."
Murik přednesl krátké shrnutí sil, které jsou k dispozici na hranicích s
Biblickým pásem, puritánskou oblastí jižních a středních států USA.
"Pravděpodobně bychom mohli provést úspěšný výpad, ale mohlo by se stát, že
by uprchli i s hotovými plány. V každém případě je ale třeba počítat se značnými
ztrátami."
"Slovy Nesmrtelného barda, 'Hada jsme nezabili, pouze utišili
."
*
"Situace Je téměř neúnosná. Požadujeme konečné řešení problému Biblického
pásu."
Všechny zraky se obrátily na Jonovo klonové dvojče, syntetizované z ml očí
tkáně. Jako stroj, který reprodukuje sám sebe, pak vyvinul proceduru omlazování
mločími transplantáty. Byl také uznávaným expertem v oblasti biologických zbrani a
izoloval jed kamenné ryby (Synanceja verrucosa), mořské vosy a modroprstencové
chobotnice.
Jon mluvil krátce, pokud to lze ovšem nazvat řečí. Neměl hlasivky a mluvil
celým tělem, syčením, vrčením, broukáním, hihňáním, škrundáním a bušením srdce,
jazykem žlutých jater a rudých genitálních záblesků. Skončil výbuchem duhových
barev, které se prohnaly jeho průsvitným růžovým tělem.
Jeho sestra tlumočila: "Pracovali jsme společně na kmenech radioaktivního viru,
to znamená na virových kulturách, vystavených různým formám radiace. Máme slibný
kmen nemoci smíchu Mudu a několika hemorrhagických horeček. Existuje také virový
kmen, působící fatální erotické konvulze. Navrhuje, abychom zxnifiovanou oblast
překryli dryákem všech dostupných agens."
Účastníci konference souhlasně pokývli.
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(Rolling Stoná, lO.prcskiec 1937, překlad dr.Denway)

Williazn Burroíi^hs: rozhovor a Bobertem Palmerein
(Roiling Stone, 10.12.1987)

P j Používal Jste techniku střihů, vyvinutou malířem a
Gysinem, abyste tak získal čerstvé a neotřelé kombinace

roE:a.nopisceni Brionem
slov a "přerušil slovní

spoje" zaběhnutých asociací. Zdá se, že se tato metoda rozšířila do mnoha oblastí
populární hudby. Zvláště mě zarazily paralely v rapu a hip-hopu; diskdžokej vytváří
z rozstříhaných zlomků existujících desek novou desku; dalším uplatněním je dubové

mixování.
B : Na rozdíl od jiných medií je hudba ke střihům dajeko vhodnější. Směska melodií
je ve skutečnosti střih nebo se mu přinejmenším velice blíží. A Bari Brown, John
Cage a další podobní skladatelé používali ve svých skladbách metodu střihu dávno
předtím, než to Brion přehlásil za krok, vedoucí od malování k psaníP : Jak se začíná tato rekombinační estetika více rozšiřovat, '/uniká potřeba nově
definovat vlastnictví autorských práv. Když nějaký rapper použije úryvky ze staré
desky Jamese Browna, aby z nich vytvořil desku novou, a James Brown přitom
nedostane nic zaplaceno...

J3 : Brion jedr.iou řekl, kdo vlastní slova? Nepatří nikomu, stejně Jako nikdo nevlastní
barvy, a já si myslím, že je td docela logický a nevyhnutelný důsledek stříhání.
Samozřejmě; diúzet.: póuŽíť cokoliv. Myslím, že vše dobře dopadne. Pamatuji se,, jak

byli kdysi hiáty McQirthyová a další poplašeni touto možností. (Nejen ona, ale i
Ginsberg, Kerouac, Corso... - pozn.překl.) Říkali; "Jako spisovatel si pod setou
podřezáváte vél;/; tohle přece může dělat každý." Je ale jasné, že každý to dělat
nemůže. Pokud lva Jdé rozstříhají ten samý materiál, výsledky budou zcela odlišné,
a k tojnt Jeiié vždy přistupuje faktor výběru. Když něco rozstříhám, nepoužiji
všechno, ale vybírám
si.
'*
■;
.
•
'
•
...
’ •
P : Zdá se, Je vj v k.I nejnovější knize "Západní země" (vyjde v nakladatelství Viking
v prosinci l!>b7) používáte střihy velice málo. Současně způsob, kterým přistupujete
k 1 ttce, naznačuje odlišnou koncepci času, alternativu k lineárnímu vyprávění, jež
mohla také částečně vzniknout, jako následek stříhání naratlvních vět a odstavců. To
je vliv, který vidina v práci některých rockových textařů, kteří používali techniku
střihů - na příklad Bowie.

B ; Ano, v Západních zemích používám střihy velice zřídka. Někdy jsem něco
rozstříhal a krásně to zapadlo do kontextu, ale zvláště v této knize jsem nepracoval
v kontextu střihů. Je samozřejmé, že zkušenost se střihy poznamená váš přístup k
materiálu.
Pokud pracujete se slovy, existují určitá omezení. Mluvili jsme o hudbě. Brion
poukázal na to, že když jsme v knize "Minuty na to jit" použili montáž, byla to v
malbě pěkně obnošená vesta. V malbě, stejně jako v hudbě, je to přirozené: když
sedíte před něčím a malujete to, zahrnuje to i prvek času.

P : Ve vašem d.ie - zvláště pronikavé Je to v Západních zemích - je cítit, že lineární
vyprávění a z něj vycházející lineární pohled na čas, jako na něco Podřízeného zákonu
příčiny a následku, je v samém základě falešný. Ve vaší poslední knize mluvíte o

"kolosálním podvodu příčiny a následku”.

B : Ano. Je jedním z úhelných kamenů tc-ho, co můžete nazvat dogma vědeckého
materialismu, podle kterého to, co probíhá uvnitř, nemůže nikdy ovlivnit to, co
probíhá venku. Pořád tvrdí, že nemůže existovat žádný vztah mezi tím, co vidíte,
když jdete po ulici, a tím, co si myslíte - což není zjevná pravda. Říkával jsem mým
studentům: "Obejděte blok, vraťte se zpátky a napište, co jste právě viděli, se
zvláštním odkazem, pokud jste spatřili něco, co jste si předtím mysleli." Na příklad,
šel jsem kolem rohu a myslel na Nové Mexiko, došel jseiíl za roh - a tam bylo na
poznávací značce napsáno "Nové Mexiko - země kouzel". Jistě, tohle není ¿rovna
příklad příčiny a následku. Ta značka tam prostě byla ve stejnou dobu. Myslím, že
celý koncept časové souběžnbsti je v daleko větším souladu se skutečnými fakty,
týkajícími se vnímání. Racionalismus prostě není racionální. Pokud mu nějaká fakta
odporují, jednoduše je ignoruje. Jeden vědec se nechal slyšet, že nikdy neuvěří v
mimosmyslovč vnímání, i kdýby mu byly předloženy kdovíjaké důkazy.

P : Oba jsme na příklad v Maroku viděli mnoho příkladů "magie", která očividně
účinkovala - magie s počasím, která dokáže přivolat déšť nebo rozehnat mračna - a
jejíž výsledky se dají předpovědět! Derviši, kteří sl v tranzu probodnou ruku nožem,
a zranění se za pár hodin zahojí. Je dost zajímavé, že moderní fyzika zřejmě začíná
vypracovávat nové modely reality, ve kterých je více místa jak pro podobné
fenomény, tak i pro mimosmyslové vnímání.

B : Ano, ale je to tak výlučné, že to nestačí proniknout Až na běžné úrovně
vědeckého materialismu, kterému všechny ty milióny věří. Lidé, kteří žili ve
středověku na břehu móře a byli zvyklí vídat lodě, objevující se na obzoru, sice
věděli, že je země kulatá, ale přitom věřili, že je placatá: to Jim totiž řekla církev. A
dnes můžete číst v New York Times o někom, jak říká: "Nikdo nemůže tvrdit vážně,"
- vždy, když je vám jasné, že se dozvíte nějaký nesmysl - "že by šamanské rituály
mohly mít něco společného s počasím." Uvažuje totiž v podmínkách příčiny a
následku. Jakmile je na Jihozápadě po dešťových tancích, všichni se ženou ke svým
autům, aby se dostali pryč dřív, než se vyschlými koryty požene záplava. To je
praktičtější přístup; tihle lidé totiž ze zkušenosti ví, že dešťové tance vyjdou jenom
zřídka naplano. Magie s počasím ale není žádnou magií příčiny a následku. Některé
magické rituály mohou být provedeny pouze jednou a vědci požadují exaktní soubor
podmínek, které lze kdykoliv opakovat. Na dešťovém tanci je ale důležité to, že
pokaždé začne pršet.
P : Mátě pocit, že se můžete dostat se slovy tak daleko, abyste ty jevy popsal?
Nenahradilo malování, kterému jste se do určité míry věnoval, ve vašem životě
psaní?
B : Ano, jistě. Nepsal jsem moc. Zdá se, že jsem se dostal do určité slepé uličky,
která je naprosto bez perspektivy. Dostanete se do bodu, kdy už jste řekli vše, co
jste mohli slovy říct.

P ; U některých vašich nelineárnějších prací jsem často cítil, že je třeba odlišného
způsobu čtení, jako když se učíte dívat na obrazy.
B : Psaní může napodobovat malování a nemusí jít nutně o střihy. V minimalistickém
expresionismu máte na příklad plátno, na kterém jsou pouze tři nepatrně odlišené
odstíny téže barvy. Pokud byste to samé dělali v psaní, museli byste napsat nějakou
stránku a potom další dvě, které by se vždy trochu lišily. Kdo by to ale četl?.
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P : Jednou jste řekl, že náhodné kombinace slov, které jste získal při střizích, a
události ze sna jako by popisovaly budoucí události. Z toho jste Vyvodil, že "účelem
psaní je poznat, nakolik se můžete přiblížit tomu, kdy je budete skutečně vyvolávat”.
Myslíte si to Ještě?

B : Ano, dost slině, ale není to tak Jednoduché. Jedním z cílů psaní nebo
libovolného druhu umění je přivést lidi k tomu, aby si uvědomili, co vlastně ví, aniž
si toho jsou vědomi. Nemůžete někdmu říct něco, co by do určité míry již sám
nevěděl. Nemůžete mu nic vysvětlit, pokud to již sám do jisté míry neohápe. Lidé
nemohli Cézannovi rozumět hned, nechápali, že to jsou namalované ryby a tak dá!
viděné v určitém světle, z určitého úhlu. Mysleli si, že to jsou prostě jenom barvy,
nahozené na plátno.
Svým způsobem má psaní za cíl "způsobit, aby se to stalo" a zároveň tomu do
určité míry zabránit. Pokud něco napíšete, můžete snížit pravděpodobnost, že se to
skutečně přihodí.
P : Děje se něco, čemu byste rád zabránil?
B : V současné době hrozí největší nebezpečí z fašistického převzetí ihoci pod
záminkou boje proti drogám. Je to alarmující, zanayslíte-li se, co se asi tak může
skrývat za touto kolosální zástěrkou boje proti drogám. Nemají přitom nejmenší
zájem na tom, aby v něm uspěli.

P : Tvrdíte, že policie a výzvědné služby mají v úmyslu provést politický převrat?
B : Přesně to mám na mysli: naprosté převzetí moci. Z narkotických poldů budou
králové! Víte o tom, jak daleko to již došlo v Malajsii? Již mají trest smrti za
přechovávání vide jak půl unce heroinu nebo morfinn, a také vás mohou pověsit za
přechovávání více jak sedmi uncí trávy! Pověsit! Každý, kdo je podezřelý
z obchodování s drogami, může být bez obvinění či soudu zadržen až na dva roky.
Každého člověka na ulici, který by vypadal jako narkoman, mohou předvést a držet
tak dlouho, dokud se nepodrobí zkoušce moči. Pokud je zkouška pozitivní, mohou ho
poslat na dva roky do rehabilitačního střediska.
Malajsijská vláda vyzývá všechny ostatní vlády, aby se připojily k boji s touto
hrozbou. Je jasné, že zde budou dělat něco podobného. Každý fašistický puč
potřebuje nějakého obětního beránka. Nacisté použili Židy; zdá se, že zde poslouží
jako obětní beránek narkomané.

P : V knize Podzemní říše od Jamese Millse, ale i v dalších nedávno vyšlých knihách
jsou uvedeny důkazy, že obchodování s drogami je na vyšších úrovních prováděno
pod dohledem CIA i dalších výzvědných služeb.

B : Ano, a pokud jste četl knihu Nicka Toschese o Sindonovi (Moc na zemi: výbušný
příběh Michela Sindony), víte, že v Malajsii se "pere" většina peněz, získaných z drog
(pozn.překl.: "vyprat" peníze - převést příjmy z pochybných nebo nezákonných zdrojů
na jiné, zpravidla zahraniční konto, a pak je "čisté" vyzvednout).
P : Takže překupníci, kteří jsou ve spojení s výzvědnou službou, se zmocní velení,

zbaví se konkurence...
0 : Přesně tak: o to jde. A pokud máte tyto miliardy dolarů ve "špinavých" penězích,
máte také obrovskou moc, zcela ovládáte celý peněžní systém.

■ T7

To je otřesné a úděsné! A přímo tady u nás máte ty fakony, kteří udávají své
rodiče. Vypadá to, jako kdyby se Reagan a Meese snažili udělat z Ameriky národ
zglajchšaltovaných zrádných krys a prásXX. Naši předkové, průkopníci a první
osadníci by se pochcali ve svých hrobech smíchy nad tím, že je třeba močových
testů k rozhodnutí, zdali je někdo schopen vykonávat svou práci. Jaké je vlastně
měřítko kvalifikace? Vykonávání práce a svXc: „ ch úkolů. To přeci iXte, když někdo
řekl Lincolnovi, že Grant má problémy s p.Jm, a on mu opověděl: "Tak teda
rozdělte jeho značku whisky ostatním generálům a uvidíme, jestli zvednou ty svý
tlustý zadky a něco udělají."

P : Cenzuraí boje o "Nahý oběd" v šedesátých letech i váš postoj v pozdějších
knihách a rozhovorech byly chápány v kontextu celosvětového hnutí mládeže. Myslíte
si, že bylo dosaženo nějakých skutečných výsledků? Nebudou teči rozmělňovány?
B : Pokud se pamatujete, ještě před touto tzv. kulturní revolt".:! _ .a myšlenka, že
by měly mít menšiny nějaká práva, jednoduše nemyslitelná a tc „ ’.J. V tištěném
textu se nemohlo objevit žádné sprosté slovo. Teplouš je dneska LXné zdomácnělé
slovo, a přitom byly doby, kdy tomu tak nebylo. A tak dál. Každý, kdo tu dobu
zažil, ví, že bylo dosaženo velkého pokroku.
P : Jedním z opakujících se témat ve vašich knihách a ústředním u-dvoa Západních
zemí je vaše přesvědčení, že lidstvo musí v určitém smyslu mutevm, naučit se žít
beze slov a dokonce i bez hmotného těla, aby se tak vyhnulo eo. opii, která je v
univerzu Jednosměrného času a příčiny a následku nevyhnutelná. Vhl.oe nějaké méně
radikální řešení, politické řešení hrozby jaderné války, otráveni biosféry apod.?

B : Nemyslím si, že by se mohlo objevit na politické rovině.

P : Vkládáte nějakou naději do překročení životních podmínek lidstva, které by ae
včas naučilo žít spíše v kosmickém prostoru než být upoutáno k zemi?
B : Naděje to je, protože je to jediná cesta, kterou se můžeme dát. Pokud existuje
pouze jediné řešení, které by nabízelo nějakou šanci na přežití, je to jediná naděje,
kterou máme.
P : Jak si to představujete v praxi?

B : To nejde. Ryba, která žije ve vodě, může sice vidět souš, ale nemůže mít
sebemenší představu o tom, co znamená žít na souši. Budou nové obavy a nebezpečí,
například. Strach z pádu neznamená pro rybu nic, ale jakmile by vystoupila z vody
na souš, objevil by se. Jediný náznak podmínek v kosmickém prostoru, který máme,
je z našich snů a zkušeností z opuštění těla nebo ze stavů, podobných snům. Jak
víte, objevili, že pokud je lidem bráněno mít sny, objeví se všechny projevy
nespavosti, bez ohledu na to, kolik bezesného spánku Je Jim dopřáno. Nakonec
mohou i zemřít. Řekl bych, že příčina spočívá v tom, že sny jsou naším životním
spojem s kosmem. Léta jsem si vedl deník snů a používal jsem je ve svém díle.
P : Pár kyberpankových autorů sci-fi mi řeklo, že vaše knihy měly rozhodující podíl
na jejich vývoji.

B : Četl jsem Williama Gibsona; chtějí, abych hrál roli ve filmové verzi knihy
Novoromancér, pokud k tofflU ovšem dojde.
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P ; Bruče Sterling se ve "Schismatrix" velice živě představil, co by obnášel skutečný
život v kosinu. Jeho "Humři" jsou lidé, kteří si nechali chirurgicky upravit svá těla
tak, že jsou soběstačnými systémy, takže mohou žít ve v&kuu, vesmírem cestují tím
způsobem, že se magnetickými opasky přichytí vnějších stěn kosmických lodí a to,
co zachytí svým rozšířeným smyslovým aparátem, zesilují, a dělají si dobrou náladu
alikvotními tóny kosmických paprsků.

0 : Skvělé. To si musím přečíst.
P : Je tento přenos myšlenek jedním ze způsobů, jak můžete jako spisovatel dál
existovat?

B : Myslím si, že spisovatel stojí i padá se skutečným psaním. Nemluvím jenom o
stylu, mluvím o celém tvůrčím procesu. Pokud jsou vaše postavy skutečně žijící
stvoření, zůstanou. Dobré pspní zůstane.

( 1. čáit dosud nevydané práce)

(poctivá kompilace opřená o týdenní pobyt v Řitně)
Ten, koho na cestu do ciziny - pro nás stále zdaleka ne běžnou - vede radost
z poznávání života, přírody a zvláště kulturních a uměleckých památek cizích zemí,
kdo si uvědomuje historické a kulturní souvislosti, ten si v cizině rád připomene i
českou stopu. Kde a kdy se tady nebo tam odehrálo něco významného pro nás
Čechy, kde a kdy tu prošel některý významný příslušník našeho národa. To jsem si
uvědomoval při pobytu v Římě.
Bez zajímavosti není ani to, Jak Řím viděly české oči, ovšem Jen oči pronikavěji,
hlouběji a osobitěji vidoucí - oči K.Čapka, F.X.Šaldy, J.S.Machara, V. V. útěcha...
Tomu, koho zajímá v Římě i tento český pohled, může posloužit tento stručný
a skromný průvodce:
Úvod -

ŘÍM

1 . KAPITOL - PIAZZA COLONNA - QUIRINAL
2 . FÓRA - PALATIN - KOLOSEUM
3 . POD KAPITOLEM, PALATINEM A AVENTINEM

4 . OD KAPITOLU K OBLOUKU TIBERU
5 . ESQUILIN S LATERÁNEM
6 . OBLAST TERMINI A SAN LORENZO
7 . KOLEM PIAZZA DEL POPOLO PINCO - ŠPANĚLSKÉ SCHODY

8 . 7.A BRÁNU P. POPOLO - PORO ITALICO - VALLE GIULIA - PARK BORGHESB
9 . VATIKÁN

10 . GIANICOLO A TRASTEVERE
11 . Z AVENTINA ZA BRÁNU S. PAOLO

12 . CELIUS - VIA APPIA

literatura
Úvod - ŘÍM
l

*

Řím - věčné město... má .dnes -přes 2,5 miliónu obyvatel, V roce 1911 byl sotva
poloviční. V.V. Štechovi připadal už tehdy jakoby bez hranic, volně rozteklý v rovině

pod Sabinskými horami a Albánskými horami, rozdrobený v izolované jednotky; jako
město příliš velké a různorodé... (11/114)
Také Jaroslav Neumann ukazuje, že' Řím netvoří celek,

strukturu,

ale

že je

tvořen řadou samostatných památkových komplexů, Individuálních monumentů. Smysl

pro celek neměla totiž antika (císaři se navzájem předstihovali) ani církev ani
renesanční velmoži. Teprve barok sceluje, spojuje se smyslem pro řešení prostoru. A
proto "celkovým výtvarným rázem je Řím barokní". (Itálie)

A třebaže je římský barok svou statickou hmotností a těžkou,
monumentalitou bližší renesanci, nebývá nám Čechům právě blízký.
Tak

V.V.

Štechovi je barokní

Říma

ráz

nepříliš

sympatický.

vznešenou

Nalézá

totiž

v

barokním umění "příznačnou stránku falešného idealismu, vnitřní lež, která zúmyslně

nevidí

jedno

a

záměrně

reprezentační, přespříliš

přehání
dokonalá

druhé.

Krása

a

možno

kde

je

v

jeho

stupňovaná

pojetí

-

velmi

proto

herecká,

neupřímná."

(Cesta do Paestum, 34)
Karla Čapka pak barok přímo odpuzuje a Řím se mu "celkem nelíbí”. Jemu je
totiž už císařský Řím barokní a "katolictví si podává ruku s pohanským Římem
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césarů". A tak "Řím pořAd pracaj
*

k buráku, barok Je jeho mateřská řeč..." Čapkovi

je cizí ta barokní posedlost, "ta divná vášeň stavět pořád kolosálněji, pořád
extenzivněji" (Čapek 2723). A tak oceňuje v Římě nejvíce upřímnou prostotu a naivitu

raně křesťanského umění, které na chvíli přerušilo ono barokní směřování Říma.
Možná že byl Čapek v Římě příliš krátkou dobu. Vždyť i Julius Zeyer zůstal

zprvu chladný a prvním dojmem bylo malé zklamání (28.12.1883 Maudrovi). Teprve
postupně podléhal Zeyer kouzlu Říma, "velkého, vznešeného" (7.1.1884) AI.Kašparovi).
Také F.X. Šalda soudí, že "Řím není město přístupné a líbivé...Je třeba námahy,

abys vnikl v jeho chladné, abstraktní a objektivní kouzlo", v jeho monumentální
architekturu. Ale oceňuje to, co zůstalo Čapkovi cizí: "Římské umění, ať staroříuiské,

imperátorské, ať novořímské, barokní, je výrazem ohromné vůle a energie, vůle, která
si podrobila intelekt a učinila z něj svůj nástroj" (to považuje Šalda za vzácné a
řídké a vidí v tom "Jedinečnost římského divadla uměleckého") - "proto lze
pochybovat o vkusnosti některých prostředků, ale celek tě strhne vždy." (Několik
dojmů a reflexí Italských - 1911 Krit. projevy 8)
Řím však působí celkovou náladou. "Náladový prvek je tu mocný", zjišťuje V.V.
Štech - "a působí dodnes na každého, jsou to nálady spjaté se vznešenou přírodou a
z mohutných stop lidí minulých, kteří tu přecházeli...” - "Čas cítí se tady mocněji,
střídání, zánik, věčná změna..."
Machar, obdivovatel antiky, cítí to ještě silněji: "Není to město veliké...Není to
město zvláště krásné a přece je to město Jediné na světě. Proto, že je centrem dějin
lidstva, že člověk ty dějiny zde Jaksi obsáhne, vidí a přehlíží..." a najednou "marnost
všeho lidského vstoupí v duši Jeho, cítí nicotu života svého a života všech národů,
vlád a říši, a takový pocit konečně může být také úžasný a tragicky krásný. A
takový pocit může mít člověk jen v Římě." (Machar Řím, 8-9)

KAPITOL - PIAZZA COLONnA - QUIRINAL

KAPITOL tvořil spolu s Palatinem a Esquilinem jádro Říma.

Už v královské

době (skončila 510 př.n.l.) tu stál největší a nejvýznamější chrám Říma, chrám Jova

(Jupitera) Kapitol ského. Jeho základy Jsou dnes vestavěny do budovy Kapitolského
muzea. Na vrcholku pahorku, kde dnes stojí chrám S.Maria in Aracoeli, stávala stará
římská tvrz - AkX - a později chrám junony Monety. Sem vedla od Fóra Romana
Via triamfuiis, tudy kráčeli v triumfálních průvodech s vavřínovými věnci na čelech
vítězové nad nepřáteli Říma... Odtud sledovali auguři let ptákti a z něho věštili
budoucnost.
V r.39C př.n.l. jediný Kapitol z celého Říma odolal
zpustošení Gally
(vojevůdcem Brennem) a utekly se sem zbytky obyvatelstva. Kapitolské husy vzbudily
v rozhodující chvíli nočního útoku Galiu Tita Manila a obránce a zachránily tak
Kapitol.

Ve středověku Kapitol zpustl a pěstovala se tu prý cibule odtud i název Campo
ďoglio.
Dnes na Kapitol vystupujeme bučí od Fóra nebo z Plazza Venezla širokým
schodištěm. Vlevo od schodiště je malá bronzová soška Cola da Rienziho, smělého
vůdce lidu, kterého nějaký čas věznil Karéi IV. v Praze. Na vrcholku schodů se po
stranách tyčí velké mramorové sochy Diových synů-dvojčat dio skůrů Často ra a
Poluxe, ochránců a pomocníků Římanů v bitvách s nepřáteli.
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Před

námi

se

otevírá

snad

nejkrásnější

římské

Vytvořil

náměstí.

je

sám

Michelangelo. Doprostřed postavil bronzovou antickou jezdeckou sochu Marka
Aarelia, kterou sem přemístil z Lateránu (nebyla křesťany zničena, protože jezdec byl
považován za císaře Konstantina). V čele stojí na základech Tabularia, archivu římské
říše, palác Senátorský — radnice města Říma. Dvojité schodiště paláce je zdobeno

antickými sochami říčních bohů Nilu a Tiberu, nad kašnou je socha bohyně Romy,
Vlevo stojí palác Kapitolského Muzea, které založili papežové, ale později
přešlo do vlastnictví města Říma. Jeho sbírky pokračují v protilehlém (vpravo

stojícím) Paláci konzervátorů (zde např. Kapitolská vlčice a Jinoch vytahující si trn z
paty).
Z Kapitolského

samý vrchol Kapitolu ke chrámu S.
MARIA in ARACOELI, kam vedou druhé zvláštní schody přímo z Piazza Věuezia.
Chrám vznikl v polovině 14.stol. (1348) na základech rozmetaného chrámu Junony
náměstí vystoupíme

na

Monety. Z něho byly vzaty antické sloupy a antické cihly. Vnitřek i MAcbara "dojí
má" vzdor "křesťanským nevkusům" (Machar 197). Pod hlavním oltářem je antická
rakev s ostatky sv.Heleny, zbožné manželky císaře Konstantina, která vážila cestu do
Jerusalema, aby tu "zázračně" objevila kříž, na němž byl ukřižován Ježíš.
V přilehlém klášteře patrně v r.1367 strávil několik měsíců vězení náš Millft z
Kroměříže, když vážil cestu do Říma, aby se mu dostalo poučení, kde má hledat
Antikrista. Papeže v Římé nenašel a z náhlého vnitřního popudu ohlásil lidu veřejné

své kázání o AntikristcM. Nato byl inkvizicí uvězněn - do návratu papeže Urbana z
Avignonu v říjnu toho roku.
Na úpatí Kapitolu u Fóra je Mamertlnské vězení. Zde skončily životy Jugurty,
Tiberiova ctižádostivé)^ oblíbence Sejana a mnoha dalších. Vězněm tu prý byl také
sv.Petr a k jeho o svěžepí tu prý zázračně vytryskl pramen.
Na úpatí Kapjtoiu vznikla také novodobá monumentální stavba - pomník
VICTORA EMMANWBÍ^A. II - oslavující sjednocení Itálie r.1370. Vznikl na samém

konci XIX.stol., má v čele sochu Victora Emmanuela II., sjednotitele Itálie, a uvnitř
je umístěn hrob Neznámého vojfna. Architektonicky se památník mezačleňuje do okolí
a ruší nabubřelou velkolepostí i svými rozměry.
Pomník Victora Emmanuela II. tvoří vlastně jižní
středu dnešního Říma.

stranu

PIAZZA

VENEZIA,

Na jeho západní straně stojí palác VENEZIA. Je to raná renesanční stavba, snad
projektovaná Albertim. Už r.l45S jej začal ze zdivá Coloasea stavět papež Pavel III.,
rodem Benátčan, který tehdy metal kletby proti našemu Jiříkovi z Poděbrad. Palác
má strohý vnějšek a krásné nádvoří s arkádami. Do zahradního traktu je vklíněn
kostelík sv.Marka s renesanční předsíní. R.156O byl palác přenechán Jako vyslanectví
Benátské republice a r.1797 přešel s Benátkami do rakouského vlastnictví. Zůstal v

něm i tehdy, když byly Benátky zase odstoupeny Itálii. .Sídlilo tu rakouské
vyslanectví, a proto byl t^nta palác často navštěvován Čechy, zvláště když byly ve
na jihovýchodní straně paláce upraveny ateliéry pro rakouské umělce stipendisty a současně i ubytovací místnosti pro ně. Tak r.3838 sem chodíval
F.Palacký, když si prostřednictvím vyslanectví zařizoval přístup do vatikánského

věži

archívu, od r.1855 do svého návratu domů tu měl svěj ateliér Václav Levý, bydlel tu
1 tvořil (od r.1878 do smrti) nešťastný Beneš Knupfer, Myslbekův žák G.Zoula
(tvůrce pomníku K.Světlé na Karlově náměstí), v r.l898 tu na studijní cestě krátce
bydíel architekt Jan Kotěra a současně s ním historik Josef Šusta a další a další.
^Později se stal palác sídlem Mussoliního,
-4"'
R2 -

který z

balkónu

do

náměstí pronášel

své plamenné projevy k
foSíacára. Svou pracovna mál v obrovském sále s
balkónem, který byl tak velký, že ho rakouské vyslanectví ani nemělo zařízený (nvá
dí v pamětech J.Šusta).
Nedaleko od náměstí, směrem na západ,
jesuitských kostelů v celém

stojí kostel IL GESU,

světě, Projektoval ho a

stavěl

základní typ
1568-1575 Vignola a

dokončil Da Porta.

Má podélnou dispozici: Jediná lob Je obklopena bočními kaplemi
které svým příšeřím dávají možnost individuální modlitby a rozjímání. Kupole spojaje

biíiJVKÍ loci s krátkou příčnou lodi a jí padá světlo do kostela nádherně vyzdobeného

zlatém
V
Loyoiy,
cílem...
Z

a barevnými mramory.
příčné lodi vlevo Je skvostný oltář s ostatky zakladatele řádu Ignáce z
"řídkého železného člověka...muže důsledného a pevného, jdoucího za...
po cestě nejkratší." (Machar 208)
Benátského náměstí vychází k severu živá třída DEL CORSO, kdysi římská

Via Lata. Nedaleko od ní po obou stranách stojí dva z monumentálních kostelů
římského klaslcízujícího baroka: východně kostel sv.Apoštolů (podoba z r.l?02 t.
Fontana), západně kostel sv.Ignáce.
Třídou Via del Corso přijdeme na Piazza COLONNA. Má Jméno podle 42 tn
vysokého sloupu Marca Aurelia z let 376-193 n.l. Jeho reliéfy s lidovou narativností
vyprávějí o vítězství císaře - v Jižních oblastech naší republiky - nad Markomany.
Točitými schody lze vystoupit nahoru, kam papež Sixtus V. r.1589 dal postavit
bronzovou sochu sV.Pavla místo sochy Auzeliovy.
Na náměstí Je palác Chigi - dnes ministerstvo zahraničí.
Odbočení doprava (k východu) nás přivede brzy k FONTÁNĚ Dl TREVI,
nejkrásnější a nejznámější římské fontáně, kde sl návštěvníci Říma vhozením mince

zajišťují opětnou návštěvu věčného města. Původně zde končil Jeden římský vodovod,
zřízený r.19 př.n.L Agrippou. Fontánu vytvořil v letech 1773-1782 N.Salvi na základě
star&ího Berniniho návrhu. V pozadí je součástí fontány barokní palác Poli s
mohutnou nikou. S ním kontrastují divoká skaliska - z nich tryská voda. V nice stojí
socha Neptuna a níže se vzpínají mořští koně.
Nedaleko odtud v malém hotelu v ulici Via delle Stamperia, která se od
fontány stáčí k třídě Via del Tritone, bydlel za svého pobytu v Římě r.1870 Josef
Márws. Cestu mu umožnil Jeho mecenáš V.Lanna. Ale v Římě se Mánesova duševní

choroba povážlivě zhoršila, v hotelu byl okrádán, u fontány obdarovával chudé
žadonící dětí... Pro trosku člověka si sem k fontáně di Trevi musela přijet sestra
Amálie a odvést ho domů.’ Rok nato Mánes skonal.
Stoupání nás přivede na nejvyšší římský pahorek QUIRINAL, osídlený původně
Sabiny. Zde byl v antickém Římě svatostánek Quirina, prastarého ochranného boha
Říma, původně boha Sablnů.
Dnešní rozlehlý pozdně renesanční palác na Quirinalu začal stavět papež Řehoř
XIII. r.1574 s cilem vybudovat tu další papežské sídlo, kde by papeži "mohli užívat

dobrodiní čistého vzduchu" (podle Machara). A opravdu někteří papežové mu dávali
přednost před Vatikánem. Ovšem přestavby se za účasti předních architektů protáhly
do r.1740. Po obsazení Říma vojsky rodícího se italského státu r.1870 se papež
uzavírá ve Vatikánu a palác se stává sídlem italského krále. Od r.1947 Je sídlem
italského prezidenta.
Před palácem stojí fontána se sochami dvojčat Kastora a Poluxe (Jejich otcem
byl Zeus, matkou Leda), krotících koně. Jde o antické sousoší, které stávalo před
lázněmi Diokleciánovými. Římané kult těchto ,rblíženců‘' přejali velmi brzy ze Sparty

a ctili je jako své pomocníky v boji, zvláště Jnko ochrAnce jezdců.
Sejdeme-li ulicí Via del. Quirinale dolů, dostaneme se na křižovatku s ulicí Via
Quatra Fontáne. Na nárožích jsou tu čtyři malé kašny a vedle křižovatky kostel S,
CÁKLO alla quatra fontáne.
Setkáváme se tu s dílem "osamělého podivína" Borrominiho, Římu cizího. V
půdorysu kostela se pronikají dva rovnoramenné trojúhelníky, nad klenbou se zvedá
"bizarní šnekovitá věž nesoucí na vrcholu glóbus". Českému baroku je Borromini
bližší než klasicizující monumentalita staveb Berniniho a M a démy. Na jeho dynamický
barokní projev, "vytvářející podivné, tajemně krásné útvary" (Jar.Neumann 1/264),
totiž prostřednictvím Miláňana G.Guariniho navázali naši Dienzenhoferové.
Nedaleko je palác Barberini, jeden z nejkrásnějších římských paláců, právě dílo
klasicizujícího monumentálního baroka Mademy (začal stavbu r.1624) a Berniniho.

FÓRA - PALA TIN - KOLOSEUM
Mezi Kapitolem, Palatinem a Esquiiinem leží FÓRUM ROMANŮM. Leží v
místech , kde byly kdysi bažiny, než je odvodnila Cloaca maxima, stoka budovaná už
na sklonku doby královské, tj. v 6.st. př.n.l. Fórum bylo hlavním náměstím
republikánského Říma a centrem jeho veřejného života. Zde se odehrával politický
život státu (curie, řečniště), hospodářský život (baziliky) i život náboženský (stály tu
chrámy).
V raném středověku byly pohanské chrámy a veřejné budovy zničeny a zkázu
dovršil vpád Normanů v 11.stol. Z prostranství se stalo pastviště dobytka - campo
vaccino. Ze staletých nánosů se začaly zbytky staveb soustavněji odkrývat teprté z
příkazu Napoleonova v r.1808. Náš básník Milota Zd.Polák v r.1813 viděl už vykopaný
oblouk Septimia Severa a přihlížel vykopávání sloupu císaře Foka. Byl svědkem toho,
že "téměř tři sáhy hluboko kopati se musí, než se starého dláždění někdejšího města
dosáhne". Později pokračovali v pracích někteří papeži a zvláště pak italská vláda.
Dnes je Fórum úzký obdélný pozemek zaplněný poraženými sloupy, oblouky,
branami. Je to nepřehledné prostranství trosek.

"... strach a podiv mě jal.
Proč zbyly ty sesuté chrámy,
bezruké sochy s očima vyhaslýma,
oblouky, prasklé a zlomené sloupy a brány,
jimiž se z ničeho vchází v nic?"
(Jos.Hora, Itálie)
Potřebujeme tu plánek pro orientaci, znalost římských dějin a také bohatou
představivost. Neboť_"tušíš mnoho, ale nevidíš ničeho" (Machar). Pak se může stát
"procházka po fóru jedním z nejsilnějších římských zážitků" (Jar.Neumann). Nebude-li
tomu tak u vás, nermufte se, vždyť ani u K.Čapka fórum ’’nevyvolalo posvátné
pocity" (Čapek, 28).
Na fórum se zpravidla poprvé díváme zpod Kapitolu, od barokního kostela
Sv.Martina a Lukáše, který stojí na sutinách Sekretariátu senátu.
Po levici (směrem k Via dei fori imperiali) máme obnovenou římskou curii radnici, napravo pak zbytky široké řečnické tribuny zvané ROSTRA podle ozdob Špicí - ukořistěných nepřátelských lodí. Zde před námi se scházela comitia,
shromáždění svobodných římských občanů. Zde se volili republikánští úředníci, zde
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se projednávaly zákony, zde se hlasovalo, zprvu veřejně, později tajně, rozdanými
tabulkami. Řečníci na tribuně od časů bratří Gracchů stávali čelem k lidu, nikoli
čelem k patriciům na radnici. Z této tribuny pronesl Antonius
mrtvolou zavražděného Caesara, která ležela před námi na fóru.

svůj

projev nad

O svah Kapitolu se opírá římský archiv TABULARIUM a na Jeho troskách Jako
na svých základech dnes stojí Senátorský palác na Kapitolském náměstí.
Před námi je vítězný oblouk Septimia
osamocený korintský sloup císaře Pokase.

Severa

(z

r.203

n.l.)

a

vedle

něho

Daleko před námi na nejvyšším bodě Svaté cesty, která prochází forem, je vidět
TITŮV OBLOUK z r.83 n.l., nejkrásnější římský oblouk s výtečnými reliéfy, které
znázorňují Titův triumf po vítězném ukončení války s

Židy a dobytí Jerusalema,

(Teprve r.1821 byl zbaven obestavění činícího z něho středověkou pevnost Frangipanů
a restaurován. Podobně se - obestavěn - dochoval i oblouk Septimia Severa.)
Postupně na fóru podél Svaté cesty, dlážděné nepravidelnými plochými kameny,
vznikaly chrámy.
Nejstarší Je SATURNŮV CHRÁM (podle tradice z r.500 př.n.l.), kde byl ukryt

zlatý poklad Římanů. Jeho osm Jónských sloupů je vidět zcela vpravo.
A za ním, za asfaltovou cestou vedoucí k Tiberu, Je vidět tři korintské sloupy
chrámu
VESPASIANOVA.
f

Druhý nejstarší chrám na fom (podle tradice z r.484) byl chrám KASTORA A
POLUXE. Zbyly z něho tři vysoké korintské sloupy se zbytky kládí (je vpravo před
námi).

Zbytky nižšího kruhového chrámu VESTINA 1
dále a vlevo od chrámu
Kastora a Poluxe) s atriem uchovávaly kdysi plápolají
oheň státního krbu republiky.
Neustále ho udržoval sbor šesti kněželc, neposkvrněných panen, které bydlely v
atriu-domu vedle chrámu.
Vlevo při Via dei fori imperiali je zachováno mramorové sloupořadí s kládím
půdorysu a do něho Je vestavěn barokní chrám. Jde o chrám Antonína a Faustiny.

y

Konečně se na fóru stavěly baziliky pro obchodní a soudní účely. Do nich se
soustředily i krámy z tržišť.
Z nejstarších bazilik - baziliky Aemilia (postavené r.179 př.n.l.) a baziliky Julia
(započaté Caesarem a dokončené Augustem) - zůstaly Jen malé zbytky.

Zato velkolepou zříceninou na fóru jsou tři mohutné oblouky BAZILIKY
MAXENTIOVY (začal stavbu) čili Konstantinovy (stavbn dokonči?) severně od Via

sacra blízko Titova oblouku. Jsou to jen zbytky pravé boční lodi, klenuté oblouky o
rozpětí 21 ni a výšce 2S m. F.X.Šalda obdivoval "smělou vzdušnost a mohutnou
sjednocenost" tohoto "zralého pozdního umění římského, které mluví k tobě celému
a rozechvívá tebe dnes celého, jako rozechvívalo Římany své doby".
Mezi chrámy Antonína a Faustiny a bazilikou Maxentlovou stával chrám
zasvěcený Romulovi a za ním se zvedá nenápadná stavba jednoho z nejstarších
křesťanských kostelů Říma, zasvěcený Kosmovi a Dsmic.iovi (je ze 6.stol.). "Má
mozaiky, Jež stojí jediné v Římě za podívání - krásné patrně proto, že jsou ještě

ovanuty duchem antiky", tvrdí vcelku správně Machar, neboť mají ještě antickou
plastickou modelaci. Také K.Čapek v tomto kostele, "kam nechodí nikdo", našel
mozaiky ještě "krásnější a světlejší' než jinde. "Mezi dvamáctl ovečkami třináctá, tor
Kristus; ovečka na knize se sedmi pečetěmi, toť on, a ještě jednou on ve slávě
nebeské. Neboť tehdy snad ještě ani nedělali kříže s mrtvým a strašným Kristem(Pašijové cykly začínají opravdu od ó.stolj Svatí jsou pak hubení, něžných rukou a
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hrozné velkých, vážných očí...” (Čapek, 48)

Vstup na Forum románům je

společný

se vstupem na

Palatin -

od

Titova

oblouku.
Na PALATINU začínaly dějiny Říma, zde je doloženo nejstarší osídlení Latinů v

10 .stol.p/.n.l. Zde prý byla chýše pastýřů, kteří se ujali dvojčat Romula a Rema,
vhozených v košíku do Tiberu na příkaz krále Amulia, který se obával na základě
věštby o svůj trůn v Albě Lonze. (Matkou prý byla vestálka Rea Sylvia, králova
neteř, otcem Mars.) Dříve je odkojila vlčice.
Na Palatinu a Kapitolu s tvrzí a chrámem bylo jádro Říma, který se brzy
rozrostl spojením osad na většině ze sedmi pahorků a byl za krále Servia Tullia
ohrazen tufovými kvádry. (Ve skutečnosti asi ze 4.stol.př.n.I.)
Z Palatinu je překrásný pohled na Řím, zvláště v podvečer. (Miloval ho Corot.)

Za římské republiky tu byla čtvrt s domy patriciů. Měl tu svůj dům boháč
Crassus - koupil ho od něho Cicero. Dům tu měl Catilina a také Marcus Antonius.
Své sídlo tu pak vybudoval Augustus a to se stalo sídlem císařů, plným
nádhery (toto "palatinum'' na Palatinu dalo vznik slovu "palác").
Vedle jeho zbytků je dobře zachován prostý "dům Livie", vlastně Jen větší
římský dům, ale už s klenbami a iluzivními malbami (byly přeneseny do muzea v
Termách); asi privátní obydlí císaře Augusta.
Nad ním se tyčí mohutné zbytky Tiberiova dvoupatrového domu.
Nero odtud až k Esquilinu budoval svůj velikášský Zlatý dům, po němž už
zbývá Jen málo.
Vespasianus a Titus na Palatinu nebydleli. Teprve Domitian vybudoval svůj nový
palác až na vrcholku Palatinu.- Jeho obrovité zbytky (s částí portiku, sloupy, zdmi)
ční k obloze a opěrné zdi sestupují na jižní straně dolů až k Cirku maximu.
Největší masa nedokončeného paláce Septimia Severa leží na straně odvrácené
od fóra, třípatrová fasáda 90 m široká se sloupy, nikami a plastickou dekorací.
Dole pod ním v ulici San Gregorio jsou zbytky Claudlova vodovodu, kterým
tento podivínský císař posílil nejstarší vodovod Appiův.
Na rozhraní 16-17.stol, upravovali papeži podle Michelangelova návrhu Palatin ze
strany od fóra na terasovité zahrady, které stoupaly k Farneské vile. Tyto zahrady
vzaly za své při archeologických vykopávkách.
Ani "cihlové rozvaliny na Palatině" se K.Čapkovi, majícímu nechut ke každé
monumentalitě, "celkem nelíbily" - jako ostatně celý Řím.
Ale mnoho návštěvníků - a já se k nim počítám - se zde asi rádo poddá
náladě, o níž mluví V. V. Š těch. Jako by se tu "zhmotňoval dávno minulý čas". Ty

"obrovité zlomky" jako by "vydechovaly velikost, konflikty vůle a vášní" (Vzpomínky
11/122). "Čas cítí se tady mocněji, střídání, zánik, věčná změna..." (Cesta do Paestum)
Za Titovým obloukem se Svatá cesta opět svažuje. Po levé (severní) straně se

zvedá sloupořadí chrámu VENERY A ROMY.
Před námi je KONSTANTINŮV OBLOUK,

poslední

vítězný

oblouk

v

Římě,

postavený na paměf Konstantitova vítězství nad Maxentiem v bitvě u Milvljského
mostu r.312 n.l. Umělecky jde o dílo už eklektické. Většina plastik sem byla

přenesena ze starších staveb.
Za ním se zvedá mohutné KOLOSEUM - amfiteátr, který vystavěli Vespasianus
a Titus v letech 72-80 n.l. na místě bazénu Neronovy zahrady Zlatého domu. Byl
stavěn z teravertinových kvádrů spojovaných železnými svorníky pro 50.000 sedících
diváků. Osy elipsy měří 188 a 156 m, výška třípatrových arkád byla přes S0 m.
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Přestože se z Kolosea ve středověku rozvážel kámen na stavby, je vnějšek stále
pevný, vnitřek i s podzemními propadly a chodbami působí jako ruina.

"Dnes, když se rozpadá v troskách, je Koloseum ještě krásnější
než v době svého největšího lesku. Tehdy to bylo jen divadlo."
(Stendhab
Dole stálo pódium pro císaře - výše seděli senátoři v tógách s rudými pruhy pak jezdci a šlechta - kněží - nahoře pak lid. Amfiteátr se mohl zastřešit plachtou.
V amfiteátru se odehrávala krvavá podívaná. Především zápasy gladiátorů bud s
mečem nebo s trojzubou vidlicí anebo se sítí - nejčastějl se proti sobě stavěli
protivníci s různými zbraněmi. Jinou atrakcí byly zápasy odsouzenců s divokými
zvířaty. Konečně se tu odehrávalo předhazování křesťanů lvům. Gladiátorské hry
trvaly i v době křesťanské až do r.404. Tehdy mnich Telemachos vběhl do arény, aby
zabránil usmrcení gladiátora, a byl za to rozvášněným davem ukamenován. Císař
Honorius pak hry zakázal.
Od Kolosea se vracíme novou ulicí dei Fori Imperiál!, 840 m dlouhou, kolem
dalších císařských for. Císaři totiž Fórum Romanům nerozšiřovali, ale budovali nová,
dnes rovněž zapuštěná pod úroveň terénu.
Míjíme FÓRUM VESPASIANOVO se zbytky chrámu Míru,
FÓRUM NERVOVO,
pak FÓRUM AUGUSTOVO a proti němu, navazujíc na Fórum Romanám
leží FÓRUM CAESAROVO.
Nej výstavnější bylo FÓRUM TRAIANOVO, celé vydlážděné mramorem. U vchodu
stávala mohutná bazilika Ulpia, za ní dvě knihovny a mezi nimi dochovaný sloup 36
m vysoký. V podstavci byla uložena zlatá urna s Trojanovým popelem, na vrcholu
stála jeho šestimetrová socha, která byla r.363 stržena a 1578 nahrazena sochou
sv.Petra. Spirálovitě vinutý reliéf sloupu, 200 m dlouhý, zobrazuje výjevy z TrajaiKna
vítězného boje s Dáky (na území dnešního Rumunska).

POD KAPITOLEM, PALATINEM A AVENTINEM
Mezi Aventinem a Palatinem se rozkládal CIRCUS MAXIMUS, zalomený už za
republiky a rozšířený císařem Augustem pro 60.000 diváků a Trajanem ještě o
dalších 20.000 míst. Jeho zbytky jsou patrné a závodiště se využívá.
Od cirku k Tiberu se táhlo FÓRUM BOARIUM - dobyta trh. Zde bylo
středisko Herkulova kultu, zde stával jeho chrám a oltář. Na Jeho místě vznikl v
VI.stol, křesťanský chrám S.MARIA IN COSMEDINE. Byl rozšiřován, z XII.stol. Je
jeho románská zvonice. Jeho "milou vroucnost a lásku k prosté kráse, která
netoužila ohromovat", oceňuje K.Čapek, jeho "přísná jednoduchost a ušlechtilost
forem" se líbila Jar.Neumannovi.
V předsíni chrámu je pověstná "Bocca della verita" - tlama pravdy - stará
antická plastika s otvorem místo úst. Do Jejího otvoru vkládali ve středověku
obžalovaní svou ruku. Zůstala-li neporušená, obžalovaný byl nevinný; lidé prcrrinih v
"ústech pravdy" o ruku přišli (vzadu schovaný kat jim Ji usekl).
V této oblasti se zachovalo několik antických staveb. Velmi dobře Je zachován
obdélný chrámek FORTUNY VIRILIS z let 100-80 př.n.l- mající řecko- fímské rysy
(r.872 byl přeměněn na křesťanský a zasvěcen P.Marii).
Hůře je zachován okrcwhlý- «hrámek VESTLN. Ch/tX rnn kládí: na koryrttských
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sloupech z bílého mramoru je položena nová kruhová střecha.
Dále od řeky stojí kostel SAN GIORGIO IN VELABRO, původně ze 7.stol. V
r.l92ó byl zbaven pozdější barokizace. V boční lodi má zachován krásný starý strop.
Vedle něho stojí OBLOUK JANUSŮV, . postavený v době Diokleciánově a
Konstantinově, ve středověku užívaný jako pevnost Frangipany. Působí renesančně a
renesanční uměice zajímal podobně jako nedaleké
DIVADLO MARCELLOVO u Tiberu. Přízemí s dorskými sloupy a 1.patro s
jónskými sloupy mají přísný řád a inspirovaly renesanční umělce. Druhé patro, snad
se sloupy korintskými, bylo zničeno a dozděno ve středověku na pevný palác rodu
Orsini neboli Ursini, onoho starého římského rodu, s nímž se cítili spřízněni naši
Rožmberkové (šlo ovšem o podvrh, jímž chtěli zvýšit svou vážnost). Divadlo bylo
postaveno v době Caesarově a Augustově (dokončeno v letech 13-11 př.n.l.) a
zasvěceno památce milovaného Augustova synovce M.C.Marcella.
Vedle divadla stojí tři mramorové sloupy chrámu Apollonova.
Za Marcellovým divadlem leží v Tiberu OSTROV. Vedou k němu dva oblouky
římského Fabriciova mostu z r.62 př.n.l. (most z ostrova na druhý břeh je nový).
Vlevo po proudu ční z vody působivé trosky nejstaršího římského mostu přes
Tiber, mostu Aemiliova, zvaného též PONTE ROTTO - zřícený.
Na ostrově Tiberu je kostel SAN BARTOLOMEO ALL' ISOLA. Původní kostel
byl založen císařem Ottou III. (983-1002), velkým ctitelem sv.Vojtěcha. Chrám byl
také Vojtěchovi zasvěcen, neboř císař sem z Hnězdna donesl světcovy ruce. Dodnes
jsou uloženy v levém bočním oltáři a latinský nápis na dveřích kostela, vytesaný
sem při opravách r.1900 rektorem rakouského hospice Animy drem Jaeningem, zní:
"Zde lze také uctít ruce sv.Vojtěcha (Adalberta); jedna držela biskupskou berlu v
Praze, druhá křtila sv.Štěpána." Druhou část nápisu však dnešní historie nepotvrzuje
*

í
OD KAPITOLU K OBLOUKU TIBERU

1

Kdysi se tu táhla pole. Zde při přehlídce vojska u Kozího rybníka zmizel Z|
bouře Romulus (vzat bohy na nebesa anebo zabit?). Poslední římský král Tarquinius/
Superbus zde měl svá pole, která byla po jeho svržení dána v plen lidu. Tato pole
byla později zasvěcena bohu Martovi - byla to Martova pole. R.S5 př.n.l. tu
Pompeius staví kamenné divadlo, po němž už není stopy. R.27 př.n.l. postaví tu
Augustův ze£ Agrippa (jeho ženou byla Julie, vypovězená později pro nemravný život
otcem z Říma) lázně. Jejich součástí byl
PANTEON, nejlépe zachovaná stavba Augustovy doby. Přestavěl ho po požáru
r.115 císař Hadrian a předsíň byla přistavěna za Septimia Severa (kolem r.200 n.L).
Chrám byl uchován díky papeži Bonifácovi IV., který sem dal svézt kosti
křestanských mučedníků z katakomb a chrám zasvětil P.Marii.

"Jak na zemi z nebes by spadl zvon
a po tisíciletí
tichem světa zní
lidskou pýchou hřmí
Panteon."
(J.Hora - Itálie)
Velkolepá kruhová stavba je zastřešena půlkulovitou kupolí o průměru 43 m
(Michelangelova kupole ve sv.Petru má průměr 42 m), uvnitř vykládanou kazetami, v
- 88 -

byly původně brottzcw
*
Trostcxr Jo—as^éttotB-jdMrfX. otevřeným krabovým
otvorem na vrcholu klenby. ’’Dýchá se tu jen se zatajeným dechem, lehké mrazení
přebíhá po těle a člověk by nejraději poklakl v "Zbožné úctě...” (Machar 118).
Pohřben je tu Raffael, který si to přál, a v 19.stol, první dva králové
sjednocené Itálie.
"Zatajil jsem dech, když jsem vkročil do Panteonu," říká V.V.Štech. A děje se

tak i nám! I pro nás je Panteon "hmotným zjevením ducha
11/125) a jeho návštěva je jedním z nejsilnějších zážitků v Římě.

antiky"

(Vzpomínky

Za Panteonem je Piazza della Minerva. Na místě zasvěceném kdysi bohyni
moudrosti Minervě stojí chrám S.Maria sopra Minerva. Vlevo
od kostela je
dominikánský klášter, kdysi sídlo inkvizice. Zde byl r.1633 donucen Galileo Galilei
odpřisáhnout své revoluční učení, zpochybňující geocentrický názor církve.
K Panteonu přiléhá i bizarní Berniniho kašna: v bazénu stojí nevelký mramorový
slon a nese na zádech egyptský obelisk ze VLstol.př.n.l.
Na živé tepně Corso Vittorio Emanuelle II., směřující od Kapitolu k Vatikánu,
stojí první chrám theatinů S.ANDREA della VALLE z r.1591
(arch. Olivieri a
Maderna). Rozsáhlý, nádherný, pompézní barokní prostor má přímo divadelní barokní
fasáda Maderny a Rainaldiho. Snad proto sem umístil 1. dějství Tosky G.Puccini. V
kostele je hrobka Pia II. - vzdělaného humanisty Aeneáše Sylvia Picúolominiho,
předního odpůrce našich husitů a Jiřího z Poděbrad.
Na místě chrámu stávala kdysi Pompeiova radnice, kde byl pod sochou Pompeia
r.44 př.n.l. zavražděn Gaius Julius Caesar.

Nedaleko leží PIAZZA NAVONA. Půdorys náměstí je dán závodištěm (stadion)
Domitianovým (vládl 81-96 n.l.). Jsou zde tři kašny, nejznámější z nich Berniniho
Fontana dei Quattre Fiumi - čtyř řek: Gangu, Nilu, Dunaje a Rio Plata. Alegorické
postavy řek stojí na volně seskupených skalách a nesou obelisk.
Na náměstí malují, vystavují a prodávají své obrazy chudí římští malíři. Stojí tu
i další pozoruhodný chrám pompézního římského barok
*
S.AGNESE - od Rainaldiho
za spolupráce Borrominiho.
^Příčnou ulicí proti kostelu San Agnese vyjdeme z Piazza Navona k jihu, k
renesančníma
paláci MADAMA,
od r.1870
sídlu senátu. Palác vystavěli 1492
Medicejští
a
vedle
něho
vybudovala
v
XVI.stol.
Marie
Medicejská,
žena
francouzského krále Jindřicha IV., kostel S.LUIGI FRANCESI jako francouzfeký chrám
v Římě. V jeho kapli CONTANARI najdou obdivovatelé Carravaggiova barokního

šejgosvitného realismu jeho tři přední díla na náměty ze života sv.Matouše.
Naopak kousek severně od Piazza Navona leží dva kostely. Jeden Je S.Maria
delle P
ce,
*
který v kapli Chigi chová proslulé čtyři Raffaelovy líbezné Sibyly.
Drahým kostelem je S. MARIA del' ANIMA. Tento kostel byl součástí hospice,
útočiště založeného ve 14.stol, pro německé poutníky, kteří přicházeli do Říma.
Protože ochranu nad hospicem převzali Habsburkové, byl určen 1 pro české poutníky
z Rakouska (tak tu bydlel za své cesty na poč.XIX.stol, spisovatel V.K.Jeřábek,
který z cesty vytěžil poloprůvodce nevysoké úrovně Napříč Itálií). Jistě i proto na
stropě kostela najdeme fresku s blahoslavenou Anežkou Českou, na nádvoří pak
bronzového sv.Václava a nad kašničkou našeho Jana Nepomnckého. Sochař Václav
Levý vytvořil za svého dvanáctiletého pobytu v Římě pro Animu reliéf Madony, který
byl r.1858 umístěn v chodbě hospice.
češi měli kdysi v Římě své vlastní útočiště, svůj český hospic, Založil ho pro
chudé a nemocné poutníky z českých zemí v r.1368 Karel IV., když po
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korunovaci

ElifiJíy Pomořanské na cfsařovmi dlel aaí měsíc v ŘímF. "Koupil dům nedaleko dnešní

Animy a Campa dei Fiore. Hospic byl později rozšířen o další domy, za vlády
Ladislava Pohrobka r.1457 opravován a upravován (úpravy řídil kněz J.RORAW ze
slezské šlechtické rodiny). Ale protože byl Čechy, stranícími reformaci, málo

využíván, byl v 17.stol, zrušen a jeho jmění převzala Trinita. R.1872 zařídil kardinál
Schwarzenberk, kterého známe z velkolepého zpodobení Myslbekem v chórovém
ochozu Svatovítského chrámu, vrácení majetku a zřídil tu kolej pro výchovu kněží z
Čech a Moravy. Obnovu budov a stavební úpravy řídil český architekt Ant.Barvitius,
bratr malíře Viktora Barvitia.
Dnes najdeme tento bývalý český hospic v ulici Banchi vecchi č.127-132, Má v
1.patře nad vchodem kamennou pamětní desku, kterou sem dal zasadit r.l4S7
ctižádostivý Roraw. Hlásá, že pro chudé Čechy tento hospic založil Karel IV., král

český, a obnovil Roraw. Druhá třípatrová budova bývalého hospice, zdobená sgrafity,
má průčelí do náměstíčka Piazza Sforza Cesarini č.30-37. Ulice Banchi vecchi má
jméno podle krámků směnárníků v této ulici, nebol touto ulicí vedla cesta poutníků
přicházejících od severu do Vatikánu. Ulice jde souběžně s
Corsem Viktora
Emanuella II. a ulicí Giulia - totiž mezi nimi. Je to už blízko Tiberu, v Jeho
oblouku.
A to jsme nedaleko CAMPO dei FIORJ - květinového trhu. Bývalo tu ve
středověku popraviště a 17.února 1600 tu byl upálen Giordano Bruno, zastávající a
domýšlející Koperníkův heliocentrický názor způsobem, který ohrožoval postavení
církve. R.1889 mu tu byl postaven bronzový pomník a trpělivý Čech tu v řadě
reliéfních portrétů na podstavci pomníku může najít i našeho MJana Husa.

Procházku
do
oblouku
Tiberu
uzavřeme
obhlídkou
paláce
FARNESE
v
bezprostřední blízkosti Campa. Je mnohdy považován za nejkrásnější renesanční palác
v Římě. Stavěl ho od r.1534 A.Sangallo ml. a dokončil (2.patro, hlavní římsu a okno
nad portálem) Michelangelo.
Zbývá ještě pohled od kalného Tiberu u mostu Ponte Sisto na protější břeh se
zalesněným Gianicolem (na vrcholu se zvedá socha Garibaldiho).

ESQUILIN S LATERÁNEM
Na úpatí mírného pahorku Esquilinu, kde se kdysi rozkládaly Maecenatovy
zahrady (dnes je tam park), stojí kostel SAN PIETRO IN VINCULI s klášterem.

Velký prostor baziliky s renesančním zevnějškem dělí ve tři lodě kandované dórské
sloupy. Dřevěný strop prozrazuje barokní úpravy XVIII.stol. (Fr.Fontana).
Návštěvníci sem dnes nechodí především proto, aby zhlédli v pozlacené
bronzové schránce řetězy, které prý kdysi v Jerusalemě poutaly sv.Petra, ale chodí
sem hlavně proto, aby tu spatřili na hrobce renesančního papeže Julia II. (della

Rovere) jedno z vrcholných Michelangelových děl - sochu Mojžíše. "To je Mojžíš, z,
jehož ducha se mohl zrodit strašlivý Jahve Hebrejců. To je vůdce národa, jeho
vládce, jeho soudce..." (Machar 199). To je oslava lidské vůle, síly, Individualismu.
Není divu, že sem v sobotu chodívali římští židé a tohoto vladaře Mojžíše uctívali.
Na druhé straně Esquilina leží nenápadný chrám S.MARTINO ai MONTI,
připomínající spíše vilu (prostor 14x16 m bez apsidy). Je to nejstarší dochovaný
křesfanský chrám v Římě. Pochází ze 3.stol. V parku svažujícím se ke Koloseu jsou
zachovány

zbytky

zdí

Neronova

vellkášského
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Zlatého

domu

(až

sem

sahal

od

Palatinu!) a na úpatí pahorkcT Peá! starý křesťanský chrám
SAN CLEMENTE, ža^ěc-^ný třetímu římskému biskupu

sv.Klimentovi, Jeh0

ostatky přinesli z říše Chazarů a Černého moře ještě před svou misií na Velkou

Moravu soluňští bratři Konstantin a Metoděj, Když pak byli bavorskými kněžfmi u
papeže obžalováni, že zavádějí na Moravě liturgii v slovanském jazyce, moudře s
sebou vzali při své cestě do Říma za ospravedlněním jako dar papeži ostatky
sv.Klimenta.
Víme, že v tomto kostele byl pochován náš věrojMhtt Konstantin, který v Římě,
když cítil přicházející smrt, vstoupil právě zde do kláštera a přijal jméno Cyril. Jan
Kollár, básník Slávy dcery, jej tu však marně hledal: "My však, bohužel!, celý tento
chrám co nejpllněj! přeštáravše, Žádné šlépěje a nápisy o Cyrilovi najiti jsme
nemohli" (uvádí Machar ?C2). A mrzela ho nervšímavost Římanů vůči našemu světci.
Také dnes budeme Cyrilův hrob v kostele marně hledat!. Najdeme tu v apsidě
pozoruhodnou "ornamentální" mozaiku z r.1128. Klenba je pokryta dekorativní
stylizací úponků révy tvořících spirály. Najdeme tu cenné raně renesanční fresky
Ukřižování a cyklus zobrazující legendu o sv.Karteřinl (v kapli této svaté) z dílen
Masoliniho a Masacda. Najdeme tu v malé kapli napravo od hlavního oltáře nevalné

fresky ze života Cyrila a Metoděje, které tu dal vytvořit na samém konci minulého
století biskup Strospmayer.
Máme-li však spatřit pravděpodobný Cyrilfrr hrob, musíme zaplatit vstupné do
velmi zajímavého podzemí dnešního kostela. Tp bylo zpřístupněno až po r.1861. Tam
- o patro níže - se zachovala rozlehlá starok
*rt<anská
bazilika, která byla zničena

při vpádu Normníi r.1083. "Z<Je — ve spodní bazilice - umíš-li vidět a cítit, můžeš
pochopit opravdu něco z ducha starokřesíanského", píše Šalda. Jak bylo křesťanství
"výkřikem z bídy, hrůzy, tísně... protestem zoufalství
*'
(Šalda 165). V této spodní
bazilice jsou zachována mistrovská díla románské náštěnné malby z 9.-11. stol., v
Římě a celé Itálii vzácná. Fresky zobrazují scény, kteřé se váží k životu sv.Klimenta.

Mezi nimi je freska zachycující příchod Cyrila a Metoděje s ostatky sv.Klimenta do
Říma a výjev, jak pohřební průvod kněží v čele s papežem Hadrianem odnáší mrtvého
Cyrila do tohoto kostel®.

Ale ani v tomto starším kostele nenajdeme Cyrilův hrob. Teprve na cestě do
ještě nižšího patra, uchovávajícího svatyni Mitrovu (zachován tu je jeho reliéf),
svatyni východního kultu perského boha slunce, soupeřícího ve 3. a l.stol.n.l. s
křesťanstvím, stojí prostý kamenný oltář a nad ním mozaika ukazuje Cyrilovu tvář.

Latinský nápis hlásá, že zde leží sv«Cyril, který přinesl do naší země křesfanství a
písmo.
V základech Mltrovy svatyně Jsou římské zdi. Snad Základy domu obývaného
Klimentem, třetím římským biskupem.

Na východním svahu Esquillna stojí známý chriin 5.MARIA MAGGIORE,
založený r.352 podle legendy na místě, kde S.srpna toho rbku napadl zázračně sníh.
Předtím prý se P.Maria ve snu zjevila současně papeži a římskému patriciovi a zjevila
jim své přání, aby jí na tomto místě postavili chrám. Stalo se.
A tak tu vznikla bazilika "přistrojená ze staré prosté monumentality v
dekorační luxus" (Šalda), dnes největší římský mariánský chrám (86 ~n dlouhý). "A je

to opravdu chrám královny katolicismu", píše Machar, "nádherný, zářící, živý a
pyšný." K tomu přispívá barokní průčelí, krásný zlacený renesamč^ kazetový strop,
vykládaná podlaha Cosmatů a řada mozaik z V.-XIH.stol. (z S.stol. pochází např.
mozaika nad triamfábiínr-obloAikem »Kristus, představován v chrč-mu«).
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tomto chrámu se r.8č5, když Cyril a Metoděj obhájili před papoiem
ftadrianem užití slovanské liturgie na Moraví a když oba bratři byji vysvěceni na
biskupy a papež výslovně bulou schválil jejich práci, v tomto chrámu se konaly
slavné děkovné bohoslužby. Na hlavní oltář papež položil slovanské překlady Písma a
liturgických textů, které od Cyrila a Metoděje dostal, a mše se sloužila současně
latinsky a staroslověnsky.

(V kapli PATRIZI Je pohřben syn našeho renesančního velmože Vratislava z
Pernštejna Maxmilián, který v Římě za studií zemřel r.1593. Na náhrobku je
pernštejnský znak.)
Kostelíky S.PRASSEDA a S.PUDENZIA,
dvou sester, dcer římského senátora, který
staly křesťanskými mučednicemi. A oba
’'nejvlídnější křesťanské kostelíky", které v

oba nedaleko odtud, nesou název podle
prý ve sklepě skrýval svdPfetra. Obě se
kostely jim zasvěcené patří mezi ty
Římě K.Čapka nejvíce ^flftujaly. A nebyl

sám. Také dramatik Jar.Hilbert vyznává: "Za těmi starokřesťanskýml bazilikami jsme
běhali s tlukoucím srdcem a vycházeli jsme z nich znovu povzneseni a vždy znovu
dojati."
S.Pudenzia má v apsidě nádhernou mozaiku z doby kolem r.400, ovšem
restaurovanou, znázorňující na pozadí nebeského Jerusalema Krista na trůně,
obklopeného apoštoly. Je to ještě "anticky cítěná", silně plastická mozaika.
Mozaiky v S.Prassede jsou už plošnější, jak to odpovídalo spíše dekorativnímu a
symbolickému chápání malby v starokřesťanském a pak byzantském umění. Platí Co i
o působivém prostoru kaple SAN ZENO z 9.stol.
Uprostřed lodi je vidět obrubu antické kašny, kde prý zbožné sestry ukrývaly
mrtvoly křesťanských mučedníků a kde snad jsou pohřbeny i ony samy.
Možná že právě zde trávil na modlitbách a v rozjímání poslední noc před nvou
korunovací náš Karel IV. Určitě tu však ve zdejším benediktinském klášteře dožíval
poslední roky života nešťastný protivník Václava IV. arcibiskup Jan z Jenštejna.
Tento nejprve zhýralý velmož, jak ho zpodobil AJirásek v l.dflu románu Mezi
proudy, k stáru pak kajícník a nadšený opěvovatel P.Marie, se pro spory s králem
Václavem IV. vzdal úřadu a ve zdejším klášteře dožíval od r.1397 svůj život a zde
také zemřel. Připomíná to deska zasazená r.1891 do zdi ylevo od hlavního oltáře.
Ulice Via Merulana nás od s.Maria Maggiore dovede do LATERÁNU.
Žila tu kdysi

přední římská rodina Lateránů.

AJe

za Nero na

se

dostala

do

nemilosti a Nero jí majetek zkonfiskoval. Snad se tu narodil i císař-fijosof Marcus
Aurelius, který musel na naší dunajské hranici bojovat s Markomany. Císař
Konstantin palác daroval r.311 římskému biskupovi a ten vedle vybudoval s podporou
císaře rozlehlou pětilodní baziliku, tehdy a nadlouho hlavní chrám Říma.

V Lateránů byla také do 14.stol., do doby, kdy se papežové po návratu z
Avignonu usídlili ve Vatikánu, papežská rezidence. Pak byla část paláce využita pro
muzeum starého křesťanského umění. Ale to bylo nedávno přeneseno do Vatikánu.
V lateránském paláci se 5.dubna 1355 konala slavnostní císařská hostina Karla
IV., když po korunovaci ve Svatopetrském chrámu sem do Lateránů zamířil přes celý
Řím průvod římského císaře.
Dnešní
bazilika,
zasvěcená
původně
Spasiteli,
nyní
Janům
(Křtiteli
a
Evangelistovi) - tedy S.GIOVANNI IN LATERANO, má barokní ráz (od obnovy r.1650).
Z původní baziliky, zničené požárem r.1308, zbyla mozaika Camerina v apsidě.
Monumentální pětilodí, 130 m dlouhé, Je vyzdobeno kolosálními sochami apoštolů v

nikách

mezi

pilastry,

má

krásný

dřevěný
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Cosmatů. Je tu pohřbena v honosných-hrobkách řada papežů, mezi nimi i jeden z
největších - Innoces III. (1198-1216), který v boji s císařem Friedrichem II. prosadil
vládu papeže nad celým křesťanským světem.
R.1312 tu byl korunován na římského císaře děd Karla IV., otec Jana
Lucemburského, Jindřich VIII.
Ke kostelu přiléhá klášter sv.Jana Křtitele. Má nádherný románský ambit z let
1215-1232, který nebyl r.1308 zničen požárem.
Za lateránským palácem je staré křesťanské baptlsterium (samostatná stavba
pro křest nových věřících) S.GIOVANNI IN FONTE. Má uprostřed velkou křtitelnici původně asi antickou vanu.
Naproti Lateránu je SGALASANTA, údajně 28 schodů z Pilátova domu, po nichž
kráčel Ježíš pro rozsudek smrti. Převezla je sem sv.Helena, manželka císaře
Konstantina, a věřící po nich i dnes vystupují do papežské kaple nahoře po kolenou.
Ještě cennější Helenin nález z Jerusalema - totiž zbytky kříže, na němž prý byí
ukřižován Kristus - dal vznik dalšímu ze sedmi velkých křesťanských chrámů, které
povolil Konstantin, chrámu S.CROCE IN GERUSALEMO. Leží asi 1 km od Lateránu
při starých aureliánských hradbách a Jde opět o monumentální a impozantní stavbu,
dnes barokního rázu (průčelí je z r.1743).
i, „ Hradby jšójpr u Lateránu. prolomeny branou antického původu. Je to PORTA SAN
GIOVANNI. Před ní stojí působivý sochařský pomník našeho století.
Na lateránské náměstí
■S.Qlcrvtuani byl od Cirku Maxima, přenesen 47 m
vysoký «Hypteký-obelisk.

Corgi Books, London 1985, překlad ukázky
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Chris i já jsme v noci spali dobře. Ráno jsme pečlivě zabalili ruksaky a teči už
šlapeme asi hodinu vzhůru úbočím hory. Les tvoří tady na dně kaňonu převážně
borovice a pár osik a křoví se širokými listy. Strmé stěny kaňonu se tyčí vysoko
nad námi po obou stranách. Chvílemi se stezka otevře ve skvrnu slunečního jasu a
trávy, která lemuje potok na dně kaňonu, ale brzy se zase navrací do hlubokého
stihu borovic. Půda na cestě je pokryta pružícím kobercem jehličí. Je tu velmi ticho.
Hory jako tyto a poutníci v nich a události, které se jim zde stávají, se
vyskytují nejen v literatuře zenbudhismu, ale i v příbězích všech větších věrouk.
Vytvoření alegorie fyzicky existující hory s horou duchovní, která stojí mezi každou
duší a jejím cílem, je snadné a přirozené. Jako ti v údolí za námi; většina lidí stojí
na dohled duchovních hor po celý svůj život a nikdy do nich nevstoupí; jsou
spokojeni posloucháním druhých, kteří tam byli, a vyhnou se tak námaze. Někteří
cestují do hor doprovázeni zkušenými průvodci, kteří znají nejlepší a nejméně
nebezpečné trasy, kterými dosáhnou svého určení. A ještě jiní, nezkušení a
nedůvěřující, se pokoušejí jít svými vlastními cestami. Málo z nich uspěje, ale někteří
náhodou, čirou vůlí, štěstím a přízní osudu to dokáží. A když už se dostanou k cíli,
uvědomí si mnohem lépe než ti ostatní, že neexistuje jediná cesta nebo pevně
stanovený počet cest. Je tolik cest, kolik je jednotlivých duší.
Chci teči mluvit o Faedrově výpravě ke smyslu termínu Kvalita, výpravě, kterou
považoval za cestu horami ducha. Pokud mohu soudit, měla dvě rozdílné fáze.
V první fázi se nepokoušel o rigidní, systematickou definici toho, o čem mluvil.
Byla to fáze šťastná, naplňující a kreativní. Trvala po většinu času, po který učil ve
škole v údolí za námi.
Druhá fáze se vynořila jako výsledek normální intelektuální kritiky vlastní
neschopnosti definovat to, o čem vlastně mluví. V této fázi postuloval systematická,
rigidní tvrzení o tom, co Kvalita je, a vypracoval obrovskou hierarchickou strukturu
myšlení na jejich podporu. Musel doslova pohnout nebesy a zemí, aby se dostal k
tomuto systematickému chápání, a když byl hotov, cítil, že dosáhl vysvětlení
existence a našeho vědomí o ní, vysvětlení lepšího než kterékoli, které existovalo
předtím.
Jestliže to skutečně byla nová cesta přes hory, pak jistě potřebná. Po více než
tři staletí byly staré cesty, obvyklé na této polokouli, podkopány a téměř smyty
přirozenou erozí a deformací tvaru hory, opotřebované vědeckou pravdou. Ranní lezci
prošlapali pěšiny, které vedly po pevné půdě, Jejichž schůdnost byla zřejmá všem.
Dnes jsou ale cesty Západu uzavřené díky dogmatické nepružnosti stojící tváří v tvář
změnám. Zpochybňovat doslovný význam Ježíšových nebo Mojžíšových slov vyvolá
podráždění většiny lidí,
ale
kdyby se
snad tito
dva
měli
objevit
dnes,
neidentifikovatelní, se stejným poselstvím, které vyslovovali před mnoha lety, je
Jisté, že by byla popírána jejich duševní rovnováha. To není proto, že by Ježíš nebo
Mojžíš říkali nepravdu nebo proto, že by se moderní společnost mýlila, ale
jednoduše proto, že cesta, kterou se tito dva vybrali, aby zjevovali ostatním, ztratila
relevantnost a srozumitelnost. "Nebesa nad námi” ztrácejí smysl v okamžiku, kdy se
vědomí kosmického věku zeptá, co je to "nad námi"? Ale skutečnost, že staré cesty
dospěly díky své Jazykové rigiditě ke ztrátě svého každodenního- významu a skoro se
uzavřely, neznamená, že už tu hora není. Je tady a bude tu tak dloítho, dokud
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existuje védon/fy.
Paedrcfva drlritó-metafyZidfcáfÁze

byla naprostým fiaskem. Předtím než připojili
elektrody k Jeho hlavě, ztratil vše hmotné: peníze, majetek, děti; rozhodnutím soudu

byl dokonce zbftven občanských práv. Jediné, co mu zbylo, byl jeden jeho bláznivý
osamělý sen * ’Kvalitě, má^a cesty přes horu, které obětoval všechno. A potom, co

mu byly připojený elektrody, ztratil i to.
Nikdy se nedozvím, a ani nikdo jiný, co všechno měl tenkrát v hlavě. To, co
zbylo, jsou jenom fragmenty: zbytky, roztříštěné poznámky, které mohou být
sestaveny dohromady, ale stálé zůstanou obrovské oblasti nevysvětleny.

Když jsem poprvé objevil tyto zbytky, cítil jsem se jako nějaký rolník poblíž
okraje města, řekněme Athén,, který náhodou a bez velkého překvapení vyorává
kameny, na kterých jsou neznámé obrazce. Věděl jsem, že byly součástí nějakého
většího, celistvého obrazu, který existoval v minulosti, ale Jenž leží daleko za mojí
schopností pochopit Jej. Zpočátku jsem se jim úmyslně vyhýbal, nevěnoval jim
pozornost, protože jsem věděl, že tyto kameny zapříčinily jisté těžkosti, kterým bych
se měl vyhnout. Ale i tehdy jsem viděl, že byly částí obrovské struktury myšlení, a
byl jsem zvědav určitým nepřirozeným žpůsobem.
Později, když jsem sl vypěstoval větší důvěru ve svou imunitu vůči jeho
utrpení, začal jsem se pozitivnějším způsobem a více zajímat o tyto zbytky,
zaznamenávat
si amorfně, to znamená bez ohledu na formu, fragmenty v pořadí, v
I ■
Jakém se rhi zjevovaly. Mnoha takovými amorfními údaji mě zásobili přátelé. Jsou
jich ted tisíce, a přesto, že se jich do této osvětové přednášky vejde jen malá část,
je tato přednáška založena čistě ha nich.
Je pravděpodobné,’ že Je velmi vzdálena tomu, co měl na mysli on. Ve snaze
znovuvytvořit celý model dedukcí z fragmentů Jsem odsouzen dopouštět se chyb a
zaznamenávat nepřesnosti, za což prosím o shovívavost. V mnoha případech json
fragmenty dvojznačné; lze z nich vyvodit množství rozdílných závěrů. Jestliže Je něco
špatné, Je velká pravděpodobnost, že chyba není v tom, co on myslel, ale v mojí
rekonstrukci, a že později může být nalezena rekonstrukce lepší.

Ozve se tlučení křídel a koroptev mizí mezi stromy.
"Viděrs Ji?" říká Chris.
"Ano," odpovídám.
"Co to bylo?"
"Koroptev."
."Jak to víš?"
"Houpají se takhle dozadu a dopředu když letí," říkám. Nejsem si tím jist, ale
zní to dobře. "Tady se drží při zemi."
"Aha," říká Chris a pokračujeme v cestě. Paprsky slunce vytvářejí mezi
borovicemi katedrálový efekt.
,

Dnes chci začít první fázi Faedrovy výpravy do Kvality, fázi non-metafyzickou,
a to bude příjemné. Je hezké začínat cesty příjemně, dokonce i když víte, že tak
končit nebudou. Za použití jeho Školních poznámek jako referenčního materiálu chci
Zrekonstruovat způsob, jakým se mu stala Kvalita pracovním konceptem při výuce
rétoriky. Jeho druhá fáze, metafyzická, byla řídká a spekulativní, ale tato první fáze,
ve které pouze učil rétoriku, byla po všech stránkách solidní a pragmatická a
pravděpodobně si zaslouží být posuzována samostatně, nezávisle na fázi druhé.
Široce inovoval. Měl těžkosti se studenty, kteří neměli co říci. Zpočátku se
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domníval, že Je to lenost, ale později bylo zřejmé, že tomu tak není. Nemohli
zkrátka přijít na nic, co by bylo sdělné.
Jedna z nich, dívka se silnými brýlemi, chtěla napsat esej o pětistech slovech
o Spojených Státech. Znal ten vyčerpávající pocit, který pramení z podobných
rozhodnutí, a navrtil jí, aniž by práci snižoval, ať ji zúží pouze na Bozeman. Když
měla být práce hotova, dívka ji neměla a byla z toho celá špatná. Snažila se a
snažila, ale nemohla zkrátka vymyslet nic, co by mohla sdělit.
Předtím již o dívce diskutoval s jejími někdejšími lektory a ti potvrdili jeho
dojem z ní. Byla velmi pečlivá, ukázněná a pracovitá, ale kromobyčejně hloupá. Ani
záblesk tvůrčích schopností. Její oči za brýlemi s tlustými čočkami byly očima dříče.
Nehrála to na něho, nebyla skutečně s to vymyslet něco, co by se dalo říci, a když
jí to řekl, byla z této své neschopnosti upřímně zničená.
Přivedlo ho to do rozpaků. Ted zase on nebyl schopen přijít na něco, co by
řekl. Nastalo ticho a pak ho napadla zvláštní odpověd: "Zužte to na hlavní ulici v
Bozemanu." Byl to impuls vnitřního vidění.
Poslušně kývla hlavou a odešla. Ale těsně před další hodinou přišla zase,
opravdu nešťastná, tentokrát se slzami, a strach tu byl zřejmě již delší dobu. Stále
nemohla přijít na nic, co by napsala, a nemohla pochopit, proč když nebyla schopna
vymyslet si vůbec nic o Bozemanu, není ani schopna vymyslet sl aspoň něco o jedné

ulici.
Faedrus zuřil. "Vy se nedíváte!" řekl. Vzpomněl sl na své vyloučení z
univerzity za to, že toho měl až moc, co chtěl říct. Pro každý fakt existuje
nekonečné množství hypotéz. Čím víc se díváte, tím víc Jich vidíte. Ona se opravdu

nedívala, ale nemohla to nějak pochopit.
Řekl jí rozzlobeně: "Zužte to na

průčelí Jedné budovy

na

hlavní

ulici

v

Bozemanu. Na Operu. Začněte cihlou vlevo nahoře."
Její oči se za tlustými čočkami brýlí široce otevřely.
Do příští hodiny přišla se zmateným pohledem a podala mu esej s S.000 slovy
o průčelí budovy Opery na hlavní třídě Bozemanu, stát Montana. "Seděla jsem ve
stánku s hamburgery přes ulici,” řekla, "a začala jsem psát o první cihle a druhé a
pak při třetí cihle to začalo přicházet a nemohla jsem to zastavit. Mysleli si, že
Jsem se zbláznila, a dělali sl ze mě legraci, ale tady to všechno je. Nerozumím
tomu."
Ani on tomu nerozuměl, ale za dlouhých procházek ulicemi města na to
myslel a došel k závěru, že dívčiny schopnosti byly zřejmě blokovány stejným
způsobem, kterým byl paralyzován on v první den vyučování. Byla zablokovaná proto,
že se snažila ve svém psaní opakovat věci, • které už předtím slyšela-, Jako on byl

zablokován prvního dne, kdy se rozhodl opakovat věci, které se předtím rozhodl říci.
Nemohla přijít na nic, co by napsala o Bozemanu, protože sl nemohla vyvolat nic, co
o něm slyšela a co by zároveň stálo za opakování. Byla neuvěřitelně nevědomá v
tom, že by se mohla dívat a vidět čerstvě, sama za sebe, jak ostatně napsala, bez
primárního ohledu k tomu, co již bylo řečeno dříve. Zúžení popisu na jednu cihlu
odstranilo blokádu, neboť tak začalo být zřejmé, že musí konečně přistoupit k
originálnímu a přímému vidění.
Experimentoval dále. V Jedné třídě nechal studenty po celou hodinu popisovat
svrchní část palce. Zpočátku se na něj hloupě koukali, ale nakonec všichni popis
odevzdali, aniž by jediný rezignoval "nemám co říci".
V jiné hodině změnil předmět popitu. Místo palce popisovali minci a

96

c^ohodinový popis získal od každého studenta. V ostatních třídách to bylo stejné.
Někt^jí se ptali, jestli mají popisovat obě strany. Jak už jMuou přivykli myšlence, že
mohou vidět sami přímo pro sebe, zjistili také, že neexistuje žádná hranice co do
množstyf sdělení. Byla to vlastně také úloha vedoucí k získání sebedůvěry, protože
vše, co napsali, by£ zdánlivě triviální, bylo nicméně jejich vlastní věcí, ne

napodobeninou něčeho někoho jiného. Hodiny, ve kterých používal cvičení s mincí,
byly vždy méně vleklé a zajímavější.
Výsledkem jeho experimentů byl závěr, že nBxidobování je pravé zlo, které
musí být odstraněno než se začne se skutečnou výukou rétoriky. Napodobování je
jako vnější přinucení. Malé děti to neznají. Zdá se, že je to získaný návyk, možná

výsledek školní výuky jako takové.
,e
Znělo to pravdivě a čím víc o tom uvažoval, *
t

to znělo pravSivějí. Školy učí

napodobování. Když nenapodobujete, co učitel ohce, jiostanete špatnou známku. Zde
na univerzitě je to celé vytříbenější; máte napodobuVat učitele takovým způsobem,
abyste ho přesvědčili, že nenapodobujete, přitom se však držíte podstaty jeho pokynů
a r pokračujete pak v jejich duchu samostatně. Tak dostanete Jedničky. Na druhé
straně za originalitu můžete dostat cokoliv od výborné po nedostatečnou. Celý
klasifikační systém před ní varuje.
Celou věc probíral s profesorem psychologie, který bydlel vedle něho,
učitelem s obrovskou představivostí, který řekl: "DSbrá, odstraň celý klasifikační
systém a získáš skutečné vzdělání.” Paedrus o tom přemýšlel, a když o pár týdnů
později jedna velmi bystrá studentka nemohla přijít na žádné téma pro semestrální

práci, uložil Jí svůj problém Jako zadáni. Ze začátku se jí to nezdálo, nicméně
souhlasila.
První týden o tom s každým mluvila a za dÝa týdny vypracovala skvělou práci.
Studenti ve třídě ale neměli její dvoutýdenní předstih na promyšlení nového projektu
a stavěli se k myšlence odstranění stupnic a známkování nevraživě. To ji ani v
nejmenším nezpomalilo. Nasadila vášnivý tón starých náboženských kázání. Prosila
ostatní študenty, aby ji poslechli, aby pochopili, že má pravdu. "Neříkám to kvůli
němu," řekla s pohledem na Faedra, "říkám to kvůli vám."
Její obhajovací tón a náboženský zápal na něj mocně zapůsobily společně se
skutečností, že výsledky jejích přijímacích zkoušek na fakultu ji řadily do horního
jednoho procenta ve třídě. Během příštího trimestru, když uůil "přesvědčivé psaní",
vybral toto téma jako "demonstrátora", dítko přesvědčivého psaní, které vypracoval
sám, den po dni, před třídou a s její pomocí.
Použil demonstrátora, aby se vyhnul termínům zásad kompozice, o kterých měl
hluboké pochybnosti. Cítil, že předloží-ii třídě vlastní myšlenky, tak jak to dělal se
všemi pochybnostmi, zdrženími a opravami, poskytne poctivější obraz toho, co psaní
Je, než vytahováním hnid z dokončených studentských prací nebo vykládáním
dokonalých děl mistrů pro srovnání. Tehdy rozvinul myšlenku, že celý klasifikační
systém by měl být zrušen, a aby přiměl studenty k účasti na tom, co poslouchají,
zrušil známkování v trimestru.
Až úplně nahoře na hřebeni je te3 vidět sníh. Pěšky Je ale vzdálen mnoho dní.
Skály pod ním jsou příliš strmé na přímý horský výstup, zvláště když neseme tak
těžká břemena, a Chris je ještě moc miadtý pro jakýkoli druh horolezecké techniky.
Musíme překonat zalesněný hřeben, ke kterému- se teči blížíme, vstoupit do dalšího
kaňonu, projít jím až na konec a pak se vrátit ve sfoupavém úhlu podél .hřebene. Tři
dny ostré chůze ve sněhu. Nebo čtyři pomaleji. Jestli se do devíti dnů neukážeme,
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De Weese nás začne shánět.
Zastavíme se, abychom si odpočhmll. PoÁdfme se a opřeme se o strom,
abychom nepřepadli přes batohy dozadu. Po chvíli sáhnu přes rameno, vytáhnu
mačetu, která je nahoře v batohu, a podám ji Chrisovi.
"Vidíš ty dvě osiky támhle? Ty rovné? Na okraji?"
Ukážu na ně. "Usekni je asi tak stopu od země."
"Proč?"
"Budeme je později potřebovat jako optirné hode a tyčky do ®tanu."
Chris vezme mačetu, ztíčne se zvedat, ale pak se zase tisfedí zpátky. "Ty je
usekni," říká.
Vezmu tedy mačetu, přejdu ke stromům a useknu tyče. Useknu je obě čistě,
jedním švihem. Pouze koncový proužek kůry zůstane a ten odškubnu zpětným hákem
na mačetě. Nahoře na skalách potřebujete tyče k udržování rovnováhy a borovice nad
námi nejsou pro to vhodné; a tohle jsou tady nejspíš poslední osiky. Dělá mi ale
starosti, že Chris odmítá práci. To není v horách dobré znameifí.
Krátký odpočinek a pak pokračujeme dál. Chvíli to potrvá, než sí zvykneme
na tahový náklad. Tělo reaguje nerado na všechna tu tíhu. Časem si však zvykne.
Faedrova myšlenka zrušit klasifikační systém vyvolala zpočátku zmatenou a

odryta 'on reakci u všech kromě několika studentů, protože se na první pohled
zdálo, ;e zničí celý univerzitní systém. Jedna studentka to vyjádHla zcela otevřeně,
když ' *kla
s naprostou upřímností: "Ovšem že známky a klasifikační systém
odstra.it nemůžete. Koneckonců jsme tady kvůli němu."
bekla úplnou pravdu. Myšlenka, že většina studentů navštěvuje univerzitu
kvůli vzdělání nezávislému na klasifikaci a na známkách, Je n>atým pokrytectvím, ke
kterém: se málokdo přiznává rád. Čas od času sem opravdu přicházejí studenti za
vzděláním, ale dřfčská a mechanická povaha výuky je przy přinutí k méně

idealistickým přístupům.
Demonstrátor byl důkazem, že odstranění známkování toto pokrytectví vymýtí.
Ono se totiž více než všeobecnými tvrzeními zabývá specifickým prospěchem
pomyslného studenta, který je víceméně typizací průměru ve třídě, studenta úplně
podmíněného učením se spíš pro známky než pro znalosti, které tyto známky měly
vyjadřovat.
Student uvažovaný demonstrátorem by šel do svého prvního semináře, dostal
první zadání a pravděpodobně by ho zpracoval neobvyklým způsobem. Snad by šel ná
druhé a třetí cvičení. Ale nakonec by se novost učebního kurzu setřela, nebof
studentův vysokoškolský život není jeho životem jediným. Tlak jiných závazků a
potřeb vytvoří okolnosti, za kterých nakonec se zadáním nepohne dál.
Vzledem k tomu, že není známek ani klasifikačního systému. nebyl by za to
postihován. Porozumění dalším lekcím, které předpokládá splnění předešlého úkolu,
by mu ale začalo činit větší ¡>otíže, a ty by mohly oslabit jeho zájem do té míry, že
další úkol. který by považoval za značně obtížný, by rovněž nesplnil. A zase žádný
postih.
Časem by jeho slabší a slabší schopnost rozumět přednáškám vedla k tomu,
že by mu činil' stále větší potíže dávat v hodinách pozor. Nakonec by zjistil, že
vlastně moc nestuduje; a tváří v tvář stálému tlaku vnějších závazků by studia
zanechal a přestal docházet do školy. Cítil by se provinile, ale' zase by s tím nebyl
spojen postih.
Ale co se nestado? Stndemí: sám sebe vyřadil ze studia, aniž by to komu mohl

vyčítat. Dobrá, to gH^^jtaké to,

co se

mělo

stát.

Nebyl
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kvůli

skutečnému vzdělání a neměl ani žádný jiný skutečný důvod tam být. Ušetřila se
obrovská suma peněz a úsilí a přitom na něm neulpěl cejch neúspěchu a ztroskotáni,
který by ho strašil do konce životá. Žádné mosty by spáleny nebyly.
Studentův největší problém byla otrocká mentalita, kterou v něm po léta
vytvářel klasifikační systém mrkve a biče, mentalita mezka, který říká: "Když mě
nebičuješ, nebudu dělat." Nedostal bičem. Nepracoval. A kára civilizace, k jejímuž
tažení měl být cvičen, měla zkrátka skřípět dál bez něho a o něco pomaleji.
To je ovšem tragédie pouze za předpokladu, že tuhle káru civilizace, tento
’’systém", táhnou mezci. Toto Je běžné účelové hledisko, ale není to přístup Chrámu.
Přístup Chrámu je takový, že civilizace nebo "systém" nebo "společnost" nebo
jak tomu chcete říkat, Je nejlépe zabezpečena nikoliv mezky, ale svobodnými lidmi.
Účelem zrušení klasifikačního systému není potrestat mézky nebo se jich zbavit, ale

zajistit prostředí, ve kterém se z mezka stane svobodný muž.
Hypotetický stttdent, stále ještě mezek, by se chvíli bezcílně poflakoval.
Dostalo by se mu Jiného druhu vzdělání, neméně hodnotného jako toto, které
opustil. Říká se mu tvrdá škola života. Místo toho, aby mrhal penězi a časem jako
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mezek na vysoké úrovni, musel by teU shánět práci mezka na nižší úrovni, možná by
se stal mechanikem. Ve skutečnósti by se jeho společenský statut zvýšil. Dělal by
pro změnu něco prospěšného. Možná že by to dělal po zbytek života. Možná že by
se našel. Alé nelze na to spoléhat.
Časem, za šest měsíců, možná za pět let, by se začal měnit. Byl by stále méně

a méně spokojený s víceméně tupou každodenní prací v dílně. Jeho tvůrčí inteligence,
potlačená přemírou teorie a množstvím zkoušek na fakultě, by se znovu probudila v
nudě dílny. Tisíce hodin frustrujících mechanických problémů by ho přivedly k zájmu
o konstrukci strojů. Zalíbilo by se mu projektovat stroje sám. Napadlo by ho, že by
mohl dělat lepší práci. Pokusil by se vylepšit pár strojů, uspěl by, zatoužil by po
dalším úspěchu, ale cítil by se brzděn nedostatkem teoretických znalostí. Objevil by,
že zatímco dřív se cítil hloupě pro svůj nedostatek zájmu o teoretické informace,
nyní objevil druh teoretických infbrmací, ke kterým mohl mít úctu, konkrétně strojní
inženýrství.
A tak by se tedy vrátil na naši školu bez známkování a ročníků, ale jinak. Už
by nebyl tou osobou motivovanou postupem do dalšího ročníku. Byl by osobou
motivovanou touhou po vědění. Nepotřeboval by žádné vnější pobídky k učení.
Pobídky by vycházely zevnitř. Byl by svobodným člověkem. Nepotřeboval by příliš
kázně, aby ho formovala. Naopak, kdyby Jeho učitelé ochabovali ve výuce, byl bý to
on, kdo by je formoval kladením nepříjemných otázek. Byl by na školě, aby se
něčemu naučil, platil by za to, a oni by se s tím museli vyrovnat.
Když se Jednou zahnízdí motivace tohoto druhu, je to jako divoká síla, a na
ústavu bez klasifikace a bez ročníků, kde by náš student našel sám sebe, nespokojil
by se šprtáním strojírenských znalostí. Začal by se zajímat o fyziku a matematiku,
protože by zjistil, že je potřebuje. Na pořad by přišlo hutnictví a elektroinženýrství.
A v procesu intelektuálního zrání, který by mu tato abstraktní studia poskytovala,
by nejspíš počal vyrážet do Jiných teoretických oblastí, které nejsou bezpodmínečně
spjaty se stroji, ale staly se součástí nového, většího cíle. Tento větší cíl by nebyl

nápodobou
vzdělání
na
dnešních
univerzitách,
nablýskaných
a
skryt/ch
za
známkováním a tituly budícími zdání, že se něco děje, zatím«
*
se neděje téměř nic.
Byla by to konkrétní věc.
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Taxový byl raearův demonstrátor (model), jeho nepopulární projekt, na kterém
pracoval po celý trimestr. Stavěl ho, měnil, hádal se o nej, bránil ho, Celý trimestr
dostávali studenti písemné práce zpět s komentářem, ale nikoli oznámkované, ačkoliv
známky se zapisovaly do knihy.
Jak jsem již řekl, zpočátku byl každý tak trochu zmaten. Většina sl nejspíš
pomyslela, že padla na nějakého Idealistu, který doufá, že odstraněním známek Je
učiní šfastnějšími, a tak budou pracovat lépe, ač bylo zřejmé, že bez známek se
každý bude prostě jen flákat. Mnozí jedničkáři z předešlých semestrů byli zpočátku
nespokojeni. Ke změně se stavěli odmítavě, ale díky své nabyté sebekázni pokračovali
v učení stejně jako dříve. Dvojkaři a lepší trojkaři nesplnili některé z prvních úkolů
nebo je odbyli. Mnozí ze slabších trojkařů a čtyřkaři se na hodinách ani neukázali.
Tehdy se ho jiný učitel zeptal, co hodlá dělat s takovým nedostatkem odezvy.
"Přečkat jej," řekl.
Nedostatek přísnosti studenty zpočátku mátl, pak se stali podezřívavými.
Někteří začali klást sarkastické otázky. Dostali klidnou odpověíi a cvičení a
přednášky pokračovaly jako obvykle, jenom bez známek.
Pak se dostavil žádaný efekt. Během třetího nebo čtvrtého týdne začali být
jedničkáři nervózní a odevzdávali výtečné práce. Zůstávali po hodinách a dotírali, aby
aspoň náznakem zjistili, jak jsou na tom. Dvojkaři a lepší trojkaři si toho povšimli,
trochu zapracovali a zvedli kvalitu písemných prací na únosnější úroveň. Spatní
trojkaři, čtyřkaři a nastávající pětkaři se začali objevovat na přednáškách, aby aspoň
zjistili, co se děje.
Po pololetí nastal ještě potěšitelnější Jev. Jedničkáři přestali být nervózní a
stali se aktivními účastníky všeho, co se dělo, s upřímností, která by v
klasifikovaných hodinách byla nemyslitelná. Zároveň dvojkaři a trojkaři bili na
poplach a odevzdávali písemnosti, které vypadaly, že na nich ztrávili hodiny
vyčerpávající práce. Čtyřkaři a pětkaři předkládali uspokojivě vypracované úkoly.

V posledních týdnech trimestru, kdy už každý normálně ví, co dostane za
známku, sedí a napůl spí, byla na Faedrových přednáškách taková účast, že neunikla
pozornosti ostatních učitelů. Dvojkaři a trojkaři se zapojili do volné, přátelské
diskuse jedničkářů tak, že třída často vypadala jako nějaký úspěšný večírek. Jenom

čtyřkaři a pětkaři seděli ztuhlí naprosto panickou hrůzou.
Fenomen uvolnění a přátelství později vysvětlili někteří studenti, kteří mu řekli:
"Spousta z nás se sešla po škole, abychom se pokusili vymyslet způsob, Jak tenhle
systém rozbít. Všichni se shodli na tom, že nejlepší bude předpokládat, že
neuspějete, a tak budeme pokračovat, jako by se nic nedělo, a učit se Jako jindy. Pak
přišlo uvolnění. Jinak bychom se asi zbláznili."
Studenti dodali, že když už si jednou na to zvykli, nebylo to tak špatné, člověk
se více začal zajímat o probíranou látku, ale několikrát opakovali, že zvyknout si
nebylo snadné.
Na konci trimestru byli studenti vyzváni, aby napsali hodnotící esej o systému.
Žádný z nich ještě nevěděl, jakou dostane známku. 54 % bylo proti systému. 37 %
bylo pro a 9 % bylo neutrálních.
Kvůli jednomu studentu, jedinému hlasu, byl systém velmi nepopulární. Většina
*■ • »
studentů chtěla jednoznačně známky tak jako dřív. Ale když Faedrus porovnal
odpovědi se známkami ve svém zápisníku - a ty se příliš nelišily od hodnocení v
předešlých cvičeních a u přijímacích zkoušek -, vyšla najevo zajímavá věc. Jedničkáři
hlasovali 2 : 1 ve prospěch systému. Dvojkaři a trojkaři byli rovnoměrně rozděleni. A
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čtyřkaři a pětkaři byli jednomyslně proti !
Tento překvapující výsledek potvrdil tušení, které už dlouho měl: že chytřeji,
poctivější studenti toužili po známkování asi proto nejméně, že je více zajímalo samo
učivo, zatímco hloupí nebo líní nejvíce prahli po známkách nejspíš proto, že ty jim
říkaly, zda projdou.
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Škola Božského Srdc® Páně, měsíčník, vydávaný rajhradskýml banadíktýny^

ročník XXIII, číslo 6, 1889

Kdo mezi katolíky nevyslovuje s největší úctou jména sv. apoštolů Páně? Komu není
známo, že oni sloupové jsou, na nichž Syn Boží církev svou zde ina světě založil? Všecko
opustili, aby šli za Pánem, v němž poznali Messláše dlouho očekávaného; vše obětovali, ba i
život svůj nasadili, aby pravé YÍře průchod zjednali do srdcí lidských. Proto také má Církev
svátá první tyto věrozvěsty v úctě veliké a slavívala dny jejich jako svátek zasvěcený, dokud
vlády světské to byly nezakázaly. Proto i obrazy Jejich zdobí chrámy naše a pozůstatky
jejich jsou křesťanům velikými poklady. A proto máme také za to, že nebude od místa,
několika slovy naznačiti způsob, kterýmž umělci křesťanští hleděli vznešené tyto vyvolence
Boží nastíniti na obrazích a sochách.
Mezi apoštoly jmenuje se obyčejně na předním m(gtě:
svátý Petr, jelikož mu Pán udělil přednost před ostatr\|mi. "Tobě dám klíče
království Božího" - "pasiž beránky mé, paslž ovce mé", tak pravil k Petrovi Kristus Pán. K
tomu poukazují umělci, dávajíce sv.Petrovi do ruky klí&e - buď jeden nebo dva - na znamení

jeho nejvyšší moci duchovní v církvi Boží. Mimo to má tvář otevřenou, zrak ohnivý I ve stáří
svém a hlavu holou. Má se tím naznačit! upřímná |eho oddanost ke Spasiteli, horlivost a
neúnavná péče, kterou sv.Petr vynikal pro rozšiřování svaté víry.
svátý Pavel, ač nebyl prvotným ápo^tolwm Kristovým, nýbrž teprve po
nanebevstoupení Páně obráceným, uvádí se obyčejně se ^v.Petrem. Vyobrazuje se obyčejně
jako muž s dlouhými vlasy a bradou, Jenž ohnivým zrakem, vysokým čelem, důstojnou a
vznešenou tváří na se bezděky každého poutá. Na starších obrazích mívá v rukách Jenom
knihu jakožto učitel pohanských národů. Později přidán mu na znamení meč, poněvadž sám,
dokud živ byh mečem slova Božího bojoval proti bludům a konečně 1 mečem stát jest téhož

dne se sv.Petrem (dne 29.června 67 po Kristu).
svátý Ondřej, první podle času učedník Páně, dokonal život svůj smrtí na
dřevě kříži podobném, ale ležatém (X). A takovýžto kČÍŽ bývá odznakem, Jímžto se
sv.Ondřej vyznačuje. Svatá hlava jeho uložena Jest v kapli Jednoho
svatopetrského v Římě a bývá čas od času lidu k uctění ukazována.

pilíře

velechrámu

svátý Jakub starší, bratr svátého Jana Ev., při zvolení svém na
apoštola mezi všemi věkem nejstarší, vyobrazuje se jako kmet poutník, maje hlavu pokrytou
kloboukem anebo klobouk na zádech, v ruce hul a láhev poutničkou. Ukazuje se tu na
horlivost, s kterou svátý apoštol hotov byl po všem světě kázatl evangelium. Z rozkazu
krále Herodesa Agrippy byl sťat, a!e tělo Jeho přeneseno Jest z Jeruzaléma do Kompostely
ve Španělsku, kde veliké úcty požívá. Kompostela jest slavným poutním místem.

svátý Jan, miláček Páně a Evangelisty, dosáhl nejdelšího věku mezi
neboť jediný zemřel smrtí přirozenou. Nic však méně vyobrazuje se vždy jako
jemnou, významnou tváří, v níž se nevinnost obráží, neboť byl čistým panicem
zůstal až do smrti. Mívá v ruce knihu, časem také pero. Vedle něho spatřuje

apoštoly,
jinoch s
a takým
se Orel.

Někdy také vyznačuje se stoje s kalichem v ruce, s něhož se vine had prchající. A co
znamenají tyto odznaky? Knihou a perem připomíná se nám jako spisovatel sv.evangelia a
knihy Zjevení. Mladostí dává se na rozum, že kdo čistým srdcem miluje Boha, na duši
nestárne. Milostnou nadšeností ve tváří označuje se horlivost jeho u věcech nadpřirozených,
nebeských. Orel pokládá se za znamení síly a bystrosti, proto také nejvýše létá. Tak také
sv.Jan vznesl se na perutích bystrého ducha svého až do výšin nebeských, pronikal hluboká
tajemství Boží, která uložil v památná slova: "Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a
Bůh byl Slovo, a Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezí námi." Co pak se tkne kalicha
s hadem, připomíná nám výjev ten na zázračné zachování sv.apoštola, když jej otrávili
chtěli. Mimo to i vyrozuměti se může, kterak před ním prchala moc bludův a nešvary, jež
zplodil na zemi had pekelný. Pro horlivost svou a ohnřvost nazván byl cd sarného Pána s
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bratrem svým Ondřejem "synem hromu". On jediný ze všech apoštolů vytrval při Pánu
Kristu i pod křížem; proto odevzdal mu Pán Matku svou “Ejhle, matka tvá", a svJan
dochoval ji Jako pravý syn až do smrti. I on trpěl mnoho pro víru. Hned po seslání Ducha
sv. byl od židů s Petrem uvržen do žaláře a bičován. Když se pak apoštolově rozešli, káza!
v Efesu a založil tam církev'. Za císaře Domltiana dovezen byl do Říma, kde před branou
latinskou uvržen jest na osamělý ostrov Patmos. Tu dostalo se mu nebeských vidění, které
byl popsal v knize prorocké "Zjevení sv.Jana", která je částí písma sv. K stáří svému
biskupoval v Efesu. Když pak pro slabost ani choditl již nemohl, dával se do chrámu nositi
a den co den říkával: "Synáčkové, milujte se vespolek!" A když mu vytýkali, že ustavičně
totéž opakuje, odvětil: "Pán to přikázal, a když to činíme, dosti jest." Jako stařec skoro
stoletý zesnul blaženě v Pánu.
svátý Tomáš, při němž podivným způsobem Kristus ujistil víru, vyobrazuje
se s úhelnicí v ruce. Někdy dává se mu také kopí. Kázal svaté evangelium v Asií, nejvíce

však v zemí Indů. Nesčíslné zázraky jeho získaly mu důvěru a tolik lidí do lůna církve uvedl,
že Ještě po 1500 letech stopy jeho působení se nalezly. Tím však popudil na se zášt
bramínů (modlářských kněží), kteří jej modlícího se na pahorku oštěpem prokláli a kyji
utloukli. K této mučednické smrti, kterou sešel sv.Tomáš, poukazuje kopí na obrazu jeho;
úhelnice pak na Jeho řemeslo, kteréž provozoval, a na bystrost ducha, kterouž vše měřil a
vážil.

svátý Ja.ll<Lub> mladší, biskup Jerusalemský, dokonal život svůj jako
mučedník. Byl svržen s výše .chrámové a ubit sochorem valchářským. A proto vyobrazuje se
vkleče pod Cimbuřím chrámovým, anebo s korunou biskupskou na hlavě a se Sochorem v
ruce.

sxrautýr FHlTp vyobrazuje se Jako poustevník s hoíí kříŽOVOU v ruce anebo s
knihou a bičem. Hlásal sv.evangelium ve Velké a Malé Frygii. Ve městě Hieropolis by!

bičován, na kříž přibit a ukamenován. Na to poukazují přiložené odznaky.
svátý Bartoloměj přiveden jest Filipem ke Kristu Pánu; o němž vyřkl
Spasitel krásná slova: "Ejhle pravý Israellta, v němž není lsti." Apoštoloval v Indii, kamž
přinesl evangelium psané sv.Matoušem. V Arménii uzdravil dceru královu zlým duchem
trápenou, načež král I obyvatelé 12 měst víru Kristovu přijali. Avšak tím uvalil na se slepou
zášť pohanů,, že mu zaživa kůži s těla sedřeli a pak jej obráceně na kříž přibili. Svaté
ostatky přeneseny Jsou r.9B3 do Říma, Na obrazích mívá v ruce nůž, že byl zaživa sedřen.
Někteří malíři dávají mu do rukou kuŽi Již staženou.
svátý Matouš byl nejprve výběrčím na mýtě; odtud povolal jej Pán. Proto
mívá na některých obrazích měšec s penězi. Kázal sv.evangelium nejprve v zemi židovské,
potom v Ethlopll. Než se vydal na cestu, sepsal krátký život Krista Pána, což evangelium
čili radostné poselství nazval. Po 23letém apoštolování došel koruny mučednické. Král
Hyrtakus poručit JeJ probodnoutl. Proto mívá v ruce kopí nebo Sekyru. Mimo to bývá při
něm člověk z většího dílu okřídlený na znamení, že byl evangelistou.
éímon vypodobřiuje se píloU. kterouž zaživa ve dví rozřezán jest.

sv-a-týr

JiucdeL Thadeus

mívá pak

SOChOF, jelikož jím

zprovodili jej

ze

světa. Obyčejně se malují tito dva světci, Šimon a Juda, pospolu; i svátek mají na tentýž
den (29. října).
svátý MatéJ, Jenž zvolen Jest do počtu dvanácti za zrádce Jidáše, vyznačuje
se obyčejně s kcLmCDfirn, neboť pro víru v Ježíše Krista byl od židův ukamenován.

Tak umění církevní hledí věřící upozorniti a upomenouti na tyto první svaté věrozvěsty,
kterým: celý svět křesťanský největším díkům zavázán jest neboť oni byli první, kteří Jméno
Ježíšovo roznesli do veškerého světa a základ potažili,. na němž pak jiní horliví nástedovateié
dále stavěli ke cti .Boží a spáse lidstva.
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VZDAUEHOSTa Z PRAHY
DO JINÝCH EVROPSKÝCH MEST

Převzato z průvodce E.Hlávky "PRAHA A OKOLÍ SLOVEM i OBRAZEM", Praha 1939

auto
(km)

Drá želaný
Lipsko
Vídeň
Mnichov
Berlín
Krakov
Hamburk
Štrasburk
Varšava
Brémy
Budapešť
Curych
Lublaň
Záhřeb
Kodaň
Terst
Bern
Gdaňsk
Lvov
Brusel
Milán
Benátky
Amsterodam
Ženeva
Rotterdam
Janov
Paříž
Bělehrad
Kyjev
Londýn
Riga
Stockholm
Řím
Sofie
Cherbourg
Oslo
Bukurešt
Leningrad
Moskva
Cařihrad
Atény

1939

rychlík,
(hod.)
1939

155
230
295
356
364
520
582
620
632
639
657
657
713
715
754
775
823
835
850
871
890
904
915
940
960
1 020
1 056
1 070
1 230
1 231
1 335
1 340
1 353
1 390
1 415
1435
1 445
1 759
1380
1960
2 250

3
5
6
8
6
9
11
14
14
12
10
15
18
20
18
22
13
18
15
17
27
20
17
22
20
30
20
18
46
25
25
32
26
27
37
35
28
40
44
43
45
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Z "POSVÁTNA MÍSTA KRÁLOVSKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY",
Dědictví svatojánské 1884

Chrámy a kaple katolické
Hrad
čany

M^ilá
Strana

Staré
Město

Nové
Město

Vyše
hrad

před
městí

Celkem

před válkami
husitskými

12

19

34

27

14

4

110

roku 1770

19

23

37

40

4

8

131

8

14

24

23

2

3

74

11

9

13

17

2

5

57

potom opět otevřeno

3

3

5

6

1

0

18

v novější době zrušeno

1

1

0

1

0

1

4

zcela nově zřízeno

3

5

1

9

1

po r. 1770 zrušeno
zbylo tedy pouze

roku 1883 tedy bylo •:
svatyň veřejných
a) kostelů
b) kaplí
svatyň soukromých
a) kostelů
b) kaplí v ústavech
c) kaplí v domech
soukromých
tudíž svatyň veřejných
svatyň soukromých
celkem všech svatyň

’ 9 - -' *

28

*.*ř
8
2

8
2

12
3

18
4

1
1

6
6

53
J8

0
6

0
4

0
6

3
9

0
0

0
1

3
26

8
10
14
24.

3
10
7
17

Ï
1S
7
22

3
22
15
37

2
2
2
4

0
12
1
13

17
71
46
117

1. Po roce 1770 zrušeny byly svatyně:
na Hradčanech sv.Benedikta, svjana Nepomuckého, Panny Marie Einsiedelnské,
sv.Antonína v bývalém špitále, sv.Rocha, sv.Alžběty, sv.Matouše, Panny Marie na
Hradbách; na Malé Straně sv.Václava, Panny Marie Theatinů, svjana Křtitele a
sv.Matěje v Oboře, sv.Vavřince na Petříně, sv.Karla Bo^o^ejského ve vlašském
špitále, sv.Michala pod hradem, ss.Petra a Pavla v Rybářích, sv.Michala v Jezuitské
zahradě, sv.Prokopa, sv.Vavřince pod Petřínem, sv.Maří Magdaleny kostel u
Dominikánů a kaple téže světice vedle, svjana Křtitele na Újezdě; na Starém
Městě
sy.Mikuláše,
sv.Salvátora,
sv.Michala,
kaple v
radnici,
sv.Linharta,
sv.Valentina, na Louži, zrcadlová kaple, na Zábradlí, sv.Anny, sv.Kříže Menšího,
sv.Ondřeje, v Betlémě, sv.Bartoloměje, blahAnežky, sv.Štěpána ve zdi, sv.Martina,
sv.Bernarda, sv.Norberta, sv.Vojtěcha, sv.Pavla, sv. Kříže Většího, sv.Františka a
sv.Barbory v klášteře Klarisek; na Novém Městě sv.Klementa, kaple sv.Maří
Magdaleny, Hibernů, Celestinek, Trinitářů, sv.Michala, .^.Lazara, na Zderaze,
sv. Václava,
sv.Karla Boromejského,
Božího
Těla,
sv.Františka
Xaverského,
sv.Long-na a kaple Jerusalém i Všech Svatých u sv.Štěpána, na Karlově,

2.

3.
4.

5.

6.

sv.Kateřiny,
s^Jana
Nep
ckého
na
Větrově,
sv.Bartoloměje,
ve
Slupi,
sv.Mikuláše v Podskalí, sv.\<- rěcha Menšího, sv.Jana Nepomuckého u Wunšviců; na
Vyšehradě kaple sv.Martina a Panny Marie ve hradbách; za branami kaple
sv.Dismasa na popravišti, sv.Pavla na Špitálská, sv.Maří Magdaleny pod Letnou.
Ze svatyň zrušených byly později opět službám Božím věnovány tyto chrámy a
kaple: na Hradčanech sv.Rocha, sv.Benedikta a sv.Alžběty; na Malé Straně chrám
někdy Theatinů, na Petřině, ve vlašském sirotčinci; na Starém městě kaple v
radnici, zrcadlová, sv.Kříže Menšího, kostely sv.Vojtěcha a sv.Bartoloměje; na
Novém Městě chrámy nejsvět.Trojice, sv.Václava, sv.Kateřiny, na Karlově, ve Slupi,
sv.Bartoloměje; na Vyšehradě kaple sv.Martina.
V novější době byly zrušeny kaple sv.Mauricia v probošství sv.Vftskéni a kaple
někdy Anglických panen, sv.Jana Křtitele v sirotčinci a sv.Kříže u Volšan.
Znova zřízeny byly na Hradčanech kaple v novém proboštví sv.Vítském, v káznici
a v ústavu slepých dítek; na Malé Straně kostel sv.Karla Boromejského; kaple
sv.Noťburgy, sv.Rafaela, v českém reálném gymnasiu a v gymnasiu německém; na
Starém Městě kaple v ústavu šlechtičen; na Novém Městě kostel sv.Kříže na
Příkopech, kaple u Školních sester, v Mariánském ústavy, v nemoctjici všeobecné,
dětské, kupecké, v porodnici, v sirotčinci svJuna Křtitele, v arcibiskupském
konviktu; na Vyšehradě kaple v proboštví; v Karlině chrám farní a kápte svjana
Boromejského; v Žižkově kaple Panny Marie; na Vinohradech kaple školní a
sv. Václava; na Smíchově chrám sv. Václava, kpstel Srdce Páně, kaple sv.Karla
Boromejského; v Košířích kostel hřbitovní nejsv.Trojice.
Ze zrušených chrámů a kaplí zachovalo se jich podnes dílem zcela, dílem částečně
24, z těch pak jsou 4 modlitebnami protestantskými, 1 kostelem ruským, 1 Školní
síní, ve 2 jsou byty, ve 12 dílny a různé sklady a 4 jsou prázdny. Ostatní byly
dílem zcela zbořeny, dílem k nepoznání přestavěny.
Ve všech vykázaných nynějších 117 svatyních nalézalo se r.1883 úhrnepi 518 oltářů.
Zvony byly tu 202 (90 větších, 112 menších). Katolických kněží žilo v Praze a v
předměstích r.1883 úhrnem 322 (vyšších hodnostářů 27, v duchovní správě 137, v
jiných úřadech 56, kněží řeholníků kromě duchovní správy 82, kněží na odpočinku
20). Obyvatelstvo čítalo se r.1881 v Praze a přeměstích 242.834; katolíků bylo
okrouhle 220.700, nekatolíků 3.600, židů 1-8.500.

Kláštery a řeholní domy

Hrad
čany
M Ž
před válkami
hustitskými

roku 1770
po roce 1770
zrušeny
zbyly jen
později opět
povstaly
jinou řeholí
osazen
nově zřízeny
roku 1883 byly

Malá
Strana
M Ž

před
Staré Nové
Město Město městí
M ž M Ž M Ž

celkem celkem seminářů
a
kon
všech
viktů
M Ž

ka

pi
tol

1

1

2

2

6

3

7

1

2

0

18

7

25

0

5

3

2

6

2

10

2

12

3

0

0

31

9

40

7

3

1

4
2

1
1

6
4

2
0

9
3

1
2

0

2

2
0

G

0
0

20
11

6
3

26
14

5
2

0
3

0

1

0

0

0'

0

2

0

0

0

2

1

3

0

0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0

0
0

0
2

0
0

0
4

1
0

0
8

1
8

0
0

0
0

2

1

3

2

A

5

4

0

4

14 12

26

2

3

i

X

i
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1.

Před válkami

husitskými

byly

kláštery:

na

Hradčanech

Benediktinek

u

svjiří,

Premonstrátů na Strahově; na Malé Straně Johannitů konec mosta, Augustiniánů u
sv.Tomáše, Dominlkánek u sv.Anny, Bílých paní u sv.Maří Magdaleny; na Starém
Městě Dominikánů u sv.Klementa, Křižovníků ve špitále sv.Františka, Mlnorltů u
svjakuba a u sv.Barbory, Cyriakft u sv.Kříže, Německého řádu u sv.Benedikta,
Klarisek na Františku, Benediktinek u sv.Dpcha, Dominlkánek U sv.Anny; na Novém
Městě Benediktinů u svAmbrože, Karmelitánů u Panny Mafie Sněžné, Křižovníků
Božího hrobu na Zder^ze, Augustiniánek u sv.Kateřiny, Lateránských na Karlově,
Benediktinů na Slovanech, Servitů na Trávníčku, Celestinů m Botiče; za branami
Kartusiánů a Cisterciáků na Smíchově. Kromě klášter^ bylo v Praze, pokud víme,
20 domů bekyft,
2.

Koncem minulého století byly zrušeny kláštery: na Hradčanech Bamabitů u
sv.Benedikta, Uršulinek u s v. Jana Nepomqpkého, Benediktinek u sv.Jiří; na Malé
Straně Theatinft, Karmelitánů bosých, Domipikánů u sv.Maří Magdaleny, Jesuitů u
sv.Mikuláše, Karmelitek u svjosefa; na Starém Městě Jesuitů u sv.Klimeuta,
Benediktinů
u
sv.Mikuláše, Paulánů
u
sv.Salvátora,
Semitů
u
sv.Michala,
Karmelitánů obutých u sv.Havla, Cyriaků u sv.Kříže, Klarisek na Františku,
Dominlkánek u sv.Anny; na Novém Městě Hlbernů, Kapucínů u sy.Josefa, Trinitářů,
Křižovníků
Zderazských,
Augustiniánů
Bosáků
u
sv.Václava,
Augustiniánů

poustevníků u sv.Kateřiny, Lateránských na Karlově, Jesuitů u sv.Ignáce, Servitů
ve Slupl, Celestinek v osadě s v Jindřišské.
3. Zrušeny nebyly pouze kláštery: na Hradčai^ech Premonstrátů na Strahov^ a
Kapucínů u Panny Marie; na Malé Straně Johanpitů kopec m°sta> Augustiniánů u
sv.Tomáše a Anglických panen; na Starém Městě Křižovníků s červenou hvězdpu,
Dominikánů u sv.Jiljí, Minoritů u sy.Jakuba, Milosrdných bratří u ss.Šimona a
Judy; na Novém Městě Piaristů u svjosefa Kalas., Františkánů u Panny Marie
Sněžné, Benediktinů v Emausích, Uršulinek u sv.Uršuly, Alžbětipek u Panny Marie
Bolestné.
4. Od té doby povstaly opět kláštery Karmelitek u >v.Benedikta, Kapucínů n
sv.Josefa na Novém Městě a Jeguitů u sv.Ignáce; jinou řehplí (Redem^tprCstů)
osazen klášter někdy Theatlnů; nově byly zřízeny řeholní domy Milosrdných sester
pod Petřínem, v Karlině, na Smíchově a na Vinohradech, Šedých sester u
sv.Bartoloměje na Starém Městě, Školských sester u sv.Apny, dcer Božské lásky v

Mariánském ústavě a sester Sr<Jpe Pána Jpžíře na Smíchově.
5. Vykázaných nyočjších 26 řeholníph domů v Praze a v předměstích mělo r.l8f?3 740
příslušníků (397 řeholníků, 343 řeholnip). Z řehplníků bylo kněží 239, kteří Jílem v
Praze, dílem jinde působí.
6. Duchovenské konvikty a semináře r.1770 byly: Arcibiskupský seminář u sv.Vojtěcha
u Prašné brány, semináře cistenjlenský u sv. Bernarda a premonstrátský u
sv.Norberta, jesuitské semináře sv.Václava u kaple betlémské a sv.Františka
Xaverského na Novém Městě 1 konvikt u sv.Bartoloměje na Starém Městě a
seminář srbsko-lužický na Malé Stran|. K ústavům duchovním třeba ještě přičíst!
emeritní dům w sv,Karla Boromejskéfoo na Zderaze.
7. Duchovenské semináře pro vychovávaní nastávajících kněží jsou nypí v Prazp pouze
dva, arcibiskupský v Klementinum a srtxfco-lužický na Xíalé Straněn Arcjhlskwpský
seminář čítal r l883 alumnů 148.
8. Kapitol bylo před válkami husitskými v Praze S; qjé tropo Htní u sv.Víta a
kollegiální na Vyšehradě, u svjiljí, u svApolináře a U Všech Svatých, z nichž
zahynuly kapitoly u svjiljí a u sv Apolináře a podne®
sdí-je-ty ostatní tři.
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výňatky z esejů :

JDE O SVOBODU (Brázda 10/1938)
VLASTNICTVÍ A SVOBODA (Brázda é/1938)
SELSKÁ KULTURA (Brázdá 4-/1938)

Nantocxiý obyčejně nejvíc mluví o zdraxd a ňlověk zotročený mluví mnoho
svobodě. Tot osud mnohých lidí dnes, neposti ¿dající jisté příchuti ironie, ne bot vs<^
toto mluvení o svobodě vychází k tomu ještě z úst těch, kteří netouží po. svobodě, kt .
nemají, nýbrž jisté otroctví a jistou nesvobodu prohlašují za svobodu pravou a idea'
Čtěte 'Rudé právo" a mluvte s komunistickými intelektuály a nepochopíte nikdy, ..
mohou jedním dechem zavrhovat nesvobodu třeba v Německu a vůbec v t.zx
fašistických státech a při tom velebit Stalinovo Rusko, kde je zglajchšaltováno psán
historie, stejně jako, uvažování o podstatě a smyslu vesmíru. Anebo - při hlubší úvaze
pochopíte jednu věc. Ukáže se vám jasně, že zde máte co dělat s jiným chápánín
svobody, než jaké bylo obvyklé v liber alistické době našich dějin, tedy předevsín
v století minulém. Toto století vyznávalo učení, které je hodné zavržení ze dvov
hledisek: zaprvé že vedlo k úplnému relativismu a nesprávné toleranci a k jakémusi
sentimentálnímu chápání pravdy a že je tím - zadruhé - bezprostřední příčinou dnešníhc
chápání svobody, které činí absolutně správnou jednu relativní pravdu, nebo spíš
polopravdu a fikci. Učení, které vyznávalo toto století, dá se vyjádřit větou, že správnř
a hodnotná je ta myšlenka, která je zastávána upřímně. Což znamená, že právo na život
má každá pravda, každá myšlenka, která je vyslovována upřímně, za kterou jak se řík
člověk "stojí ”. A to je nesmysl, sentimentalita hodná tohoto rozbředlého století, které
nemělo ani potuchy o tom. jaká je podstata pravdy a správného názoru. Nebol upřímnost
je záležitostí čistě subjektivní, která naprosto nic nepraví o správnosti vyslovovaného
názoru, ba může vést a vede k zmatkům a nesmyslným závěrům... V tomto smyslu je
svoboda v pojetí liberalistickém nikoliv silou, kterou» se liberalismus tolik vynášel, nikoliv
pokrokem, nýbrž slabostí a krokem zpět k zhoubnému anarchismu a relativismu, který
rozbíjí národ, dávaje jej na pospas různým stranickým ideologiím, z nichž každá chce mil.
pravdu. V tomto smyslu platí slova Moeller van den Brucka, že "liberalismem národy
hynou".
Dnes jsme v období, které znamená krach tohoto chápání svobody, nebol svoboda
ve všem a pro všechny zavedla Evropu do slepé uličky, z které bylo možné jen jedno
východisko a tímto východiskem je skok do svobody v oblasti toliko jednoho nazírání,
řekněme marxistického nebo nacistického. Máme se z tohoto zhroucení liberalismu
radovat? Řekněme zcela určitě, že smrt liberalistické svobody je smrt zasloužená, protože
toto zvrácené chápání lidské svobody je jednóu z hlavních příčin rozvratu evropské
společnosti. Ano, liberalismus znamená smrt národů.

A radujme se z toho po druhé: obzory se aspoň vyjasnily, na bitevním poli se
zápasící šiky objevily zcela určitě, víme aspoň přesně, s kým máme tu čest. To nebylo
dosti dobře možné v unikavém a rozplizlém liberalismu, kde každá námitka proti
polopravdám a nesmyslům byla zamítána ve jménu práva na život a vyžití. Člověk je
však člověkem, jen pokud žije v řádu, který zase tkví v tom, že rozlisujeme, co je
vyššího a co nižšíhoi nižší však nemá téhož práva na život jako vyššíi instinkt na př. má
"právo na život", jen pokud se podřizuje vyššímu, tedy intelektu. Uvažme však, jak se
práva na život dostalo mnohému, co vycházelo' z nižších oblasti života, z pudu,, ze
stádovosti, z podvědomí. Neblahá setba liberalismu nese právě plody v tom, že jednotlivé
pravdy, které mají své určité místo v hierarchickém řádu Ctj. v řádu - aby se pojmu
hierarchie rozumělo ve vlastním smyslu - kde každá složka má svou přirozenou funkci
organicky vřazenou ve složky širší a vyššti je tedy hierarchie tolik, jako přirozená
členitost organismu}, kde je něco vyššího a něco nižšího, že tyto pravdy se stávají
absolutně platnými a žé svoboda je možná jen v jejich mezích. Tot případ všech t.zv.

fatalismů, ai je to tofalísm’is stárni.. ~árodíní nebo -třídní a. jdeme-li až k jejich přičíně
objeví se nám liberalismus se svy.u relativismem a tím porušením řádu hodnot, jakc
příčina poslední a základní.
Tento proces není jen v politice, »¡rífthuje i jiné oblastí, především uměni, věcfilosofií, ba i náboženství. Všimněme si jednoho případu, na kterém si můžeme takřka
školsky ukázat, jak so rodí fatalismus v umění: přední zástupce surrealismu u nás
Vítězslav Nezval, vydá v učitelském nakladatelství "Dějiny Komenského" CD knihu s
názvem "Moderní směry básnické", kde se mluví o poesii našich dnů a kde jsoU ;
ukázky z básníků. A co je základní myšlenkou této knihy? Docela prosté a jednoznačně
tvrzení, že konečným cílem vývoje moderního básnictví je surrealismus, který vyznává
autor, a že surrealistou byl nejen Rimbaud, Baudelaire, ale i Mácha a Deml, prostě
všichni významní moderní básníci. A ted si představte, že se tato kniha dostane dc
rukou učitele nebo profesora, kteří uvěří autorovi a budou podle jeho návodu vykládat
básníky: budou kroutit a potvořit fakta tak dlouho, až jim z básníků zbudou surrealističtí
zmetkové, dívající se na svět pohlavním orgánem a primitivní fantasií, jejímž posledním
výtvorem jsou dětské říkánky a nesmyslné blábolení. Takto si představuje Nezval umění
a takto by muselo vypadat, kdyby se, dejme tomu, jeho hlasatel stal dikiátoiem.
Nedomnívejme se však, že to není možné, existuje stát, sovětské Rusko, kde je umělecká
tvorba přesně usměrněna a kde je Nezvalův surrealismus zavržen jako umění buržoasní,
my bychom řekli zvrhlé.
Všechny dnešní fatalismy jsou neblahým dědictvím liberalismu, jehož nejvyššim
pojmem bylo individuum a jeho svoboda, před touto skutečnosti se pomalu ztrácely
pojmy rodiny, vlasti, národa, státu, církve a protože člověk musí být do něčeho začleněn,
nastupuje na místo jejich hierarchického uspořádání vždy jeden pojem, který se stane
absolutní. Nebol k podstatě člověka náleží, že je zároveň členem několika útvarů
společenských, které tvoři hierarchický řád od nižšího k vyššímu. Člověk je zároveň
členem rodiny, stavu, národa, státu, církve, a každá z těchto skutečností má své
nezadatelné a přesné místo v tomto řádu. Liberalismus svým relativismem jako by
oloupil lidi o tento smysl pro řád, pro uspořádáni hodnot a tak se v moderních
fatalismech zabsolutňují ty skutečnosti, které byly Liberalismem potlačovány, především
národ, stát a třída, rozuměj třída proletariátu.
Svoboda je možná jen v řádu, v řádu, který vychází z přirozených skutečností a
končí duchovním posláním člověka ve světě. Toto duchovní poslání člověka je zaručeno
velikou evropskou kř estonskou tradicí, která vychází z učení o jedinečnosti každé lidské
bytosti a jejího poslání a tato jedinečnost je základem uchování křestanské tradice v
evropském lidstvu. Proto nemůže být vnitřní svobody tam. kde tato evropská tradice je
záměrně ničena ve jménu atheismu, rasismu nebo laické morálky. A koneckonců záleží
především na této vnitřní svobodě, k níž všechna ostatní svoboda spěje.
Chyba na počátku je ještě větší chybou na konci: individualismus liberalismu končí
otroctvím států totalitních. A nedomnívejme se. ž® fatalismus se může objevit jen ve
formě mysticismu rasového nebo mesianismu třídního nebo revolučního, může být a je
fatalismus racionalistický, fatalismus laického a Boha zbaveného pohledu na svět, který,
třebas ne okázala, clíce zabrat člověka celého a znemožnit všechno, co je základem jeho
vnitřní svobody.
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řadu lidí

dnes tvoří jedno z jeho základních tvrzení, připínaná spíše pro svůj napisně tušený
a citově podložený obsah než: pro věcnou správnost a. opávněnost - tvrzení, že soukromé
vlastnictví je institucí zcela nesprávnou, spjatou nerczlučiě s kapitalismům a s ním také
/unikající a že vyšší formou společenské organizace je vlastnictví společné...
Běžný názor na kapitalismus praví, že tento hospodářský syslum spočívá, na
soukromém vlastnictví, a že komunismus šel tak daleko, re mezi kapitalismus a soukromá
vlastnictví položil rovnítko. Tento nesprávný názor vznid z nesprávného stavu evropská
společnosti: domníváme se naopak, že kapitalismus znaAená právě popření soulaorného
vlastnictví, neboř soustřeďuje majetek do rukou několik
*
individuí, jak ostatně již poznal
Marx ve svém "Kapitálu". Tento chorobný stav evropské společnosti, který vedl k
vytváření dvou tříd, třídy majetné a třídy bezzerrků, dělnického proletariálu, byl x
východiskem teoretického řešení komunismu a socialisrcu, řešení, které ve svém základě
je naprosto falešné, vycházejíc z nesprávných předpokladů...
Když socialistické nauky hájily naprostou kólektiv>zaai majetku, dopouštěly se nejen,
nesprávnosti věcné, nýbrž šly proti celé evropské tradbi, jehož Jednou podstatnou součástí
Je hospodářský individualismus, totiž hájení, udržování a rozmnožováni soukromého
vlastnictví. Hilaire Belloc ukázal v svém "Otrockém státě” skvěle, jak naše civilizace
před křesťanstvím byla původně otrocká, to znamení, že v těchto společnostech byly
dvě jasně odlišené části: na jedné straně občan, který měl hlas při správě státu a byl
vlastníkem nějakého majetku, na druhé straně množství lidí bez jakéhokoliv vlastnictví,
nucených pracovat na rozkaz. Do tohoto "otrockého státu" byl uveden kvas příchodem
křesťanství: křesťanství sice neprohlásilo dogmaticky zrušeni otroctví, ale svým neustálým
příkazem lásky a svým personalismem, zdůrazněním veliké hodnoty každého člověka a
jeho duše, vedlo k pozvolnému uvolňování pout, které vázaly nesvobodné lidi k
majitelům velkých statků. A ták se ve středověku vyvíjel zvolna systém, který uváděl
ve skutečnost stát, nazvaný Bellocem státem podílným čili distributivním. Klasická forma
tohoto státu tkyěla v tom, že původně zcela soukromý statek (římská "villa”) byl
rozdělen na tři části: 1. ha půdu vyhrazenou pánovi, tedy "panství", 2. na část, která
byla prakticky G když ne právně) v držení těch, kdo byli kdysi otroky a 3. na půdu,
která byla společným majetkem "pána" a "nevolníka".
Takto tedy pokračoval proces, který vedl k neustálému osvobozováni "nevolníka
*
ze závislosti na pánovi, a v tom. byl právě předpoklad opravdové svobody člověka,
nebol základem oné evropské tradice, o níž jsme mluvili, je these, že pravá svoboda
člověka (ve smyslu společenském) je v přímé závislosti na soukromém vlastnictví, které..—
mu umožňuje založení, a uchování rodiny. A naopak tedy nelze mluvit o svobodě tam,
kde se ruší hebo popírá soukromé vlastnictví (a tím i rodina).
Viděli jsme, že právě toto se stalo jak v kapitalismu, tak v socialismu. Tím se oba
tyto směry staly ničivým živlem v evropské civilizaci...
• Národ a stát může být opravdu vnitrně silný, zdravý a svobodný jen tehdy, když
co největšímu počtu lidí je umožněno mít majetek, třebas malý. Na druhé straně však
plyne i z vlastnictví určitá morálka, určité ethosi je to závaznost k vlastnictví, povinnost
k němu. Člověk má povinnost nabyté vlastnictví udržet pro sebe a pic svou rodinu, Jako
má zase politika povinnost toto držení majetku podporovat. Tím se tato politika, začlení do
velké tradice evropského a křesťanského světa, který vždy kladl důraz na tyto věci,
protože jsou základem, vnitřního míru a klidu, národa a pravé svobody člověka.
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se množily projely. 2 ftichž vanul stesk a úzkost člověka, postaveného do současné^
prectoví/m v-etU^rn-AríxkiMo živote, -poukazovali někteří lidé, přisahající příliš na všech^Q
to, co je výtvorem tzv. moderního ducha, že tyto hlasy jsou subjektivní, že jsou to
přechodné pocity opožděných-dekadentú, snílků a staromilců. kteří nemohou najít domov
v tonttó světě. Když se po válce objevila kniha Oswalda Spenglera "Uhtergang <5^
,- Abendlandes' (Zánik Západu!, vykládali mnozí tuto bizarní, v mnohém však pravdivou
knihu, poraženeckou náladou válečného a poválečného Německa Cač koncepce křtil
byla hotova již před válkou! a dočasným pesimismem let poválečných. Podobných hlasů
vsak od těch dob velmi přibyto a nedalo se tedy už mluvit o dočasném znechucení a.
škarohlidsP/í, vznikla celá lifeíatúra o krizi, úpadku a katastrofě naší civilizace a byli to
hlubocí duchové, kteří o tom řekli své závažné slovo.,.
Kdysi se věřilo v neomezenou moc vědy
*
lidé to vyjadřovali tak, že věda přines©
osvobozertí člověka, že jako prostředek ovládnutí přírody vytvoří dokonalý svět, v němž
člověk bude žít svobodně a šlastně. Můžeme to však říci o tomto světě, vytvořeném
moderní vědou? Skutečnost, jaká je dnes, je poněkud jiná, je spíše taková, že věda si
zotročila člověka, že ho uvrhla do nebývalé závislosti a nesvobodné poslušnosti stroji,
který nad ním zvítězil. To je onen základní paradox tohoto světa: člověk, místo aby
strojem ovládal přírodu, je sám ovládán strojem. Stalo se tak proto, že člověk našich dnů
zapomněl na jednu žásadu, kterou znal již starověk a která je podmínkou opravdu
lidského světa, ta zásada zní, že člověk je v jistém smyslu měrou věcí, že všechno, co
jako tvůrce v tomto světě dělá, musí být úměrné jeho přirozenosti, nesmí jej křivit ani
zotročovat. Od této zásady jsme se však odchýlili, lidé těchto dob byli opojeni
vynalézáním strojů pro stroje, cosi z biblického "budete jako bohové" je svedlo na cestu
neustálého vymýšlení a tvoření strojů, k jejich ustavičnému zdokonalování, ale právě
zdokonalováni strojů, zatím co dokonalost člověka zůstala kdesi stranou. Zapomnělo se na
Člověka, to je vlastní příčinou naší nesvobody a onoho pocitu, že nejsme v tomto světě
doma. Proč se toto všechno stalo?
Při vzniku civilizace, v níž žijeme, stalo se cosi velmi důležitého. Něco, co změnilo
člověkův vztah k práci, V řemeslné práci to byl nástroj, který je v jistém smyslu
prodloužením lidské ruky, něčím, co neustále s člověkem souvisí. Člověk, který pracoval
s nástrojem, vytvářel neustála lidský svět, svět spojený s člověkem, v němž všechno
neslo jeho stopy. Popatřte na středověké stavby a na středověká města. Jak všechno to
Je naplněno přirozenosti, jak všechno je opravdu lidské. To proto, že tito lidé nebyli v
tak veliké vzdálenosti od věcí a přírody, že naslouchali - můžeme-li tak říci - pozorněji
podstatě přirozenosti a podstatě věcí. To všechno se změnilo vytvořením strojů. Stroj je v
podstatě automat, něco, co se pohybuje samo a nezávisle na člověku, i když se říká, že
je člověk pánem stroje. A z této skutečnosti, že stroj je automat, že je vlastně zcela
nezávislý na člověku, plyne, že může jít proti člověku. Strojová racionalizace, provedená
do všech důsledků, je takovým příkladem protilidského působení strojůi stachanovština
a běžící pás jsou vrcholem systému, který nerespektuje lidskou osobnost a obětuje
člověka stroji. Práce v takto mechanizovaném světě, v němž vládne stroj, není ve
většině případů prací radostnou a v jistém smyslu tvůrčí, jak je tomu ve výrobě
řemeslné, nýbrž mechanisovaným sledem úkonů neustále stejných a únavných. Vláda
stroje projevuje se však také v jiném smyslu. Strojová civilizace dává lidem pocit jisté
dokonalosti a lidské síly, jakoby nezávislé na přírodě a vyšších mocnostech. Tento vliv
se projevuje také ideologickyi socialismus a komunismus, tyto dvě typicky velkoměstské
a v prostředí strojové civilizace vzniklé ideologie, právě říkají, že koneckonců je dáno
zase této strojové civilizaci—a—člověku-samérmu_aby vznikla— -dokonalá, společnost. Je v
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ruch zajistó Airčitýrtiou-., ale je to jen’jakýsi přltiMVelc K 2áklskdn.ím\i názoru, že
/'hospodářský, rozumějme strc^vě-hospodárský podklad. tak, jak byl vytvořen 19. a
naším stoletím, je podmínkou zdravé společnosti. A bxxalismus opravdu jen přejímá a
často ještě domýšlí vxochry pokroky nodtctíhc hs.užrútorr.u, zapomínaje, že se
zprťmev¿>r uje oné zasocé, Kterou jsme již jednou uvedli a baz Které zadně společenské
třízení není možné,
sociální zřízení jsou pro člověka a že člověk a jeho
svoboda jsou jejich středem. Často to vypadá tak, jako by tito lidé jen pro jakýsi iluzorní
pokrok zapomínali na živého člověka. Co jsou platný nejdůrm slnějši stroje, když neslouží
člověku, když jsou protilidské? Zdá se, že mnozí lidé ztratili smysl pro tuto reálnou
lidskost, právě v době rc-uvuré o humanitě...
Je však v této umní, ý&w nckuu, kdo nezíí-itil smyk pio opravdu lidský svět. Kdo
celým utvářením svého života je veden k tomu, aby správně rozpoznal meze strojové
civilizace,, meze, které jsou dány na Jedné straně přírodou, u. druhé člověkem. Sedlák je
tím. kdo v tomto světě ještě uchová’, něco z toe?. : \ ,. .gc.,..,ý\ h sil, nutných k tomu,
aby bylo dáno zdraví dnešní společnosti. Je tc ■ _c. c.. • h. vázanost k půdě a k
přírodě, co působí jeho úctu u p;..., ,u k zúxan " .n ; ■
. <¡sr¿ nejsou v jeho moci.
Sedlák daleko živelněji nůž velkoměstský dělník to. daleko vico než socialističtí
teoretikové) chápe, že uspořádání věcí lidských rvní dáno jen lidské moci a neomezené
lidské vládě, že je nutné uzn .vat a xcipuktovek určité : „úkony života organického Ckam
patří také člověk) a přírodního, odposlouchávat jo « nepů >bít proti nim. Že ve
společenských zřízeních je r. ina t r.Z-vat r. .
nesvit hudtoí .osvěcené skutečnosti,
které mají povahu trvalou, prc ci .ů r- ., ; ..... tok-u llcptvl. hcdlák nllcdy nemůže dosti
dobře chápat myšlení moderních rc’/o.’-.idcná:ú, kteří neustále sní o jakémsi "novém
světě", který vznikne po rcsplií všeho, c..) iviu.’ - t starý. Proto i rodina, tento základní
předpoklad každé zdravá í; .tohow, i...- jihu dnes svoji trvalost a neporušenost v
sedlákovi, který má v poví _.r-: .t trvalé základy života .oluko vlče než člověk městský.
S rodinou souvisí úios pojem vlastnictví J-. ko zákkxjni předpoklad pravé svobody
člověka. Je-li dnes něco pramene
nr3v0.hr ,y a pocitu společenské méněcennosti,
především u proletariátu, je to nedesíato. vlastnictví, Jímž člověk nabývá pocitu jistoty.
Sedlák vždy měl smysl pro vlastnictví, jímž člověk nabývá pocitu jistoty. Sedlák vždy
měl smysl pro vlastnictví a nemohl proto tax podlehnout ideologiím, které vlatnictví
popíraly nebo chtěly nahradit soukromé vlastnictví vlastnictvím kolektivním.
Nejvyšší hodnotou selské práce, která už ; vou vnitřní povahou nemohla připustit
tak naprosté vítězství stroje nad nástrojem, jsk jsme o íozn mluvili dříve, je však to, že
tato práce je symbolem kultury vůbec. Neber Kovo "cultura" je původu rolnického a
není to opravdu jen vnější souvislost, která spojů je práci rolníkovu a kulturu. Když totiž
rolník obdělává své pole, když z divoké rostliny vypěstoval rostlinu ušlechtilou,
užitečnou člověku, pair je tato práce předobrazem kultury. Neboř onen akt, jímž se z
plodu divokého stává, plod ušlechtilý, není nic jiného než podivuhodný děj, jímž se něco
dokonal-'.ho stává ještě c.ok.maj yím, <míž se pokřiví a poruší jeho přirozenost. Taková má
být také kulturní práce. ČIovck v svém půselooní na svět má z věcí vyvádět jejich
dokonctost, al-o tak, rby je nakřivil a nerušil. A opravdu, každé opravdové kulturní dílo
je zároveň dok., .telé, ale i přirozené. necítíme v něm porušení přirozenosti věcí, stejně
jako to necítíme v rcilníkc’ 3 práci. Kolik však výtvorů naší kultury dá se měřit tímto
chápáním kultury? Kolik nepřirozenosti často bývá v tom, co nese peceí t.zv. moderní
kultury.
Takovou sílu skrývá v sobě seiství, tento pramen jediné z nejvyššlch činností
člověka, kultury. Nemůžeme říci, že by tento pramen dnes prýštil v té čistotě a ryzosti
jako kdysi, ale tím větší je povinnost všech, aby nevyschl docela. Nebot mnoho ze
zdraví naší společnosti závisí na osudu, salství.
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Druhá polovina 2. kapitoly zo stejnojmenné knihy.
Překlad

Opětovné opakování kXAsmogonle

Některé texty publikované Hermanna em jsou ještě poučnější. Béfaei# léěeb.r^ho
rituálu šaman nejenže shrnuje kosmogonii, nýbrž také vzývá Boha a zapřísahá ho,
aby stvořil Svět znovu. Jedna z oněch modliteb začíná: 'Byla stvořena země, byja
stvořena voda, celý svět byl stvořen. Prosné pivo, poskytující chi, a rýže, poskytující
so, byly stvořeny..." a končí výzvou: "Pojdte sem, duchové.”-!- Jiný text uvádí
"původ chi, původ opojného nápoje dyo. To vyplývá ze staré tradice. Místo počátku
Je tam, odkud pochází stromy Sang li a Sang log. V zájmu celého světa a k našemu
užitku, ó posle Boží, pojd sem. Sáma Tak bo, jzázrak-síla-bůh, sestoupila ke stvoření
světa. Znovu teti sestup ke stvoření světa" -2- ^e^Jasné, že k přípravě rituálních
nápojů chi a dio Je nutné znát mýtus jejich vzniku, který je úzce spjat s mýtem
kosmogonickýjn- Ještě významněji Je však žádán Stvořitel, aby znovu sestoupil dolů
k novému stvoření Světa k užitku pacientů.
Vj^jíme, že v těchto magických léčebných žalmech vždy mýtus počátku léků
tvoří nedílnou součást zg/t# %Q&í()P£onických. V předchozí kapitole jsme uvedli
některé příklady, abychom «kázali, že- léčebný prostředek se v prapůvodních terapiích
stává účinným, pouze tehdy, Je-li jehp počátek rituálně vyvolán v přítomnosti
pacienta, Mnoho zařtk^cích Jforajitlí Blízkého Východu a Evropy obsahuje historii
choroby nebo démona, kt^rý ji způsobil, a zárpveů vyvolává mýtický okamžik, kdy
božstvo nebo světec uspěli ve zdolání pohromy, Asyrské zařfkání proti bolesti zubů
připomíná, že "poté, Co Anu stvořil nebesa, nebesa stvořila zemi, země stvořila řeky,
řeky stvořily kanály, kapály stvořily rybníky, rybníky stvořily Červa." A Červ se "s
pláčem" obrací na Samaše a Eu a ptá se, ca mu bude určeno k jídlu, ke "zničení”.

Bohové mu nabízejí ovoce, ale červ žádá lidské zuby. "Když Jsi promluvil takto, ó
Červe, n#chí té Ea zkrotí svou mocnou paží!"’-3- Zde jsme svědky (1) stvoření světa;
(2) zrození Červa 9 choroby; (3) prapůvodního a paradigmatického léčebného aktu

(zničení

Čjjurv^ Equ).

Terapeutická

účinnost

zaříkáváni

spočívá

ve

skutečnosti,

že

předne«
*^
p
ri^u^né jpfljoustrimje mýtickou dobu "počátků", nikoli jen počátek světa,
nýbrž ta^é >olestl zub# a fcjí léčby.
Slav¡npstní ¡přednes l^smpjjQrjJckéjnio mýtu někdy stačí k odstraněni vážných
nemocí a vad. ^e, J^k aanedlpuho uvidíme, tato aplikace kosmogpnlckého mýtu je
pouze Jjjřdnou z ^ialiřch. Jako exemplární model
veškerého
"stvoření”
může
kosmogonický mýtus pomoci pacientovi zahájit "novým začátkem” svého života.

Návrat k počátkům dává naději znovuzrození. Tedy, všechny léčebné rituály, které
Jsme zkoumali, usilují o návrat k počátkům. Získáváme dojem, že pro archaické
společnosti nemůže být život opraven, může být pouze znovustvořen prostřednictvím
návratu k pramenům. A "zdrojem pramenů ’ je ohromný proud energie, života a
plodnosti, který se objevil při Stvoření Světa.
To všecjino Je nepochybně zřejmé z mnoha rituálních aplikací polynéského
kiOsmogOifdckéhQ igýtu. Podle tohotp mýtu byly na počátku pouze Vodstva a
Tem^ca^. iq, Neáyyš^i,
odbili Vodstva silou myšlenky a svých slov a stvořil
Nebesa a Zemi. Řekl: "BudU Vodstva odd^lex,
«vytvořena Nebesa, budiž Země!”
Tato loova kosmpgojaická slova, na jejichž základě zá^al existovat Svět, jsou slova
tvůrčí, naplněný posvátnou- mocí. Od té doby je Jidé vyslovují, kdykoli je třeba něco
udělat, něco stvoAt. Jsou opakována během obřadu, Jeuž činí sterilní lůno plodným,

1- M. Hmtiuumu, ’Ttie Indo-Titetgtw
,
*
sir .66
2- tagatéž, str 69. Our italics.
3- Campbell ThQjppson, ’Assyria^ Medical Texts’ (Londýn, 1923), str.59. Vir též mýUckou Historii amuletu
proti hadímu uiqpmti, vyp,
*(cz-»ívč^»u
Isidou ’¡a Mio latapore
.
*
v G. Roeder. ’Urkunden tur ReLi&ion des
alten Aegypten- (jtpa. 1915), str.138
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obřadu, )eni činí sterilní lůno plodným, beherr. obřadu k vyléčení těla i
,--a ale také u příležitosti úmrtí, války a přednesu genealogií. Dnešní Poíymésan,
Hongi, to podává takto: "Slova, jimiž Io zformoval Vesmír - to jest jimiž byl
jE'1'en a přinucen zrodit svět světla
stejná slova jsou použita při obřadu
m^autace dítěte do sterilní dělohy. Slova, jimiž Io přinutil světlo zazářit do
teštoty, jsou užívána při obřadech k posílené sklíčeného a melancholického srdce,
zesláblých starců, vyčerpaných; k vrhání světla do skrytých můst a otázek, k
inspirací při skládání písní a v mnoha jiných záležitostech, postihujících člověka
zoufalstvím v dobách nepříznivé války. Na vše podobné obsahuje rituál slova (jichž
použil Io) ke zdolání a rozptýlení temnoty."-4Tento text je pozoruhodný. Představuje přímé a nevyvratitelné svědectví ohledně
funkce kosmogonického mýtu v tradiční společnosti. Jak jsme pravě viděli, slouží
tento mýtus jako model každého druhu "stvoření" - zplození dítěte stejně jako
znovuobnovení stavu armády v nebezpečí uubo pc.mňckě rov:.iovimy ohrožené
trudnomyslností a zoufalstvím. Tento fakt, ža kctmpgu-zicaÝ'- mýu-x
.m..? b-,-1
aplikován na rozmanitých rovinách potřeby, auifi př
ubzví.
' zavm. uý, Člc ve c
tradičních společností pocifuje základní jednotu všech dirunů "čmu", "skutku" m-<..o
"forem", ač jsou biologické, psychologické nebo historické. Neúspěšná válka může
korespondovat s onemocněním, tmou, srncem zbaveným oúvahy, neplodnou ženou, s
básníkovým nedostatkem inspirace, jako s každým jiným kritickýt-i existeuciákahn
stavem, v němž je člověk dohnán k zoufalo ¿ví. a všechny tyto negativní, zoufalé,
zdánlivě nenapravitelné stavy jsou zvráceny přednesením kosmogonického nýtu,
zvláště pak těch slov, jimiž Io zrodil Vesmír a rožzáril světlo ao temnoty. Jiz.uk
řečeno, kosmogonie je příkladným modelem každého .tvůrčího stavu: cokoli člověk
dělá je určitým způsobem replikou prvotřídního "činu", urchetypem gesta boha
Stvořitele, Stvořením Světa.
Jak jsme zjistili, kosmogonický mýtus je rovněž- přednášen a příležitosti úmrtí;
také srnrt totiž vytváří nový stav, který musí být akceptován a přijat bez
malicherného štourání, má-li se stát tvůrčím. Srnrt muže být "zfušovaná", jako bitva
může být prohraná, jako v životě mohou být psychická rovnováha a radost zničeny.
Není méně podstatné, že Hare Hongi počítá mezi katastrofální a negativní stavy
nejen impotenci, onemocnění a senilitu, ale také nedostatek inspirace u básníků,
jejich neschopnost tvořit nebo dokonale přednést básně a genealogie. Především to
vyplývá z toho, že mezi Polynésany je básnická tvorba přizpůsobena každé Jiné
důležité tvorbě a kromě toho - jelikož Hare Hongi uvádí přednes genealogií - že
básníkova parněč je sama o sobě "dílem" a že provedení tohoto "díla" může být
zajištěno slavnostním přednesením kosmogonického mýtu.
Dokážeme pochopit, proč je tento mýtus u Polynésanů v tak vysoké úctě.
Kosmogonie je exemplárním modelem pro každý druh "činnosti": nejen proto, že
Kosmos je současně ideálním archetypem každého tvůrčího stavu a každého tvoření,
ale také proto, že Kosmos je božím díiem; proto je posvěcen i ve svém vnitřním
uspořádání. V širším slova smyslu, cokoli je dokonalé, "plné”, harmonické, plodné zkrátka cokoli je "kosmizováno ”, cokoli se Kosmu podobá - je posvátné. Dělat něco
dobře, pracovat, stavět, tvořit, konstruovat, dávat tvar, inspirovat, formovat - to vše
splývá, aby něčemu vtisklo existenci, dalo "život” a v podstatě učinilo podobným
prvotřídně harmonickému organismu, Kosmu. Tak tedy, znovu řečeno, Kosmos je
exemplární dílo Bohů, je to jejich mistrovská práce.

4

E.S.C. Handy, ‘Polynesían Religion’ (Honolulu, 1927}, sir.10-11
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Toto hledisko, i-c T<Oauaog'znHk/ mýkus Je příkl adný-nx nvo í~každé
"stvoření", je obdivuhodně ilustrováno zvyklostí Indiánů Ocage. Kdj-k
__ m Osagv
narodí dítě, je přivolán "muž, který hovořil 3 bohy”. Jakmile cor.z.
o obydli
novopečené matky, přednese ncvcroroxcl histeidí stvoření Vesmíru
---»zemských
živočichů. Teprve potom, co se tak stene, jo dítěti po<X*i prs. Pozdě,;
..jl chce pit
vodu, stejný člověk - nebo někdo Jiný - jo zavolán znovu. Opět
Stvoření
které zakončí počátkem Vody. Doroste-J clíte natolik, £o může dostat t hou stravu
muž, "který hovořil s bohy", přichází ještě jednou a znovu recituje Stvoření, kromě
toho tentokrát ve vztahu k počátku obilí a cejších potravin.-5-

Bylo by obtížné najít výmluvnější příklad víry, že každé nové
představuje symbolickou rekapitulaci kosmogonje a kmenové mýtické
Účelem této rekapitnia/ze Je obřadné uvést nově narozené
dítě do

narození
historie.
posvátné

skutečnosti Světa a leultury a potvrdit tak platnost nové existence prohlášením, že

vyhovuje mýtickým vzorům. Ale to není všechno, Novorozeně se také stává svědkem
řady "počátků". A člověk nemůže nic "začít", pokud nezná "počátek", jak to poprvé
došlo existence. Když "začne" sát mléko, pít vodu nebo jíst tuhou stravu, Je dítě
rituálně přeneseno do doby "počátku", kdy se mléko, voda a obilí poprvé objevily na
zemi.

"Návrat k počátkům"
Nespornou ideou této víry je to, že Je to první projev věci, jenž je podstatný a
nikoli jeho následná intuitivní (^chopení. Stejně tak se dítě neučí to, co
dělali Jeho otec a děd, nýbrž tp, co bylo vykonáno poprvé Předky v mýtických
Dobách. Po pravdě řečexjp, otf£ a děd) prqptě a jednoduše napodobovali Předky; proto
by se mohlo zdát. že n,ap|pdpboyájpí otpe přinese stjeJ^é výsledky. Toto se však
domnívat by bylo znevažováním základní úloflhy Doby Počátku, která, jak jsme viděli,
je pokládána za "silný" čas právě protq, že byla v jistém smyslu "schránkou" pro
nové stvoření. Čas, Jenž jiplynql mezi podátkť
*
a přítomnop chvílí, nebyl ani "silný"
ani
"podstatný"
(ovšem
kromě
perjodi
během
nichž
byl
prapůvodní
Čas

platný,

rekonstruován); a z toho důvody Je opqjníjen, nejao dochází k pokusu o Jeho
zrušení.-6V tomto příkladu mám# rituál, ve kterém jsou kosmagoniqké mýty přednášeny
ve prospěch jednotlivce, Jako v případě léčitelů, Avlak "návrat k počátku", který
umožňuje znovu prožít č^s, kdy se věci projevily poprvé, je zkušeností prvořadé
důležitosti pro archaické společnosti.
Pojednáme o tom více než Jedenkrát v průběhu následujících stránek. Ale zde
bychom mohli uvést příklad slavnostního přednášení kosmogonických mýtů a mýtů
počátku na všeobecných slavnostech ostrova Sumba, Když se v tomto společenství
přihodí závažné událost} - hojn£ úroda, úmrtí některé výzpamné osoby atd. - je
postaven ceremonlální dům (iparapff) a při té příležitosti vypravěči líčí historii
Stvoření a Předků. "Ve vifch takových případech se vypravěči uctivě odvolávají k
"počátkům", tzn, k položení základů pravé kultury, které by měly být chráněny jako
nejcennější poklad. Pozoruhodnou skutečností tohoto obřadu je to, že přednes
vlastně nabývá formu vzájemné výměny otázky-a-odpovědí, tvořených dvěma osobami
talf, jako by jedna byla protějškem druhé, Jelikož Jsou vyčleněny ze dvou skupin ve
společném exogamním manželském vztahu. Takže tito dva řečníci představují v
těchto kritických okamžicích celou skupinu společně se zemřelým a z toho vyplývá»

5- Alic« C. Fletcher e F. L« Meicfte.
Ctu«h< TYM>«' (Bureau of
Report, IfjMhüjsto«, 1911), str.116
6- srovxj ’ ’TM Mytí) of
Eteeeal S.eCUrn\
a
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že přednes kmenového my ta (který by mohl být stejaé tak pochopen jako
kosmogonický) prospěje skupině jako celku."-7Jinak řečeno, máme tu kolektivní obřady, prováděné v nepravidelných
intervalech a zahrnující stavbu kultovního domu a slavnostní přednes mýtů počátku
jcosmogonické struktury. Beneficiem je celé společenství, včetně živýcl..,
I
mrtvých. U příležitosti vylíčení mýtů je veškeré společenství obrozeno; znovucb x; .¡o
sVé "prameny", znovuprožívá své "počátky“. Idea všeobecné obrody,
...aá
zbožným vylíčením kosmogonického mýtu, je dokumentována v mnoha tu-uóxč.z.ích
společnostech. Zabývají jsme se tím v The Myth of the EterrjJ Return a vrátíme se
k tomu v následující kapitole. Neboť mýticko-rituální scenario periodické obrody
Světa nám může ukázat jednu z nejvýznamnějších funkcí mýtu nejen v kulturách
archaických, ale i civilizací Východu raných dob.
Prestiž "počátků"

Těch několik příkladů, které jsme uvedli, usnadní pochope.rd vztahu mezi
kosmogonickými mýty a mýty počátku. První a nejdůležitější Je skutečnost, že mýtus
počátku často začíná nástinem kosmogonie: mýtus stručně shrnuje podstatné
okamžiky Stvoření Světa a potom pokračuje líčením genealogie královské rodiny nebo
kmene nebo historie nemocí a léků atd.-8- Ve všech těchto případech jsou mýty
počátku pokračováním a doplněním mýtu kosmogonického. V případě rituální úlohy
určitých mýtů počátku (např. při Léčení nebo - Jako mezi Osagy - mýty určené k
uvedení novorozence do posvátnosti Světa a společnosti) získáváme dojem, že jejich
"síly" částečně vycházejí z Jimi ovládnutých základů kosmogonie. Tento dojem Je
posílen faktem, že v některých kulturách (např. Polynésle) může mít kosmogonický
mýtus nejen vnitřní terapeutickou hodnotu, ale je též příkladným modelem každého
druhu "tvoření" a činnosti".
Tuto závislost mýtů počátku na mýtu kosmogonickéťn lze snadněji vysvětlit,
máme-li na paměti, že jde v obou případech stejnou měrou o "počátek". Avšak
absolutním "počátkem" je Stvoření Světa. Jde tu o víc než o pouhou teoretickou
kuriozitu. Nestačí znát "počátek", je nezbytné znovunavodit okamžik, kdy taková a
taková věc byla stvořena. To se projevuje v "pohybu zpět", dokud není navrácen
původní, silný, posvátný Čas. A jak jsme viděli a později uvidíme podrobněji,
znovunabytí prvotního Času, který jedině může zajistit dokonalo« obnovu Kosmu,
života, a společnosti, je v první řadě vyvoláno znovunastolením '’absolutního
počátku", tj. Stvořením Světa.
Profesor R.
Pettazzoni nedávno
argumentoval
ve
prospěch považování
kosmogonického mýtu za variantu mýtu počátku. "Výsledkem je to, že mýtus
stvoření má stejnou podstatu jako mýtus počátků... Naše analýza nám umožnila
vytrhnout mýtus stvoření z jeho okázalé izolace. Není to Již hapax genomenon, nýbrž
7- C.T. Bertling, 'Notes on Myth and Ritual In Southeast Asia" (Haag, 195&), str.3-4
8- Tento zvyk dokonce přetrvává v rozvinutých společnostech ovlivněním- písemného stylu. S.N. Kramer
poznamenává pří pohledu do smaerských originálů: 'SuaieriLí básníci obvykle zahalovali své mýtické cl
epické básně kosmogonlckým projevem, který neměl přímý vliv na 'Skladbu Jako celek. Část takového
úvodu k ‘Glígameš, Enkídu a podsvětí" se skládá z následujících vět:
>>Když byla Nebesa vzdálena od země,
když byíR země oddělena od nebes,
když bylo určeno Jméno člověka,
když An (bůh nebes) získal nebesa,
když Enlll (bůh vzduchu) získal zemi. .
/S.N. Kramer, 'From the Tablets of Sumer' (Indian HlUs, Colo., 1956), str.77/ Stejně lak. ve
středověku mnoho kronikářů «alrtiovalo své lokárfrtí děfiny Stvořením Světa.
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zaujímá: své místo v bohatě naplněné třídě analogických fenoménů - mýtů
počátků."-9- Z důvodů právě ¿opakovaných je pro nás obtížné sdílet toto stanovisko
Nový stav věcí vždy zahrnuje stav předcházející, a ten druhý - v předefilé analýze je Svět. Z této počáteční "totality'’ vyplývá, že se pozdější modifikace vyvíjejí.
Kosmické prostředí, ve kterém člověk žije, Jakkoli je omezené, vytváří "Svět"; jeho
"počátek" a "dějiny" předcházejí každou další Individuální historii. Mýtická myšlenka
"počátku" Je nedílnou součástí tajemství "stvoření". Věc má "počátek", protože byla
stvořena, tj. protože síla se ve Světě prostě projevuje, událost se odehrává. Zkrátka,
počátek věci objasňuje její stvoření.
Důkaz, že kosmogonický mýtus není pouhou obměnou pojmu "mýtus počátku",
spočívá ve skutečnosti, že kosmogonie, jak jsme právě viděli, sloůží Jako model pro
všechny druhy "stvoření". Věříme, že příklady, které v následující kapitole podrobíme
analýze, tento závěr ještě podpoří.
IX X.

A.M. Hocart zaznamenal, že na Fldži nazývají obřad dosazení krále na trůn
"stvořením světa", "utvářením půdy" nebo "vytvářením země".-10- Fři zastoupení
panovníka byla symbolicky opakována kosmbgoaie. Tato myšlenka je poměrně
rozšířena mezí zemědělskými národy. Slavnostní uvedení indiánského krále, raýasuyae,
do úřadu zahrnovalo podle nedávného výkladu obnovení Vesmíru. A různé fáze
obřadu vlastně vyvolávaly obrácení budoucího partevnik a k zárodečnému stavu, Jeho
roční těhotenství a Jeho mystické znovuzrození Jako Kosmokrata, ztotožněného s
Prajapatiem (Bohem Alem) i s Vesmírem.
Embryonální období budoucího panovníka odpovídalo procesu dozráváni Vesmíru
a se vší pravděpodobností bylo původně spojováno s dozráváním obilí. Druhá fáze
rituálu dokončuje utváření panovníka nového ("božského") těla. Třetí období rajasuyae
obsahuje řadu obřadů, Jejichž kosmogonický symbolismus je dostatečně zdůrazněn
původním textem. Král zvedá své paže; symbolizuje vztyčený axis mnndi. Když je
pomazán, postaví se na trůn, paže zdvižené; ztělesňuje vesmírnou osu, zasazenou do
středu Země (to jest trůnu, Středu Světa) a sahající k Nebesům. Kropení svěcenou
vodou Je spojeno s Vodstvy, která podél axis inundi (to jest krále) padají z Nebes,
aby zúrodnila Zemi.-11V historickém období byl rajasuya uváděn pouze dvakrát - poprvé aby požehnal
králi a podruhé aby mu zajistil všestrannou suverenitu. Avšak v prehistorických
dobách byl rajasuya pravděpodobně každoročním obřadem, prováděným k obnovení
Kosmu.
Tak tomu bylo v případě Egypta. Frankfort píše, že korunovace nového faraóna
"můjže být považována za stvoření nové epochy po nebezpečném porušení harmonie
mezi společností a přírodou - tudíž za stav, který má nádech povahy stvoření
Vesmíru. To je dobře ilustrováno textem, obsahujícím prokletí králových nepřátel,
kteří Jsou srovnáváni s Apopein, hadem temnoty, kterého Re za úsvitu zabíjí. Pro
srovnání je tu však překvapující dodatek: »Za novoročního jitra budou jako had
Apopis.« Omezení »za novoročního jitra« může být vysvětleno pouze jako zesílení:
had je poražen za každého východu slunce, nicméně Nový rok oslavuje stvoření a
každodenní obnovu stejně tak jako zahájení nového ročního cyklu."-3 29- R. PetUEEOnl, ’Essays on the History of Religions’ (Leiden, 1954). str.27.36
10“ ’The Myth of the Eternal Return’, str.SC
11“ M. EJiade, 'Dtnenslotn rettglevses du ranou veil eaaent •oosndque', Eranos-Jahrbuch
»V.XXVffl. str. 2 69
la- H. Frankfort, ’Ktatshlp aid the Oods' (Chicago,
air.450

(Zurich,

1960),

je zřejmé, jak může být kosmogonický scénář Nového roku včleněn do
jcráiovského korunovačního ceremoniálu, Tyto dva rituální řácy sledují stejný cíl kosmiclcou obnovu. "Renovatio, uskutečněné při korunovaci krále, mělo však závažné
důsledky v pozdějších dějinách lidstva. Ceremonie obnovy se na jedné straně stávají
pohyblivými, odtrhují se od přísného řádu kalendáře; na druhé straně se král stává
do jisté míry odpovědným za stabilitu, plodnost a růst veškerého Kosmu. To je
totéž, jako kdyby se řeklo, že univerzální obnova již není vázána na kosmický rytmus
a je místo toho napojena na historické osoby a události.'*-13-

t

13-

M. Hlade, citovaná práce str.270-1. 'V tomto pojetí nacházíme zdroj budoucích historických a
politických eschatologií. V průběhu času se totiž kosmická obnova, »Spasení Světa«, stává očekávanou
od určitého typu Krále nebo Bohatýra nebo Spasitele nebo dokonce od politického vůdce. I když Jde
o sflně sekularizovanou podobu, udržuje sí moderní svět stále Ježte eschatologickou nadějí na
všeobecnou renovatio, vyvolanou vítězstvím sociální třídy nebo dokonce politické strany čí osobností."
(tamtéž str.271)
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Překlad, poznámky a doslov Zdeněk Kratochvíl, 1985

"ValJÍfch ve

lví iU&íii pík :

Od púvbdu jste nesmrtelní,
jst® děti věčného života..."

GClémens Alexandrijsky,
Stromateis IV, 13, 91)
Anonymní text s názvem “ěvang-alium pravdy" pochází patrně z valehtinovského
okruhu křesťanské gnóse. Zachoval se jen jeho koptský překlad, který mi je dostupný
jen v překladu do polštiny. Překlady naštěstí uchovávají originální řecké pojmy, což
snad - spolu s přihlédnutím k ostatním textům - umožňuje pokus o další překlad, do
češtiny.
Ekvivalenty zachovaných řeckých slov jsou v českém textu označeny kurzívou.
Překládal jsem volné, s přihlédnutím k obsahu jiných spisů valentinovského okruhu, k
referenci Klémenta Alexandrijského a k Janovu evangeliu. Pokusil jsem se podat spíše
theologický a filosofický obsah, než přímou slovní ekvivalenci textu. Další informace
nalezne čtenář, v přílohách.

Evangelium
pravdy je radostí pro ty,
jimž se od Otce pravdy dostalo přízně,
aby jej poznali mocí Slova“.2"
16.33 Toho Slova, jenž přibylo z Plnosti;"3'
Slova, které - jsa v mysli“4'" a rozumu Otce je tím, o němž se říká,
že je Spasitel;
neboť je to jméno díla, které má vykonat
17.1
pro spásu těch, kteří Otce neznali.
Vždyť názvem (...) evangelia je objevení naděje;
neboť zde naleznou ti, kdo Otce hledají.
17.5 Vždyť Plnost se obrátila k tomu,
z něhož vyšla.
A Plnost přebývá v něm,
v neobsáhnutelném, nepojatelném,
jenž je výše než každá myšlenka.
17.10 Neznámost Otce vytvořila strach a paniku.
Strach pak zhoustnul jako mlha,
takže nikdo nebyl schopen vidět.
16.31

1- Evangelium, řeoky EUANGELION, znamená "dobrá zvěst". "dobrá novina". Zde tedy:
dobrá zvěst o tom, že se pravda ukázala.
2- Slovem je Kristus. Slovem je řád duchovního světa. Slovem je smysl bytí. "Moc
Slova" je možná narážkou na Jan 1.12, tedy spíše možnost, schopnost, kterou Slovo
dává: "Těm. kteří ho přijali, těm dal moc (možnost, schopnost), aby se stali dětmi
Boha."
3- Plnost, řecký PLÉRÓMA, je duchovní svět vzešlý přímo z dobrého Otce. (Typický
termín valentinské gnóse 3 Je to živý svět subjektivní zkušenosti, nikoli souhrn
objektivních věcí.
4- "Mysl", původně psi ENNOIA, je nekonečnou možností Otce. "Rozum" - zde text
uchovává řecké NÚS, které neznačí jen ropám logiky a kritiky. ale především tvůrčí
schopnost, pronikavost, "um”. Zde je NÚS. "rozum", aktivitou Otce, jako patrner
potence myšlenky.
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17.15

17.20

17.25

17.30

17.35

18.1

Proto Prázdnota -1- nalezla moc,
utvořila pro sebe látku'2',
v prázdnotě-3- pravdy,
kterou sama nepoznala.
Zabydlela se ve výtvoru-4~
který usilovala připodobnit
ke kráse pravdy.
To však nebylo pokořením pro toho,
jenž je neobsáhnutelný a nepojatelný,
neboť to bylo ničím:
strachem,
zapomněním,
stvořením klamu
- zatímco pravda je ustálená,
neproměnná,
neotřesitelná a dokonale krásná.
Proto pohrdejte Prázdnotou.
Prázdnota nemá kořen.
Zabydlela se v mlze, pokud jde o Otce.
Takto jsouc, tvoří díla zapomenutí a strachu,
aby skrze ně dosáhla k těm,
kteří jsou mezi-5-,
aby je zotročila.
Zapomenutí oné Prázdnoty
se neobjevilo,
neboť zapomenutí nebylo (myšlenkou) u Otce.
Zapomenutí nepovstalo u Otce,
i když samozřejmě začalo být vzhledem k němu.
To, co v Otci opravdu vzniká,

1- "Prázdnota", zde řecký PLANÉ, doslova: "blud, bloudění", odtud i “omyl", jak je často
Eřekládáno. Překládám však "Prázdnota", nebot zde je opakem Plnosti, PLÉRÓMA.
ávíc je zde omyl spojen s představou prostoru, v němž lze bloudit - at už proto, že
je to prostor bezútěšně prázdný, nebo proto, že je plný falešných a klamných věcí,
které svádějí £ cesty.
Řecky PLANE je etymologicky příbuzné s českými slovy "planý" a "pláňt" Ca
kupodivu též s *plán" - objektivní rozvrh).
2- "Látka", HYLÉ, většinou se překládá "hmota". V řeckém pojmu však není důraz na
hmotnosti, na "hmatatelné jistotě", ale spíše na látkovosti. Občas se toto slovo používá
i pro stavební materiál, tedy pro něco, s čím lze zacházet, co žádaným způsobem
zaplní objem.
Proto tam, kde je HYLÉ pojmem pejorativním, překládám "látka" - a tam. kde
pozitivním, překládám "hmota".
3- "V prázdnotě" - zde není PLANÉ - v originále patrně bylo KENÓMA, "vyprázdnění",
"ponižující vyprázdnění ”.
4- "Výtvor". PLASMA, zde pejorativní výraz pro látkové "výrobky" Prázdnoty. Doslova:
to... co je. "uplácané", "náhlučené". Někdy i s podtextem: "smyšlené, překroucené,
nalíčené “.
5- Ti, kdo "jsou mezi", jsou PSYCHKOI - lidé, kteří žijí především "dusí" CPSYCHÉ). Ti
jsou uprostřed mezi lidmi žijícími jen pro tělo a lidmi duchovními. Patří sem íi
věřící , kteří nedošli ke gnósi - a asi i -ti filosofové, kteří zkoumají pouze racionálně.
Psychiky se Prázdnota snaží pohltit, nebol ty, kdo jsou níže, už ma - a těm, kdo jsou
výše, může nanejvýš znepříjemňovat život.

to je známost?118.5

18.10

18.15

18.20

18.25

18.30

18.35

18.40

Známost se objevila proto,
aby se rozplynulo zapomnění,
aby Otec byl poznán;
- neboť bylo zapomnění a nebyl znám Otec.
Když je Otec poznán,
tehdy zapomnění okamžitě přestává být.
To je evangelium toho,
jehož hledají;
evangelium, které ze smilování Otce
projevil jako skryté tajemství dokonalým“2- evangelium Krista Ježíše.
Právě skrze něho osvítil (Otec) ty,
kteří následkem zapomnění přebývali v temnotě.
Osvítil je,
ukázal cestu;
a tou cestou je pravda,
o níž je poučil.
Právě proto se (na Krista) Prázdnota rozhněvala,
pronásledovala jej
a utiskovala;
vystavila ho v nebezpečí.
Byl přibit na strom (kříže),
stal se plodem známosti Otce,
která nezatratila ty,
kdo ho přijali.
Těm, kteří ho přijali,
těm dal (schopnost),
aby se mořili radovat z tohoto odkrytí.
On je nalezl v sobě
~ a oni v sobě nalezli jeho:
neobsáhnutelného a nepojatelrtého,
dokonalého Otce,
v němž jest Plnost;
kterého Plnost potřebuje,
neboť pojal její dokonalost v sobě:
on, který ji nesvěřil Plnosti.
Otec nebyl závistivý
- cožpak mohla být závist mezi ním a jeho údy?"3'

1~ "Zn^áncst" - v řeckém originělé uíčitě bylo GNÓSIS, onóW. Překládám vždy tak:o,
nebqt v pojmu jo obsažena jakási intimita. Navíc ja české 'známost' etymciomcky
ekvivakmixu s řeckým grrdsls, dokonce až potud, že skupiny hlásek "zn" a GN jsou
přímými alcvivalanty.
2- "Dokonalí ” - původně asi TELfilOI. tedy předaviůn "dospělíDokonalost je pojala
jako dospělost děti božského Oto
*.
Ježil je dospělý Syn Eaží.
3- "údy”, MELA, Otce jsotl eóny přebývajtčí v Plnosti.
- tss -

19.1

19.5

19.10

19.15

19.20

19.25

19.30

19.35

20.1

20.5

Neboť kdyby někWrý eón-1- toho druhu
přijal (jeho ■do’i^nùloat),
nemohli by (lidé) jít k Otci;
K tomu, jenž pojal jejich dokonalost v sobe samém,
a který jim ji dává,
aby se k němu vrátili s jedinou a dokonalou známostí.
Otec, který uspořádal Plnost,
má Plnost v sobě;
a Plnost jej potřebovala tak,
jako někdo, kdo nikoho nezná,
touží, aby jej poznali,
a aby jej milovali.
Proto se (Kristus) stal pokojným a oddaným
prostředníkem.
Neboť co potřebovala Plnost,
ne-li známost Otce?
Veřejně vstoupil do školy,
pronesl řeč,
jednal jako učitel.
Přišli k němu ti,
kdo byli podle svého vlatního mínění moudří'.
zkoušeli ho"2-,
on je však zahanbil,
neboť byli prázdní.
Nenáviděli jej,
poněvadž to nebyli lidé opravdově moudří.
Po nich k hěmu přistoupily malé děti,
ti, jimž náleží známost Otce.
Když zesílili, přijali nauku o zpúsobách tváře Otce;
poznali - a byli poznáni,
dosti cti - a vzdali čest.
V jejich srdci se objevila živá kniha žijících,
která byla zapsána v mysli a rozumu Otce,
- která se před sestoupením Plnosti nachází v tom,
jenž je nepojatý.
Tu knihu není schopen nikdo pochopit,
poněvadž byla zůstavena tomu,
který ji ponese
a jehož zabijí-3".

1- "Eón", zde řecký AIÓN: běžně užíváno ve významu kosmických sfér a bytostí nebo
jim odpovídajících časových období. Odtud též význam "věk", "dlouhý věk”, někdy i
věčnost". Často jsou ztotožňovány s anděly a mocnostmi nebeských sfér. Zda: mocné
duchovní bytosti vzešlé z Otcei od vládců astrálních dómů až po řídi. Text zdůrazňuje,
že eóny nejsou osudovými mocnostmi, jak to viděla dobová astrologie. Jsou to údy
Otce. Dobrý Otec je nad nimi a lidé jsou stejného rodu jako oni. Eóny nemohou
škodit tomu, kdo ví. že nejsou nejvyššími ani neporovnatelnými pány. Totéž pak
analogicky i o moci silných lidí.
2T- "Zkoušeli ho". PEIRAZEIN, tedy také: "pokoušeli". Pokoušeli k tomu, aby bud uznal
jejich zdánlivou moudrost za pravou - nebo aby uznal, že zdánlivá moudrost je ve
světě účinnější a prospěšnější než pravá.
3- Jediným náležitým nositelem knihy života je trpící Kristus, jenž je životem, který
zvítězil nad smrtí, a to vlatrtí mocí.
122

Z těch, kdo uvěřili ve spásu,
nemůže být nikdo projeven,
. .... »
dokud áe neukáže právě ona kniha.
20.10 Proto se milosrdný a věrný Ježíš stal trpícím;
přijal utrpení,
až přijal i onu knihu,
neboť ví, že jeho život je životem pro mnohé.
20.15 Tak jako je majetek-1**
zemřelého
pána domu ukrytý,
dokud ještě nebyl otevřen jeho odkaz,'2'
tak zůstává ukryta rovněž Plnost,
dokud byl Otec Plnosti neviditelný'3';
20.20 ten, který jéšt jsoucí sám ze sebe,
z něhož pochátí každá sféra.“4"
Právě proto se ukázal Ježíš.
Vzal onu knihu na sebe,
20.25 byl přibit na strom (kříže},
ohlásil na kříži, co mu bylo Otcem svěřeno.
Což to není velká nauka,
nauka takové vznešenosti?
Snížil“5“ sebe až k smrti,
20.30 aby ná sebe obléknul věčný život.
Poté, co ze sebe sňal hadry
podléhající zkáze,
oblékl neporušitelnost,
to, có mu nikdo nemůže vzít.
Když přišel k prázdným sférám,
20.35 které náležejí děsu,
prošel mezi těmi,
kteří Byli následkem zaponjrtění nazí.
Jsa Sám známostí a dokonalostí,
kázal to, co je v srdci,
21.1
aby to poučilo ty,
kdo přijmou nauku.“6“
to jsou ti, kteří, co by žijící
- zapsaní v knize života 21. S přijímají nauky pro sebe sama.
T“ — —

— V —

—— — —— — ———— — — —— — —• — — — —— -4—.— — — — M

—

——-

1- “Majetek”, ÚSIA, také "podstata"i to, co jest, je bytím.
2- "Odkaz“, DlATHÉKÉ, táké "úmluva" nebo i "setkání". CVe spojení KAINE DIATHEKE
tedy Nové setkání, Nová úmluva. Nový odkaz( odtud latinsky Novum testamentům a až v češtině "Nový zákon"!
i- Neviditelnost Otce patří k jeho božským atributům, vyjádřeným pomocí tzv.
"negativtd theologie": nepostižitelný, nezobrazitelný. Viditelným se stává ve svém
Synovi. Viz Jan 1,16.
4- "Sféra" - v originále bylo asi' CHÓRA: "(objímající) prostor". Je to jakási "dohře“
píQstorOvtJst, která je qpsteu k pravému místu CTOPOS), k opaku Prázdnoty. Sféra h
místem částečné účasti na Otci, jen "prázdné sféry" se této účasti zřekly. (Překlad
tedy nesouvisí s řeckým slovem SFAIRAJ
5- "Sníženi až k smrti" lze pódle listu Filipanům přeložit i jinak: "vyprázdnění“. Pak h/
text měl význam: “Pokorně vyprázdnil svou bytost až k smrti, aby vzal nový život"
ó- Poslední tři řádky lze pochopit a přeložit i jinak: "kázal to, co je v srdci (Otce), aby
(jeho slovo) poučilo ty, kdů přijmou nauku“.
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Ti jsou přijati Otcem,
když se obrátí zpět k němu,
neboť dokonalost Plnosti je v Otci.
21.10 Je třeba, aby se k němu Plnost povznesla.
Vždyť kdo poznává, (má známost),
přijímá obvykle to, co je jeho
a přitahuje to k sobě.
kdo je však bez známosti,
21.15 ten je prázdný,
a ta prázdnota je veliká,
když mu chybí i to,
co jej má zdokonalit.
Jelikož se dokonalost Plnosti nachází v Otci,
21.20 je třeba, aby se Plnost povznesla k němu,
aby každý dostal to, co mu náleží.
Nejprve je zapsal, aby je připravil:
21.25 ty, kteří pocházejí z něj,
ty, které nejprve poznal z jejich jmen,
ty, které v posledku povolal.
Kdo má známost,
ten je tedy tím,
jehož jméno vyslovil Otec.
21.30 Neboť ten, jehož jméno nebylo vysloveno,
není gnostikem.
Zajisté - jak by někdo mohl slyšet,
když jeho jméno nebylo vysloveno?
21.35 Ten, kdo až do konce není gnostikem,
je výtvorem zapomenutí
a bude spolu se zapomenutým odvržen.
Když je tomu tak,
proč tedy ti pohrdaní nemají svá jména?
22.1 Proč nejsou poznáni jménem?
Ten, kdo má známost,
je vzbuzen někým z výsosti:
22.5 slyší zavolání,
odpovídá,
obrací se k tomu, jenž ho volá
a jde k němu.
Tehdy poznává, jakým způsobem byl pozván.
22.10 Jelikož má známost,
naplňuje vůli toho, který ho pozval.
Touží se mu připodobnit
a nachází spočinutí-1-.
Je pro něj předurčeno jméno jediného.-2_

1- "Spočinutí", v originále asi bylo ANAPAUSIS, slovo, které má škálu významů, počínaje
"odpočinkem" a konče termínem pro stav překonání koloběhu protikladů a sjednocení
s božstvím. Je to významný pojem gnostiků, ale i Nového zákona a dávno předtím
už filosofa Hérakleita z Efesu.
2- "Iediný", v originále patrně MONOS. Jméno pro toho, kdo v sobě našel Otce. Ten je
jediný a jeho nalezením v sobe se člověk stává opravdu jedním, překovává
rozdelenost svého bytí. Odtud zkomolením a významovým posunem vzniklo řecké
slovo MONACHOS, mnich".

K j tím způsobem získá známost,
22.15 t< < ví,
cckud přišel a kam půjde.
Poznává - tak jako někdo, kdo se opil
a potom vystřízlivěl-1- ze svého omámení že když sa vrátil k sobě samému,
naleznul to, co k němu náleží.
22.20 Mnohé odvrátil od Prázdnoty,
zašel dokonce do těch jejích sfér,
které oni sami opustili,
když přijali Prázdnotu
místo hlubiny21' toho,
22.25 jenž obstupuje každou sféru,
a sám není obstoupen.
Bylo to velmi podivné,
že negnostici byli u Otce - a nepoznali jej,
22.30 a že byli schopni pojmout toho, u něhož přebývali,
a nepoznali jej.
Tak nevyšla jeho vůle mimo něho samého.
22.35 Projevil se ve své známosti,
se kterou jsou všechny emanace-3- sjednoceny,
taková je tedy známost živé knihy,
kterou ukázal eónům
23.1
při konci svého (...) (ponížení?)
On, jenž je projevuje (...)
(píše do knihy života).
Nejsou to litery hlásek nebo písma,
23.5 které by byly zbaveny svého zvuku,
takže by ten, kdo čte,
myslel na to, co je prázdné.
Jsou to litery pravdy.
23.10 Vyslovují je pouze ti, kteří je znají.
Každá litera je dokonalá pravda,
jako je dokonalá kniha,
neboť litery byly zapsány jedinností.
23.15 Napsal je Otec,
aby jej skrze ty litery eóny poznaly.
Když se Otcova Moudrost
zaměstná vá Slově m,
23.20 tehdy hlásá jeho učení:

1- Duchovní poznání jako vystřízlivění z opilství "běžného života", to je častý obraz u
gnostiků a také už u Hóraklaiia. Kromě paralely s probuzením je v nám možná i
polemika vůči mystarijnfmu opojení.
2- "Hlubina" O<pe C3 ATHOS) je božská bazmeznost a nepojmutelr.zsi, Literou pronikne jen
božská síla. Člověk na cestě k Echu je nejprve v pokušení uctívat každou větší sílu,
kterou ^otká. juko Boha. Když toto orohledne, jde dál. A íehcy se objevuje jiné
nebezpečí: záměna božské nezobraziteíhosti s prázdnotou. Je to záměna svobody ~od
modlářství a pobožnůstkářstv
.
*
za nihilismus, ve zcela důsledně podobě pak záměna
mystiky za ateismus - nahot to obojí š je v určité fázi cesty velmi podobné.
Jedinečným obrazem Otce je Syn.
3- "Emanace", čili božské výrony, jsou eóny a lidé, cela ■aucnovni příxoaa". cuzar.
plnosti.
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ŽTtaTíTosx Otce se ukázala,
úcta k němu je korunou na jeho hlavě.
23.25 Vyvýšila jej jeho sláva,
jeho radost spojená s ním.
Objevil se jeho obraz,
jeho spočinutí se v něm uzavřelo,.
23.30 jeho láska se skrze něj stala- tělem.
A obklopila jej jeho důvěra.
Tak Slovo Otce vychází z Plnosti,
24.1 neboť je plodem jeho srdce
a výrazem jeho vůle.
Slovo pak posiluje Plnost,
vybírá je (k vyvolení známosti);
24.S a ještě více:
očišťuje je,
•
'
když přibralo výraz Plnosti.
Ježíš nekonečné sladkosti je navrací, .
k Otci a k Matce.
Otec odkrývá svoje lůno,
24.10 a jeho lůnem je Duch svátý,
jenž zjevuje jeho skrytost.
Touto skrytostí je jeho S.yn:
24.1S aby skrze milosrdenství Otce
eóny poznaly (pravdu)
a přestaly trpět hledáním Otce ■
- a aby už spočinuly v něm samotném,
aby poznaly, že Otec je spočinutím.
24.20 Když (Syn) doplnil nedostatek, . \
opustil šat~1~.
Jeho šatem je svěř“2“;
tomuto (šatu) sloužil.
24.25 Místo, kde je nenávist a neshcAda,
je nedostatkem;
.
zato místo, kde je jednota,
je dokonalostí.
•
.
Nedostatkem začal být proto,
-d’ '"Jl
c
že nebyl znám Otec.
7
24.30 Když je tedy Otec poznán,
'i.
•.». v
nebude už od té chvíle nedostatku.
,
t
Je to jako když se sama sebout rozplynh’ nevědomost
toho, kdo poznává.
Jako když se rozplyne temnota,
objeví-li se světlo.
'
’
'
,
25.1 Tak nedostatek zaniká působením dokonalosti.

1- "Šať, SCHÉMA, též: "podoba, tvářnost, způsob". Četní mystikové vidí svět
boží, skrz který se Eůh projevuje,' ale: do něhož se současně'i halí. Nejstarží
svědectví je u Ferekyda C600 př.n.IJ: Zeus věnoval. Zemi Nebe jako svatební
2- "Svěť. KOSMOS, doslova; "to krásné", "zkrášlené". Něco udělaného tak, aby
krásné, čili šperk. Odtud pak podvojnost významu:
. ■
¿j I*ravý šperk, dílo čí emanace Otce, šat oožíi
b? Pozlátko, cetka, líbivý nevkus ponižujícího ducha.

jako šat
literární
šat.
io bylo

Šat se už od té chvíle neobjevuje,
25.5

ale rozplývá se a slučuje s jednotou.
Neboť nyní jsou jejich díla zároveň
jedno v druhém,
až jednota zdokonalí prostor,
25.10 Skrze jednotu nalezne jeden každý sebe.
Skrze známost se očistí
z mnohosti k jednotě,
25.15 když přijme látku
do sebe samého po vzoru ohně
- a díky životu zanikne smrt,
tak jako díky světlu temnota.
25.20 Jelikož se to stalo pro každého z nás,
máme o všechno pečovat,
aby se tento dům stal svátým a tichým domem jednoty.
25.25 Podobně jako ti, kteří opustili sídla,
kde měli pokažené nádoby,
a na jakýchsi místech je rozbili.
25.30 A pán domu neoplakával škodu,
ale radoval se,
když byly místo těch pokažených nádob
dány plné,
25.35 ty, které budou zdokonaleny.
Vždyť to jest oním výrokem soudu,
který přišel z výšin,
26.1 každého posoudil,
stav se mečem dvojsečně vykovaným
k roztínání na obě strany.
Když se ukázalo Slovo,
26.5 které se nachází v srdci těch,
kteří je zvěstují
- a nebyl to pouhý zvuk,
neboť to Slovo se stalo tělem nastalo mezi nádobami
veliké vzrušení.
26.10 Některé z nich se ukázaly být prázdné,
jiné naplněné:
neboť jedny o sebe dbaly,
a jiné se vyvrátily;
některé byly posvěceny a jiné rozbity.
26.15 Všechny prostory (nebeských sfér)
se pohnuly a zachvěly,
neboť nemají trvalost ani (stálé) postavení.
Prázdnota se zděsila,
26.20 když nevěděla, co si počít.
Je smutná a naříká ,
neboť nic nezná.
26.25 Prázdnota se ukázala jako prázdná,
neboť v sobě nic nemá/1'

__

1 - Pořadí této a následující věty je oproti koptskému textu i polskému překladu vědomě
přehozeno.
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(Stalo se tak),
protože se k ní přiblížila známost,
která ničí prázdnotu
i se všemi jejími výrony..
Ukázala se pravda,
všechny emanace (Plnosti)
je poznaly.
26.30 Pozdravily Otce,
jenž je v pravdě a v dokonalé moci,
která (pravdu) spojuje s Otcem;
vždyť každý miluje pravdu.
Pravda, to jsou ústa Otce.
Jeho jazykem je Duch svátý.
Kdo se spojuje s pravdou,
27.1
ten se spojuje s ústy Otce,
a svým jazykem přijímá Ducha svátého.
27.5 Takové je zjevení Otce
a jeho ukázání se eónúm.
Zjevil to, co je v něm ukryto,
a tím vysvětlil sebe.
Neboť čím jest to, co existuje,
27.10 ne-li samotným Otcem?!
Všechny sféry jsou jeho emanacemi,
poznaly jej, neboť vyšly z něj;
jako děti z nějakého dokonalého člověka.
27.15 Poznaly, že ještě nepřijaly tvar,
ani ještě nedostaly jméno,
které - každé zvlášť - Otec tvoří.
27.20 Tehdy obvykle obdrží tvar,
(upletený) ze známosti Otce.
Vskutku neznají Otce,
i když jsou jeho srdcem.
Avšak Otec, dokonalý,
27.25 jenž poznává každou sféru, která se v něm nachází,
kdy se mu zachce, zjevuje to, co chce:
tím, že tomu dává tvar,
a tím, že udělí jméno.
27.30 Když dává jméno,
povolává k existenci.
Ti, kteří se ještě nestali (sami sebou),
neznají toho, jenž je stvořil.
Neříkám, že jsou ničím,
27.35 ti, kteří se ještě nestali (sebou),
ale že jsou v tom,
28.1 který je zatouží povolat do bytí,
který si přeje,
aby (k tomu) nadešel příhodný čas.
28.5 Dříve než se cokoliv ukázalo,
(Otec) ví, co z toho vzejde;
zatímco (ten) jeho plod,
12»

který se ještě neukázal,
neví nic, ani nic nečiní.
28.10 Podobně i každá sféra,
jsouc sama v Otci,
vzešla od Jsoucího,
28.15 který ji ustanovil z nebytí.
Avšak to, co nemá kořen,
nemá ani plod.
Zato si o sobě mysLí:
28.20 "Existuji”, (...)
uvolní se od sebe.
Proto: co nepovstalo,
to vůbec nebude existovat.
28.25 Po čem tedy (Prázdnota) touží,
když přivádí (k člověku) myšlenku:
"Jaksi existuji,
podobně jako stíny a přeludy noci"?
Když jen trochu zazáří světlo,
28.30 soudí obvykle ten, koho opanoval strach,
že to nic nebylo.
Prázdnota se snaží udržet nevědomost o Otci,
29.1 o tom, jehož neviděli,
neboť jim nahnala strach,
způsobila chvění, slabost,
vnitřní rozklad a roztržku.
29.5 Byl velký klam,
v němž působily i prázdné hlouposti,
když se lidé pohroužili jakoby do spánku
29.10 a nacházeli se v hrůzných snech"1-:
bud někde na útěku;
nebo jsou bezmocni, vydáni k pronásledování od jiných;
nebo upadají do různých rozbrojů:
29.15 nebo dávají rány druhým;
nebo padají z vysokého místa;
nebo se bez křídel vznášejí v povětří.
29.20 Jindy zase jako by ju někdo zabíjel,
i když není nikdo, kdo by je pronásledoval;
nebo zase jako by sami usmrcovali své blízké,
když byli zbroceni jejich krví.
29.25 To však (jen) do té chvíle,
kdy se probouzejí:
(pak) přecházejí mimo všechny takové věci,
nevidí už nic (hrozného)
29.30 - ti, kdo vázli ve všech takových nepokojích,
neboť ty nepokoje byly ničím.

1 - Veliká analogie mezi vztahem spánku a bdění Cv běžném slova smyslu? na sýaně
jedné - a tímto bděním a skutečným probuzením na straně druhé, je význarnná ve
viiech duchovních proudech. Zde je rozvíjena na příkladech z běžných snů, které
symbolizují běžné, zdánlivě "bdělé * situace. Není náhodou, že první z nich je útěk.
Někteří zde vidi spojitostí s niiadou C2 2, 199-201?.
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Ti, kdo od sebe odvrhli sen,
odvrhli i nevědomost:
29.35 nepovažují ji už za nic;
30.1 ani její záležitosti nepovažují za trvaLé věci,
ale zavrhují je jako sen
po skončené noci.
30.5 Známost Otce cení jako světlo.
Každý žil ve spánku tak dlouho,
jak dlouho byl bez známosti.
30.10 A podle toho se s ním dělo,
aby vstal a probudil se.
Blahoslavený ten,
který otevřel oči slepých.
Na něj sestoupil Duch
a pomáhal mu k probuzení:
30.20 podal ruku roztaženému na zemi,
aby mocně vstal na (vlastní) nohy,
dokud ještě nevstal.
Známost Otce a zjevení jeho Syna
30.25 dalo (eónúm) možnost poznání.
Neboť jim - když ho spatřili a slyšeli dovolil ochutnat ze sebe
a zažít sebe
30.30 a obejmout milovaného Syna,
když se ukázal,
aby je poučil o nepojatém Otci;
ten, který do nich vdechl toho,
jenž je v mysli
30.35 a vykonává jeho vůli.
Mnoho (lidí) přijalo světlo,
a obrátilo se k němu.
31.1 Hylici "1_ však byli vůči němu cizí
a nedosáhli k jeho podobě,
ani ho nepoznali,
31.5 když přišel v tělesné podobě.-2'
Ta neškodila v jeho pouti,
neboť byla nezničitelná a nepojmutelná.
Když kázal novou zvěst,
31.10 mluvě o tom, co jest v srdci Otce,
vyhlásil učení bez kazu.
Skrze jeho ústa učilo samo světlo,
31.15a sám život zrodil jeho hlas.
Dal lidem rozvahu a moudrost,
i milosrdenství,
spásu,
a Ducha síly,
____

_ __

'

i*'

-

"Hylici" - lidé, kteří žiji jenom látkou. HÝLE. "materiálem”.
2- Bud je řeč o Ježíšově těle po vzkříšení, nebo je míněno: "Nepoznali jej ani v táitóžné
podone , tedy ani tehdy, když sestoupil do jim přístupné sféry.
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31.20 z nesmírnosti a sladkosti Otce.
Způsobil, že ustaly tresty a bičová ní-1-,
néboť to mnohé odpuzovalo
od tváře (Otce).
Ty, kteří potřebovali milosrdenství,
31.25 kteří byli v Prázdnotě a v poutech,
vytáhnul mocí
a známostí v nich probudil stud.
Ukázal cestu ušpiněným;
31.30 stal se známostí i pro nevědoucí, “2"
odkrytím pro hledající,
posilou slabým,
neposkvrněností pošpiněným.
31.35 To on je pastýřem,
jenž ponechal devadesát devět ovcí,
které nezabloudily;
šel a hledal,
tu, která nezabloudila.
Zaradoval se, když ji naleznul.
32.5 Devadesát dftvět, to je počet,
který (se počítá) na levé ruce,
ta jej obsahuje.
Potom, když se nalezla ta jedna,
přechází celý počet na pravou ruku.
32.10 Jestliže ten, komu chybí jednička
- to jest celá pravá ruka přichází k tomu, co mu chybí,
tehdy přechází z levé ruky na pravou
32.15 á tím způsobem dostává stovku:
znak toho, který je v jejích hláskách,
to jest Otce.
Pro ovci,
kterou našel zapadenou v cisterně,
se namáhal dokonce i v sobotu.
32.20 Zachránil život té ovce,
když ji vytáhnul z cisterny;
abyste pochopili srdcem,
co jest sobota:
32.25 čas,
v němž se nemá promarňovat spása.
Abyste o tom dni
* který je z výsosti vypravovali,
že nemá noc,
a jeho světlo nezapadá,
32.30 nebpť ten
jw cbakofUiftk.

1- Buď n&ážka na přísnost minulého starozákonního zjeveni, nebo spíše na. obecnou
antickou představu, podle níž íe všechno "pase pod bičem bečím" Cviz i Hérakleitcsl
2- "Zámccti pro nevědoucí", čili gnósí pro negnostiky je křestanská víra. CZde je Evangeliu."«
pravdy nejblíže Klementovi Alex., víz Stnáínateis VH, 1-0).
1M

Vyslovte tedy v srdci:
"My jsme tím dokonalým oněm'1'
..
a v nás přebývá světlo,
které nezapadá.”
32.35 Hledajícím hlásejte pravou,
a hříšníkům Prázdnoty známost;
vy - synové vědění v srdci.
33.1 Posilněte nohy těch, kteří upadli;
vztáhněte svou ruku k nemocným;
dejte jídlo hladovým,
33.5 a odpočinek unaveným.
Pozvedněte ty, kteří chtějí vstát;
probudte ty, kdo usnuli.
‘.
Neboť vy jste moudrostí,
která se dostala k vědomí.
.
33.10 Když se síla ukazuje takto,
. .
stává se ještě silnější.
Zabývejte se sebou,
..
, . . .
nezabývejte se tím, co jste od sebp odvrhli.
.
Nevracejte se k věcem, které jste vyvrhli,
.
.
abyste je znovu nepožívali.
. ’
. , . •
Nestávejte se moly ani brouky,
{tím, že byste je přijímali),
, " ■
když jste je už odvrhli.
Nebučíte místem pro čiábla,
.
‘
•
33.20 když jste jej už odvrhli.
t
r
Nepřidávejte si překážky, jež se valí;
.■
...
.
.
neboť (by se staly) námitkami (proti vám,).
,,
Od zákona-není svobodný ten, .
33.25 kdo škodí sobě více než Zákonu.
'
.
Takový člověk páchá své činy,
protože je bez Zákona.
(Skutečně svobodný) naplňuje své činy
mezi mnoha jinými,
_■ ,
.
neboť je spravedlivý.
.
33.30 Naplňujte tedy i vy vůli Otce,
...
neboť od něho pocházíte.
. ž
,
Vždyť Otec je laskavý,
. ...
a co pocn&zL z jeno vu
je dobré.
33.35 Otec poznal vaše (plody),
abyste v nich měli spočinutí.
Vždyť v plodech se nachází poznání toho
iaké
vaše.
J
-------- Jiest
----- --------(neznáni)
1' ---------------- ---------------- —
1
Neboť synové Otce jsou jeho vůní,
když pocházejí z přízně jeho tváře,
Proto Otec miluje svoji vůni.........
_
a projevuje ji všude.
\ - * -

1- Koptský i polský překlad mají tuto větu ve 2,. osobě: "Vy jíte ííró
4
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Když se mísí s látkou,
tehdy uděluje svoji vůni světlu;
a ve svém spočinutí působí,
že je povznesena nad každou podobu
i nad každý zvuk.
34.10 Vůní přece nepřijímají uši (ani oči) ,
ale přitahuje ji Duch,
a vdechuje ji k sobě:
noří se do vůně Otce.
34.15 Doprovází jí tak do přístavu,
a usídluje ji v místě, z něhož vyšla:
k prvotní vůni,
která se (kdysi) ochladila,-1"
to jest:
vsákla se do psychického stvoření.
34.20 jež je podobné chladné vodě,
která se vsakuje do vyprahlé země,
takže si o ní mnozí myslí:
To je jen pomíjivá země".-2"
34.25 Jestliže k ní dosáhne dech,
stává se vlahou.
Vůně, které se ochladily,
pocházejí z rozdělení.
Proto když přišla víra,
zrušila rozdělení
34.30 a přivedla horoucí plnost lásky,
aby zima už znovu nepovstala,"3"
ale aby trvala jednota dokonalé myšlenky.
34.35 Toto je slovo dobré zvěsti
o nalezení Plnosti
pro ty, kdo očekávají spásu,
35.1 která přijde z výsosti.
(Toto je) naděje,
v níž očekávčijí spásu
35.5 - ti, jejichž obrazem je světlo
a nemají v sobě stínu (tato naděje) trvá.
Když se Plnost právě dává do pohybu,

34.5

1- Obraz vzniku duše “ochlazením" ducha. Občas bývá iáúvodňcván dodatečnou
"etymologií“duše“ - FSYCHE, "studený" - ANAPSYX nebe KATAPSYXÍS Cuž u
Platóna). Duše bývá připodobňována k mlžnému vzduchu. . eho lépe k zrcadlu vodní
hladiny, které zrcadli horní i dolní svět a snadno se i-._aclivšje. Dalším ochlazením
však tuhne. Duch je naopak "horký". Pů.s-íbením ducha se uše rozehrivá a vrací se
tak do svého původního stavu, stoupá na své původní místo. Působením ducha
překonává rozdělení a zjednotlivění duší způsobené ochlazením. Duch sbližuje a
spojuje, veda k Plnosti.
2- Je řeč o "psychicich“, lidech "duševních", čili především o věřících křesťanech Q
když sem patří i většina zasvěcenců a filosofů), li jsou zdánlivě jen tělesni, nebot
neznají gnósi, ale ve skutečnosti v nich víra působí lásku a rusí rozdělení.
3- Stav spočinutí, kdy duch skrze víru vše rozehřál, takže všechno vystoupilo vzhůru a
•spojilo se v celek, který už nepodléhá rozdělující moci chladu. Podobně líčí spásu
Origénes CPeri archón II, 6).
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aby přišla (do světa),
tehdy nedostatek v látce nevzniká
35.10 kvůli nekonečnosti Otce
- přicházejícího v čase tohoto nedostatku takže nikdo nemůže říci,
že neporušitelnost přijde takovým způsobem.
35.15 Hlubina Otce se umocnila,
a nebylo u něj myšlenky na Prázdnotu.
Jak je to laskavé a pokoj působící dílo,
35.20 které se obrací, aby hledalo,
aby přišlo k tomu,
kdo touží po obrácení.
Toto obrácení se nazývá změna smýšlení.
Kvůli němu vydala neporušitelnost svůj dech.
35.25 Přišla za tím, kdo zhřešil,
aby hříšník naleznul spočinutí.
Vždyť odpuštění (obrací to),
co zůstává vůči světlu v nedostatku;
(odpuštění) je slovem Plnosti.
35.30 Vždyť lékař se obvykle vypravuje tam,
kde nalézá nemocné;
neboť taková je jeho vůle.
Ten, jemuž něco chybí,
se kvůli tomu,
že (lékař) má to, co mu chybí,
neskrývá.-1"
35.35 Podobně naplňuje i Plnost,
v níž není nedostatku,
36.1
ta, kterou Otec dal ze sebe samého,
pro vyplnění nedostatku,
aby milost vytrhla (hříšníka) ze stavu,
kdy pociťoval nedostatek a nedostávalo se mu milosti,
36.5 a proto byl pokořen na místě zbaveném přízně.
Proto byl pokořený obdarován tím,
čeho nedostatkem trpěl,
36.10 - a objevil se jako Plnost-.
jako nalezené světlo pravdy,
která jej osvítila,
neboť je nezměnná.
Proto bylo o Kristu hlásáno mezi všemi stvořeními,
36.15 aby se chopili obrácení,
aby je Kristus pomazal.
Pomazání je milosrdenství Otce,
který své milosrdenství ukazuje vůči stvořeným.
Ti, které pomazal,
36.20 se stali dokonalými-2"

1- Předcházející řádky někteří považují za Ježíšův výiok nezapsaný
spisech - tzv. agrafon. Nezávisle je uvádí Tatian, Diatessaron.
2- "Dokonalými’’ - "dospělými".
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Jsou plnými nádobami,
ti, kdo jsou pomazáni.
Když však pomazání zanikne,
stává se prázdným,
36.25 a příčinou onoho nedostatku je setření masti.
Následkem toho od něj odchází dech
i síla, kterou v sobě má.
36.30 Avšak jen tomu, kdo je bez nedostatku,
nechybí ani jakási pečeť;
(olej ducha) z něj nevytéká,
'
a pokud mu ještě něco chybí,
doplňuje to ještě dokonalý Otec.
36.35 Otec je dobrý.
Zná svá semena,’1“
která zasel v ráji.
Jeho rájem je místo spočinutí:
37.1
zdokonalení myšlenkou Otce
a poučení z jeho promýšlení.
Každá jeho nauka
37.5 je dílem jeho vůle,
jediné ve zjevování jeho řeči.
Nejprve byly všechny (řeči) v hlubině jeho myšlenky;
Slovo, jenž vystoupilo jako první,
37.10 je zjevilo ve spojení s rozumem,
vypovídajícím (toto) jediné Slovo
v tiché přízni.
Dostává jméno "Myšlenka”,
neboť v ní byly (eóny) před svým projevením.
37.1S Stalo se tedy,
že (Kristus) vystoupil jako první,
ve chvíli příjemné vůli toho,
jenž tak ustanovil.
37.20 Ona vůle je tím, v čem Otec spočívá,
a v čem má zalíbení.
Nic se nedokonává bez Krista,
ani se nic neděje bez vůle Otce.
Jeho vůle je nepojatelná,
37.25 je jeho stopou;
a nikdo ji nepozná,
ani není nikomu dáno jí porozumět,
aby ji pochopil.
37.30 V téže chvíli, kdy Otec chce,
už existuje to, co chce.
I když se to třeba eónům nelíbí,
neboť nejsou ničím před tváří Boha, Vůle.
Vždyť Otec zná jejich počátek
37.35 i konec každého z nich.
Při jejich konci se jich zeptá,
•
1- Pokolení lidí žijících duchem, PNEUMATIKO!, čili praví gnostici.
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co vykonali.
Tímto koncern- je dosažení známosti;
poznání toho,
který jest skrytý,
Otce,
38.1 z něhož vyšel počátek,
k němuž se vrací všichni,
kdo z něj vyšli.
38.5 Objevili se přece pro jeho ■slávu^.
pro radost z jeho Jména,
jménem Otce je Syn.
Na počátku dal Otec jméno tomu,
který z něj pochází
38.10 a zrodil jej jako Syna.
Odevzdal mu své jméno,
které bylo jeho vlastním jménem.
Syn vládne všem věcem,
které existují později než on sám,
čili později než Otec.
Otec má jméno,
38.15 má Syna.
je možné jej spatřit.
Jeho jméno je však neviditelné,
neboť je samo tajemstvím Neviditelného;
38.20 tajemstvím urče-ným jen pro ty uši,
které jsou jím zcela naplněny.
Pokud jde o Otce - jehó Jméno se rlevzývá (přímo),
neboť je zjevuje v Synovi.
Tím způsobem je toto Jméno veliké.
38.25 Kdo jiný může vyslovit jeho Jméno,
velikost Jména,
než on sám, jemuž jméno náleží,
a synové Jména,
38.30 v nichž Jméno Otce nalezlo spočinutí,
a kteří sami zase spočinuli v jeho Jménu.
Cuec je nezrozený,
on sám zrodil (Syna) jako Jméno,
38.35 críve než stvořil eóny,
aby nad jejich hlavami bylo Jméno Otce, .
který je jejich pánem.
on je skutečným Jménem,
■ ■
39.1
/. -ré je z jeho příkazu umocněno dokonalou silou..
3~.vco jméno nespočívá ve slovních výrazech.
39.5 '< c. . ve vyvolávání Jména;
lc jméno je nedostižné.
mu Jméno,
neboť on sám je chápe;
39.10 pouze on sám má moc dát mu Jméno.
Vždyť ten, kdo neexistuje,

nemá Jméno.
A jaké Jméno může dát tomu, co neexistuje?
39.15 Kdo už existuje,
existuje se svým jménem
a sám je zná.
Jméno mu dal sám Otec;
jeho Jménem je Syn.
39.20 Neukryl se tedy ve skrytosti,
ale existoval jako Syn,
vždyť jemu samému dal Jméno.
To jméno proto náleží k Otci,
39.25 tak jako je Jménem Otce Syn, Milosrdenství.
Kde najdeme takové jméno jinde než u Otce?
39.30 Lidé si ale mohou mezi sebou říkat:
"Kdo může dát jméno tomu,
kdo začal být dříve než on sám?
40.1 Vždyť jméno obvykle přijímají děti od svých předků."
Nejprve se zamysleme nad tím,
čím jest jméno;
40.5 neboť on jest pravdivým jménem.
Je Jménem, které pochází od Otce,
neboť je vlastním Jménem.
Nevzal si to jméno jako výpůjčku,
40.10 jako to dělají ostatní;
podlo způscPn, jakým byl každý z nich stvořen.
Je to jeho vLuůním Jménem.
40.15 Není nikoho, Lanu by je dal,
není k pojmenování,
není k vyslovení,
až do cEvíio, kdy on, dokonalý,
jo sám vypoví.
40.20 Otec má moc vyslovit své Jméno
a spatřit je.
. ■ Když tedy ustanovil,
že jeho Jmunem bude jeho milovaný Syn,
40.25 a když mu dal Jmén°
vyslovil ten, jenž vy^ul z hlubiny,
jeho tajemství:
totiž že Otec je nej vyšším dobrem.
40.30 Proto též Syna vyslal,
aby učil o pravém místě,
o svém místě spočinutí,
z něhož vyšel,
41.1
a aby oslavil Plnost,
velikost jeho Jména
a sladkost Otce.
Líů mluvit o rr.íscě,
z něhož vyšel každý;
41.5 a n.á spáchat k dědictví,
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z něhož vzal svoji hodnost
- aby se k němu znovu navrátil.
1 vyšel z tohoto místa,-1~
na místo v němž povstal,
41.10 poněvadž z tohoto místa okusil,
poněvadž přijímal pokrm,
a vše (co je třeba) k růstu,
jeho vlatním místem spočinutí
je jeho Plnost.
41.15 Všechny výrony Otce jsou tedy Plnostmi,
všechny jeho výrony mají své kořeny
v tom, který způsobil jejich vzrůst v sobě:
Vyznačil jim jejich meze.
41.20 Objevili se tedy,
každý zvlášť,
aby (se zdokonalili) ve své vlastní mysli.
Vždyť místo, k němuž směřují své myšlenky,
41.25 je jejich kořen,
který je nese vzhůru,
k Otci.
Dosahují k jeho hlavě,
která je jejich spočinutím,
41.30 a spočívají u něj
tak, že mohu říci,
že se v objetí dotýkají jeho tváře.
41.35 (Výrony Otce) se však neobjevily takovým způsobem,
42.1 že se nemohly samy pěvzněst:
nebyli zbaveni slavení Otce,
ani si jej nepředstavovali jako malého,
42.5 ani jako přísného,
ani jako hněvivého
- ale naopak, že je:
dokonale dobrý,
nehynoucí,
sladký;
že zná každou sféru dřívey než začala existovat;
42.10 nepotřebuje, aby byl poučován.
Podobně je to s těmi,
kdo mají něco z výsosti,
z oné nezměrné velikosti
- neboť touží po jednotě,
42.15 po jediné a dokonalé jednotě,
jaká pro ně jest.
Nescházejí do Hádu,
nemají závist ani strach,
42.20 ba dokonce ani smrt,
nýbrž spočívají v tom,
jenž spočívá.
Netrpí,
1- Ze svéta k Otci.
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ani nemají těžkosti s hledáním pravdy,
42.25 neboť sami jsou pravdou.
A Otec je mezí nimi
a oni jsou v Otci;
jakožto dokonalí,
neodtrhnutelní od skutečného dobra.
42.30 V ničem nepociťují žádný nedostatek,
nýbrž oživeni spočívají v Duchu.
Uslyší o svém kořenu,
budou se zabývat sebou,
42.35 ti, v nichž on nalezne svůj kořen,
nebudou hubit svoji duší.
To je místo blahoslavených
- toto je jejich místo.
42.40 Ostatní nechť vědí o svých místech to,
že mě nenáleží, abych ještě dále mluvil,
43.1 když jsem se naleznul v místě spočinutí.
Zde budu přebývat,
abych každou hodinu vzdával chválu
Otci,
43.5 Plnosti
i skutečným bratřím,
v nichž se rozlila láska Otce
a není v nich žádný nedostatek.
To jsou ti, kteří se objevili v pravdě.
43.10 Přebývají ve skutečném a věčném životě,
rozhlašují dokonalé světlo
naplněné semenem Otce.
43.15 Světlo,
které je v Otcově srdci
a v Plnosti,
zatímco jeho Duch se v něm raduje
a oslavuje toho, v něm jest,
neboť je dobrý.
43.20 A dokonalí jsou jeho dětmi,
hodní jeho jména,
neboť takové děti Otec miluje.
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V DrrzzZZn ^<?t^7r-^<_7jeíz7v>2wAýía, ¿5/7/ z Nag
w ;^t, druhý v pcZaďí, v
rozsahu paginace IÓ.3Í až 43.24, nachází t^r"EVung^Jíími pravdy". Tento
první kodex z celého nálezu zakoupil pro svůj ústav C.ři^Jung a postaral sg q jeho
vydání.
.
M ,
, x .. . .
Rukopis na papyru pochází z po/ovtiij 4. stoleni a je píeplsem p wáco staršího
překladu do kopčštíuy. ¿optš&na je posledním vývojovém stadiem staré egyptštiny;
vyvinula se ze staršího fídového jazytca Egyptanii v .krt?s,ť.ťnske!7Zř jancjs£?t?cy, z<íúíst/ pod
řeckým vlivem. Jako část znaků písma užívá řeckou aifabetu a přijala z řečtiny i
řadu filosofických, náboženských a kulturních pojmů.
Koptský text Evangelia pravdy je téměř určitě překladem z řečtiny (i když se
objevují i Jiné hypotézy). I v překladu uchovává řadu řeckých slov: celkem 64
různých slov ve 117 užitích (nepočítáme-li spojky a Aís^ceZ Přesto je zde
zachovaných řeckých slov bohužel měně než v ostatních spisech kodexů. Překlad Je
většinou hodnocen jako velmi nedokonalý. Jako měřítko úrovně přikladu může
sloužit část Platonovy Politeie, zapsané koptsky v šestém kodexu. Malé fragmenty
Evangelia pravdy obsahuje ještě dvanáctý kodex.
keckou předlohou koptského překladu bylo s velkou pravděpodobností bud dílo
alexandrijského gnostika Valentina, asi z doby kolem roku 130, nebo díio některého
z teho žáků, z 2. poloviny 2. století. Je možné, že Evangelium pravdy napsal někdo,
kdo chtěl valentinovské gnostické křesťanství harmonizovat s křesťanstvím církevním
lépe než Valentin sám. Předpokládám, že autor byl mezi Valentinovo! asi tím, čím
byl přibližně v téže době mezi křesťany o něco drkevnějl orientovanými Klémans
Alexandrijský; hledačem společných momentů církve a gnóse. Evangelium pravdy
patří mezi ty texty chénoboskijského souboru, které mohou být dobře přijatelné 7
pro kanonicky pojaté křesťanství - a přesto nic neslevuje ze svého gnostického
chápání. V textu je řada paralel se způsobem Klémentova mytitmí,
Slovní a tematické paralely se týkají nejvíce dalšího textu Z téhož kodexu:
"Listy Rheginovi O zmrtvýchvstání " a potom "Filipova evangelia" z U, kodexu, Hodné
paralel je též s Tomášovým evangeliem (II. kodex) a s kanonickým evangeliem
Janovým. K tomu připomínám, že od Jednoho z Valentinových Žáků (¡nožná
nepřímých) - od Hérakleóna - pochází vůbec první doložený komentář k Janovu
evangeliu, který později replikoval Origénés - a toho zase Augustin. Další paralely
se týkají. Apokalypsy z kanonického Nového zákona a gnostických Skutků Janových a
Evangelia Mariina.
Jelikož patrně v dohledné době nebude Evangelium pravdy dostupné česky v
přímém překladu z koptštiny, rozhodl jsem se pro sekundární (vlastně vzhledem k
řeckému originálu až terciální) překlad z polštiny, z překladu A.Dembske a
W.Myszora. Ospravedlňuji to též tím, že nejvíce škody na textu způsobili už jeho
překladatelé do koptštiny.
Snažil jsem se - nakolik je možno - rekonstruovat duchovní svět textu
zařazením do souvislostí s ostatními gnostickými texty, s Janovým evangeliem a se
spisy Otců 2. a 3. století. Tomuto způsobu pochopení jsem pak podřídil poměrně
volný překlad.
Pro možnost vyhledávání míst v textu uvádím na levém okraji paginaci podle
Koptského muzea v Káhiře. Čísla řádků však neodpovídají vždy přesně, neboť jsem se
(na rozdíl od polského překladu) nesnažil o udržen/ původního řádkování koptského
papyru, ale podřídil jsem řádkování českému překladu.

Pád a spása podle Evangelia pravdy
Evangelium pravdy se presentuje jako dobrá novina o tom, že se objevila
pravda. Je to "dobrá novina o nalezení Plnosti (34; 36).
"Plnost" - PLÉRÓMA - je emanací Otce, má v něm svůj kořen, neboť Otec v
sobě způsobil její růst (viz 41, 15-9). Plnost, to je duchovně vnímaný svět, božské
prostředí Otce. Je to svět nikoli jako pouze stvořený, ale jako zrozený z Boha, od
něhož není nijak oddělen. V Plnosti Otec přebývá (41,14), má v sobě všechnu její
dokonalost - a Plnost se má pozvednout zpět k němu (viz 21, 18-21). Bůh vychází ze
sebe do Plnosti a skrze Plnost se zase obrací k sobě. Tato cesta návratu je ono
-
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"pozvednutí", zdokonalení PíncNí. Plnost, to je niterný, subjektivní svěř náboženské
zkušenosti; vlastně svět každé subjektivní zkušeno ■-■cir která .-.e vztahuje k selku.
Drama pádu nezačíná zrození n Plnosti, ale až působením jejího opakr.
Pokouší: ? se PLANÉ překládat jako ’’Prázdnota", s vědomím toho, že \ýraz značí i
"píanost" a "pláň" - a i v běžnějším významu "omyl", "blud" často poukazuje na
bloudění pustým prostorem. Už sama taková prostorovost je opakem Plností.
Ukazuje k něčemu vnějšímu, věcnému, objektivnímu. Je to zcela opačná "prázdnota",
než je "prázden " na příklad taoistických mudrců, neboť ta je čirou možností,
přijímajícím ženstvfm. Prázdnota PLANÉ je naopak rozkladná.
Prázdnota není zrozena z Otce. Projevila se zvláštním způsobem - vlastně
neobjevila se, pouze "nabyla moci".
Předpokladem pádu je nedokonalost gnóse, nedostatečná známost Otce - a
strach. "Neznámost Otce vytvořila strach. Stradě zesílil jako mlha, takže nikdo nebyl
schopen vidět. Proto nabyla Prázdnota moci a v pustině nepoznané pravdy si
vytvořila látku... Pak začala Prázdnota přebývat ve svých výtvorech" (viz 17, 10-18).
Po ztrátě vnitřního zraku následkem strachu místo naděje se začne o slovo
hlásit objektivní svět vnějších věcí, který se pak jeví jako výtvor z látky. Látka je
viděna jako neživý materiál, mající tíži. Těchto výtvorů z látky se člověk bud bojí
jakožto překážek (tj. doslovně "objektů"), nebo je lákán jejich povrchní líbivostí, aby
zcela zapomněl na vnitřní svět. Tak "Prázdnota tvoří díla zapomenutí a strachu" (17,
30-33).
Pravda, která je vztahem Plnosti k Otci, je zapomenuta. Stejně tak je ale spolu
s pravdou zapomenuta i Prázdnota, jako ostatně vše, co je předchůdné objektům,
věcem objektivity. Žijeme pod nadvládou Prázdnoty - a nevíme o tom - neboť jsme
uspokojováni množstvím objektivních jsoucen. Prázdnota ukazuje objekty, ale
neukazuje samu sebe, ani své zapomenutí (totiž to, že neukazuje sebe). "Zapomenutí
Prázdnoty se neobjevilo, neboť nebylo myšlenkou Otce" (17, 36-37). Toto je bezútěšná
situace bez gnóse a lásky. "Kdo je bez gnóse, je prázdný. A ta prázdnota je veliká,
neboť mu chybí to, co jej má zdokonalit" (21, 14-18), totiž vědomá účast v Plnosti.
Spásu a radost přináší vtělení Otcova Slova. Sestoupení Syna do oblasti, která
je domněle doménou Prázdnoty, ukazuje, co je opravdu prázdné a co je přece plné.
Všechno tělesné se zachvěje tímto prohlédnutím vlastní prázdnoty či plnosti. "Poté,
co se Slovo stalo tělem (26, 3), se Prázdnota ukázala být prázdná, a tak se ukázala
pravda” (viz 26, 6-7).
Tím je obnovena cesta ke gnósi, ale své místo znovu dostává i víra: přivádí
horoucí Plnost lásky (24, 30) a zprostředkuje gnósi těm lidem, kteří by se jinak
nedokázali pozvednout od duševního života k duchovnímu.
Slovem Otce je Ježíš. "Slovo Otce vychází z Plnosti, neboť je plodem jeho
srdce" (2S, 35). Lůnem Otce je Duch svátý, jenž zjevuje Otcovo nitro, to jest Syna
(24, 10-14). Tak se "Slovo nalézá v srdcích těch, kdo Je vyznávají " (26, 5-6).

Česko-řecký rejstřík ~1_

Uvádím soupis všech českých slov (kromě předložek, spojek a částic), která
jsou přímými překlady za originální řecká slova. Tato slova jsou na uvedených
místech překládána z řečtiny do češtiny, zatímco na jiných místech prošla trojím
překladem (přes koptštinu a polštinu), takže mimo označená slova není jisté, zda
stejným českým slovům odpovídala vždy stejná řecká.
bičování - mastix - 31,22
blahoslavený - makarios - 30,14; 42,38
čas příhodný - kairos
áÉ,4
dílo - ergon - 17,32
dobrý - agathos - 36,35 ; 42,30
Duch - pneuma - 24,11; 26,36; 27,4; 30,17; 31,18; 34,11; 42,33; 43,17
duše - psýché - 42,37
čiábel - dlabolos - 33,20
eón - aión - 19,1? 23,1; 23,16; 24,16; 27,7; 28,36
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Slovíčka v rejstříku Jsou uvedena podle svého významu v
standardních slovníkových hesel - připouštím, že tento
diskutabilní.
H

rámci textu, nikoliv podle
význam ie mnohdy silné
j

)

j

evangelium - eurRug^ltori
Í6.3Í; 17,2; 18,11
hlubina - batbos - 22,2S; 3S,15; 37,8; 40,27
kříž - stauros - 20,27
Jáska - agapé - 23,30; 34,31; 43,6
látka - hylé - 17,15; 25,16; 31,4; 34,6; 35,9
lisera - typcs - 23,3 (v text« je toposr ale zřejmě chybou koptského kopisty.)
majetek - ťtsia 20,16
místo - topos - 25,29; 32,20; 40,33; 42,37; 42,39; 42,40
Moudrost - sofla - 23,18
moudrý - sofos - 19,21
naděje - elpis - 17,3; 35,3
nádoba - skeuos - 25,28; 25,33; 26,10; 36,21
nepotřebuje - chreia (+ zápor) - 42,10
neviditelný - aoratos - 20,20
odkaz - diathéké - 20,15
objetí - aspasmos - 41,34
Plnost - pléróma - 16,35; 34,30; 34,37; 35,8; 35,29; 35,36; 36,10; 41,1; 41,14; 41,16;
43,16
plod - karpos - 28,7
pohrdat - Icatufronein - 17,28
pouihivení - stasis - 26,18
povětří - aér - 29,19
pozdravit - aspazesthai - 26,30
Prázdnota - plané - 17,14; 17,29; 17,36; 18,22; 22,21; 22,24; 26,19; 26,26; 31,25; 35,18
přelud - fantasta - 28,27
přízeň - charto - 34,2; 37,12
psychický - psychikou - 34,19
ráj - paradsisos - 36,37; 36,38
rozum - nús - 16,36; 19,37; 37,10
semeno - sper na - 43,14
sestoupení - katabolé - 20,1
slovní výraz - íexis - 39,4
Slovo - logos - 34,36; 37,8; 37,11
sobota - sabbaton - 32,18
soud - krisis - 25,36
Spasitel - sótér - 16,38
spravedlivý - dikaios - 33,29
stopa - ichnos - 37,25
svěřené - diatagma - 20,26
svět - kosmos - 24,23
Ěat - schéma - 24,22 (2x); 25,3
tajemství - mystérion - 18,15; 38,19
tělo - sóma - 23,31; 26,8
trest - kolasis - 31,21
třeba (je třeba) - ananké - 21,10
tvar - morfé - 27,17; 27,28
formě - 27,20
úd - melos - 18,40
věrný - pistos - 20,10
výtvor - plasma - 17,18; 21,35; 34,18
zaměstnávat - meleta - 23,19
zamyslit se - noein - 40,4
závist - fthonos - 18,39
závistivý - fthonei - 18,38
zkoužet - peirazein - 19,23
změna smýSlení - metanoia - 35,23
zotročit - aichmalótizein - 17,35

Nejčastějšími českými ekvivalenty za zachovaná řecká slova tedy jsou: Plnost,
Prázdnota, Duch, «5n, místo, látka, hlubina.
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Z ''FRANTIŠKÁNSKÉ POSELSTVÍ ^ÉTU",

Ladislav Kuncíř, Praha 194-8

tAetí řád a jeho světci
Třetí řád je důkazem, jak mocný ohlas mělo slovo sv.Františka v myslích davu.
MySlenka
utvořiti
duchovní
sdružení
laiků,
žijících
ve
světě
pod
vedením
náboženských řádů, nebyla ve 13.
století žádnou
novinkou.
Benediktinská
1
premonstrátská opatství se obklopovala celou armádou věřících, t.zv. oblátů. Byli to
muži, ženy, celé rodiny. Obyčejně pracovali ve službách mnichů, Sířili kolem sebe
duchovní náplň řádu a dodávali bohatý výběr noviců. Kacířská hnutí vyvolala jiná
sdružení s hospodářskými a politickými tendencemi a získala velkou oblibu mezi
pracujícími vznikajícího měšťanstva. Sdružení "pokorných Lombardských” nebylo
vůbec kacířské, nýbrž vzniklo a ustavilo se podle řehole, vydané Innocencem III.
v letech 1198-1201. Zásadami práce a chudoby bylo toto sdružení předchůdcem
třetího řádu františkánského. Ale třetí řád sv.Františka se hned od začátku vyvíjel
jako široké lidové hnutí, které mělo mnohem určitější rysy náboženského řádu a
mnohem hlubší sociální ú^jnky.
Muži a
ženy,
uneS^ni
slovem
a
příkladem
sv.Františka -geskwpili se kolem náfrio a zúčastnili se tažení pokory a askese, které
probíhalo středověkou Evropou. Toto století vyznačovalo se takovým porozuměním
pro nadsmyslnost, že každý nový projev náboženského života se šířil stejnou
rychlostí, jako se dnes šíří technické vynálezy.
Na žádost lidu, který chtěl vylákatl tajemství svatosti, odpovídá sv.František
"dopisem ke všem věřícím" - "lettera a tutti i fedeli", skutečným životním
programem v duchu evangelia a Církve, a Řehole - Regola z r.1221. Nejpňvodnějši
částí Řehole je následování -evangelia, požadované v celé dokonalosti a úplnosti i pro
toho, kdo žije ve světě, má rodinu a zaměstnání. Zdůrazňuji, že tento požadavek
příčil se tak dokonale všem historickým zvyklostem, že vyvolal 1 u stoupenců vážné
rozpaky. Zakazoval totiž složití přísahu, nosit! zbraně, přijlmati veřejné úřady. Tyto
zákazy osvobozovaly terciáře od poyinné věrnosti, totiž feudálního podrobení se
nějakému pánovi nebo městskému magistrátu. Osvobodil je od vojenské i občanské
služby, ale vystavil je zákonnému stíhání a soukromému násilí. Církev pokládala tedy
za svou povinnost je chránit tím, že je uznala za své, že je zprostila vojenské služby
za Honoria III. Osvobodila je, 1 když ne od daňové povinnosti, tedy od veřejných
funkcí, jak to vyhlásil papež Řehoř IX. Zkrátka Církev je podrobila své pravomoci a

církevnímu soudu jako opravdové řeholníky a ne pouhé členy laického sdružení. A
brzy čas prosadil své. Řehoř IX prohlašuje, že tercláři mohou skládat! přísahu na
usmíření, aby zachovali víru a hájili se, a
svědpl před soudem. Mikuláš IV
připojil novou vyhlášku, poc^e které mohou »osít zbraň na ochranu Církve, víry,
vlasti, anebo z určitých dův<dů, schválených generálem řádu. Ale přes všechny tyto
úpravy zachovává si třetí řád i nadále ryze řeholnický řád, který ho staví před
ostatní laická bratrstva, a zůstane také duch řádu, plný lásky a svobody.
Skutečně v řeholi třetího řádu vystupuje víc než u ostatních řeholí méně známá
vlastnost sv.Františka, onen velmi silný smysl pro duchovní autonomii, která se
sklání jen před církevní vrchností a v důsledku toho i před světskou vrchností. Muž,
který zakázal svým následovníkům skládat přísahu byl tentýž, který před lety, když
byl předvolán konšely, aby se ospravedlnil z otcových žalob, odpověděl, že závisí už
jedině na biskupovi, pánu duší. Sv.František nepopírá povinnost veřejného života, chce
však, aby jeho stoupenci dos.áhfk jako on takové dokonalosti, která by byla schopna
vzepřít se lidským zvyklostem a yozetijout pozemské svazky, aby sloužili Církvi a
společnosti spíše j^ko řeholníci než laikové. Což nenazval třetí řád "milicí pokání"?
Je nutno si stále připomínati tento název, abychom si uvědomili ducha řádu. Pro
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sv.Františka je heslem milice boj proti sobě, odříkání, pokání; přísahou je jednou
přijatá řehole, zbraní cingulum, trestající i spojující. Papežové pochopili sílu této
milice, neboť představuje dokonalý výraz křesťanského života ve světě, a chránili ji,
obdařovali výsadami, jaké se udělují obvyxie jen náboženským řádům, jako na př.
výsada při Interdiktu, takže terciářům nebyly zapovězeny církevní obřady, svátosti,
církevní pohřby, i když byla vyhlášena exkomunikace nad městem, kde bydleli.
Roku 1289 upravil papež Mikuláš IV, bývalý generál Menších bratří Jeroným z
Ascoli bullou "Supra montem" Řeholi řádu kajících bratří. Z bývalého "Životního
předsevzetí” (Propositum vliae) ještě ryze lidového rázu, které bylo shrnuto v
prvních třinácti článcích z r.1221, vytvořil kanonický řád s přesnými normapii pro
přijetí do řádu, crkány a disciplinu. »Zachoval františkánského ducha, přizpůsobil jej
co nejvíc prvnímu řádu a podrobil obce třetího řádu řízení Menších bratří čili
reformátorům a visitátorům, které jmenovali kardinálové a kustodi s pevným
úmyslem, aby řízení prvního řádu dodalo třetímu řádu jednotu a sílu.
Dobrá vnitřní organisace, ukázněná činnost četných obcí -třetího řádu, legální
uznání papežem a udělené výsady vytvořily z třetího řádu pozoruhodnou moc ve
veřejném životě mezi ostatními laickými sdruženími. Byla to povzbudivá síla pro
mnohé duchovní pastýře, kteří ne bez žárlivosti pozorovali, že farnfci chodí raději do
kostelů žebravých řádů na kázání. Byla to hrozná síla, poněvadž byli nejvěrnější
papežům a ghibelinům. V jižní Itálii vytvořili terciáři silnou opozici proti Bedřichu II,
v severní Itálii byli duší druhé lombardské ligy, založené blahosl.Leonem de Perego,
provinciálem v Lombardii, který vedl Milánské do bitvy u Corte Nuova, udržoval
jejich bojového ducha i v porážce a dodal odvahy k novému odporu, kdy se tak
udatně bili, že rozběsnili samotného císaře. Císař jako kacíř a neposlušný syn Církve
měl za nepřátele skoro všechny františkány, bratry i terciáře v Itálii i v Německu,
zvláště pro své obojaké chování při křižáckých výpravách. Našel v nich ale i rozumné
prostředníky míru, když »e zdálo, že se opět přibližuje Církvi. Prostřednictvím cechů
snažilo se františkánství přivést hospodářskou akci opět do ideálního etického
středu, hledělo vštípit do svědomí řemeslníků a obchodníků lásku k práci,
počestnost v obchodování, zásady vzájemné pomoci a dobré mravy. Všude v městech
i na venkově, kde kázání Menších bratří burcovala svědomí, vznikl třetí řád; kazatel
přešel, terciáři zůstali. A patřili k nej rozmanitějším vrstvám. Od sv.Alžběty Uherské,
mladé lantkraběnky durytiské, která posvětila františkánskými ctnostmi manželství,
mateřství, vdovství, trůn i vyhnanství, štěstí v lásce i starosti pronásledování. Za
odměnu přijala plášť sv.Františka a dala příklad ctnostného života, který po staletí
byl v německých zemích mnoho obdivován a napodobován, až k sv.Růženě z Viterba.
Tato prostá dívka se stala apoštolkou, kázala po cestách a náměstích proti Bedřichu
II, bojovala za svobodu církve a měst. Od sv.Iva z Bretagne, věhlasného kněze a
advokáta chndých, k svJBartolo ze San Geminiano, faráře z Picheny, který pro svou
trpělivost a oddanost v čas moru byl nazván toskánským Jobem. Od sv.Ferdinanda,
krále kastilského, k Petru Pettinaiovi, tichému, počestnému obchodníku ze Sieny,
který koupil v Pise hřebeny a naházel do řeky Arna 1 ty se sebemenší vadou,
poněvadž nechtěl, aby "někdo od něho koupil špatné zboží". Od Ludvíka IX, zářícího
na trůně francouzských králů svatostí, která všechny duše vábila a přitahovala, až k
Nevolone z Faenze, prostému ševel, od Umillany z Cerchi, plaché nevěsty a vdovy, až
k Markétě z Kortony není osoby, která by byla pro františkánství příliš urozená
Jiebo- příliš, prostás kam Fpikjie. vše
vyjasní a
jako když vyjde slunce.
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Františkánski zbožími
Všechny tři řády žíly tak silným životem, protože měly ve svém zakladateli
přebohatý zdroj zbožnosti, čili obcování s božským. Sv.František tím, že přivedl
Život opět k pramenům evangelia, vrátil vztahu mezi duší a Bohem onu synovskou
bezprostřednost, kterou hlásal Ježíš Kristus, i důvěrnou a intimní účast v utrpení,
Jak se projevila v evangeliu ve vztahu Mistra k učedníkům. Mniši dosud pěstovali a
hlásali osamocenou meditaci v klášterní cele, velké chorální modlitby, slavnostně
zpívané chvály. Sv.František si zařídil celu na vrcholku stromu, nebo v hloubi
jeskyně, nebo v nejnepohodlnějším koutku
přepychového pokoje pohostinného
kardinála, nebo na oslíka, či uprostřed hřmotu a dopravy na ulicích, poněvadž vnější
okolí ho nerozptyluje, a vlastní celou je mu tělo. Nikdo před ním se neodvážil tvrdit
něco podobného, všichni pokládali tělo za nebezpečný dům o pěti oknech, kterými se
dere dovnitř světský prach. Avšak sv.František objevil, že žádná zed neodděluje a
neoddělí duši, která se nedovede sama soustředit. Objevil to, poněvadž miluje a ví,
že jen láska může odpoutat duši od vnějšího světa a soustředit se na jednu
dominující myšlenku. Sv.František učí člověka, aby se modlil všude, v lese, v chatrči,
opuštěném kostele, o samotě i ve společnosti, aby se modlil jakýmkoliv způsobem,
meditací i odříkáním Otčenáše, rozmluvou i zpěvem. Zná hodnotu liturgické modlitby
a na důkaz věrnosti k Římu, a aby nezatěžoval chudé a cestující bratry dlouhým
chrámovým oficlem, které se hodí pro kláštery, předepsal jim římský brevlář, totiž
nejkratší souhrnné oficium, oficiální modlitby, užívané duchovními osobami v
papežském sboru. Zná půvab slavnostního chóru pod klenbami chrámu, duše se
povznáší a zapomíná, ale dovoluje sobě i svým bratřím, kteří žijí jako ptáci,
improvisovaný zpěv, volnost osobního chvalozpěvu, tryskajícího z pocitu štěstí i z
trýzně božské lásky. Tyto posvátné chvalozpěvy, zpívané v lidové řeči a v lidových
nápěvech, nacházejí cestu k srdci lidu lépe a rychleji než vážný liturgický hymnus,
nepochopitelný pro horečně pracující m.ertany. Líci se od františkánů naučil chválit
Boha prostě a v lidové řeči. A poněvadž zbožná mysl není už oddělena od svého
výrazu literární clonou, a slovo se stalo přiléhavějším, tak se zdá lidem bližší i
neviditelný nebeský dvůr. Naopak - rfj se tolik nemyslí na nebeské dvorstvo a
hrůznou velikost Nejvýššího, jako spíše na lidskost vtěleného Slova. Všude se šíří
Meditationes vitae Christi, omylem přepisované sv.Bonaventurovi, ale jistě byly
prodchnuty jeho duchem. Meditují a rozvádějí evangelium do nejmenších podrobností,
jakoby spisovatel a s ním i čtenář přímo viděli a cítili, že se pohybují mezi 12
učedníky Ježíšovými. Věřící se sbíhali k jeslím, upraveným bratry františkány, na
kázání o utrpení Páně do čistých, květinami vyzdobených františkánských kostelů,
poněvadž tam cítí půvab dokonalého
čisté radosti a dosud neznámého spojení
duší. Zároveň se tam učí od. sv. Frantik ka, prvního světce, hodného nositi na svém
těle otisky ran
nejtěžží oddíl křesťanství» čtoctí v následováni Krista až k

ukřižování duše.
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Posvátná řeší Herma Trismagistia

Sláva veškerenstva je Bůh a božské,
neboli božská příroda.

Počátkem jdoucích

věcí je

Bůh,

mysl, příroda a látka;
moudrost k projevení všeho, co jest.
Počátkem je to, co je božské,
čili: příroda, činnost, pouto a cíl,
neboli obnovení.
Bezmezná temnota byla v propasti,
ale í voda a útlý, myslící duch,
jsoucí božskou mocí ve směsi.
Pak vzešlo svaté světlo,
a z plynoucí bytnosti pod písčinou
byly přivedeny živly.
A vifoichjij bohové <i ro»délili osetou přírodu.
Bylo odloučeno v|<chno neurčité a neupravené,
Lehké vzhůru,
a
položeno- na základ pod vlhkou písčinu,
když byl celek rozdělen a vymezen ohněm,
a duchem připojen a povznesen.
Tehdy bylo spatřeno nebe v sedmi kruzích,
a ve hvězdných způsobách jsou viděni bohové,
se všemi svými znameními.
A hvězdy jsou rozpočítány s bohy v nich.
To obkruží je obejmuto vzduchem,
obskočeno kruhem běhu božského ducha.
Každý bůh pak vzešel vlastní mocí,
jež mu byla přistavena.
Tehdy povstala čtvernohá zvěř,
plazi, vodní živočichové i ptactvo,
též každá zasetá klíčící setba,
tráva i veškerá kvetoucí zeleň,
mající v sobě símě znovuzrození.
Byly též sesbírány a zasety
rody lidí,
totiž k poznání božských činů,
a ke svědectví živě jednající přírodě.
Množství lidí k panství nade vším,
co je pod nebem,
a k rozpoznání věcí dobrých;
aby sílili v růstu a množili se v množství.
Byla zaseta i každá duše v těle,
obíhající dráhou bohů,

věštební zjev pouti,
povstala ke spatření nebe
a běhu nebeských bohů,
ke spatření činů bohů
a přírody činně působící.
Ke spatření znamení toho, co je dobré,
k poznání božské moci,
k poznání údělu všeho dobrého i zlého,
k nalezení všech tvůrčích umění.
Počalo jejich žití,
stali se moudrými vůči údělu
dráhy obíhajících bohů.
I byli tím vyproštěni.
Budou velikou připomínkou všeho,
co bylo na Zemi uměním učiněno,
ti, kdo opouštějí mdlobu časů.
Každé zrození oduševnělého těla,
plodu setby i všeho uměním učiněného,
vše, co je zeslabené:
bude obnoveno příbuzností,
božskou obnovou
a během rytmického cyklu přírody.
Ono božské je totiž veškeré světové sloučení
přírodou obnovené.
V tomto božství je příroda ustavena.

COffitPUS HEIFtMETIKCVM. pairs V.
Nezjevný Bůh Je nejxjevnftjÉÍ

Hermes Trísmegistos ke svému synovi Tátovi:
Nezjevný Bůh je nejzjevnější.
Také tuto řeč ti, Tate, přednáším jakožto zasvěcenému
nejmocnějšího jména božího. Ty vnímáš duchem; jakkoliv se to
mnohým zdá nezjevné, tobě se to stává nejzjevnější. Nejspíše
by to nebylo, kdyby to bylo nezjevné.
Vždyť každý jev je zrozený, neboť se ukázal.
To nezjevné však jest vždycky; nepotřebuje ukazování.
Je stálé a činí všechno ostatní zjevným.
Sám je nezjevný, jsa vždycky;
ač ukazující, sám se neukazuje.
Sám nevzniknul, všechno představuje v představivosti.
Vždyť představivost zahrnuje pouze zrozené věci. Představivost
přece není ničím, pokud není zrodem.
Jediný nezrozený, samozřejmě nepředstavitelný i nezjevný,
všechno představuje, skrze všechno a ve všem se ukazuje.
Nejvíce pak těm, kterým se rozhodl ukázat se.
Proto se nejprve, Tate, dítě, modli k Pánu a Otci,
k Jedinému, k Jednomu, od kterého jest Jeden; aby ti byl milostiv,
abys byl schopen poznávat tak velikého Boha, pokud ti ve tvém
rozumu zábleskem ozáří svoji jednotu.
Neboť jedině samotné poznání spatřuje nezjevné, tak jako je
samo nezjevné; pokud je pro tebe možné, ukáže se očím ducha,
Tate. Pán není skoupý:
ukazuje se skrze všechny věci světa.
Můžeš přijímat poznání, vidět i uchopovat svýma rukama,
a spatřit obraz Boha.
J^k se ti sám o sobě může ukázat očima, když je ti nezjevné
i to, cq je v tobě?
Pokud ho chceš vidět, poznávej Slunce, poznávej běh Luny,
poznávej uspořádání hvězd.
Kdo opatruje uspořádání hvězd?
Veškerý řád je ohraničen číslem a místem.
Slunce je největší bůh mezi bohy na nebi; tomu všichni ti
nebeští bohové z úcty ustupují, jako králi a vládci.
A je veliké, větší než země i moře; vznáší se nahoře, samo si
drží menší hvězdy, které se kolem něho obracejí.
je něco ctihodnějšího a strašnějšího, dítě?
Kdo každé jednotlivé z těchto hvězd udělal zvláštní dráhu,
nepodobnou jiným?
A Medvědice se otáčí sama okolo sebe a spolu se sebou otáčí
celým VHSmířem; kdo je ten, který vytvořil tento nástroj ?
Kdo je tej^. kt®rý naxvehuig. hranici moří? Kdo je ten, který
*4^4mí zemi7
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Je totiž někdo, Tate, kdo je toho všeho stvořitel, a vládce.
Vždyť ani místo, ani číslo, ani míra není schopna střežit
jsoucno nezávisle na Tvořícím.
Neboť nejen bez místa a bez míry, ale ani bez vládce nebyl učiněn
žádný řád, dítě. Pokud je potřebný i neřád, pak tím, že neudržuje
povahu uspořádání, je stejně pod vládou toho, který sám sebou
pořádá řád.
Kdybys tak mohl nabýt křídla, vznést se do vzduchu a vznášet
se mezi nebem a zemí! Vidět pevné těleso země, rozlitost moře,
proudy řek, nevázanost vzduchu, hbitost ohně, dráhu hvězd i velmi
rychlý koloběh nebe !
To je, dítě, nejšťastnější podívaná, zřít v jedné chvíli toto vše:
pohyb nehybného a jev nezjevného;
tím je učiněn řád kosmu i tento svět řádu.
Pokud chceš zřít Původce i skrze smrtelné věci, které jsou
na zemi a v hlubině, pak pomysli, r tě, na člověka utvářeného
v lůně-1-. Zevrubně zkoumej umění tvůrce a uč se, kdo utváří
tu krásnou a božskou podobu člověka!
Kdo načrtnul oči, kdo otevřel otvory nosu a uší, kdo
rozevřel ústa, kdo natáhnul a spojil Machy, kdo svedl žíly,
kdo učinil kosti pevnými, kdo obalil tělo kůží, kdo rozdělil
prsty a články, kdo rozšířil nohám chodidla, kdo rozšířil, póry,
kdo umístil slezinu, kdo udělal "Hon tvaru pyramidy,
kdo uložil ledviny, kdo rozprostřel játra, kdo udělal dutinu
plic, kdo udělal prostranství břicha'’
Kdo všechno nejvznešenější vyjádřil tak, aby bylo zjevné,
a skryl vše nepěkné?
Pohled na veškerá díla z jedné látky a na tolikerý činy
v Jedné oblasti, a všechno je to utvořeno překrásně, všechno
uměřeně, všechno je to v rozličnosti.
Kdo to vše vytvořil? Která maťm, který otec-j pokud ne sám
nezjevný Bůh, který vše vytváří evou vůlí?
Nikdo neříká, že by socha v; "ik n bez sochaře, nebo obraz
bez malíře. Tento výtvor by však
bez tvůrce?
Ó jak veliká slepota, veliká neúcta, ’
neznalost!
Nikdy, Tate, dítě, neodnímej dílům původce! Neboť jest
Vládce, který nakolik je nazýván Bůh, raí-Tik je všeho Otec.
Sám jediný, pro něhož je činem býú Qtbc.
Jelikož mne vybízíš říci i odvážnější myšlenku, pravím:
jeho bytnost je veškeré plození a konání.
A jako není možné, aby něco vzniklo bez toho, kdo tvoří,
tak by ani plození či konání nikdy pobylo, kdyby nebyl ten,
který stále všechno činí jsoucím i nejsoucím, v nebi, ve vzduchu,
na zemi, v hlubině, v celém světě, ve všech částech veškerenstva.
V celém světě
totiž není nic,12 co není on sám.
.
.
O—
On sám pak je jak těmi věcmi, které jsou, tak těmi, které nejsou"
Vždyť jsoucí věci vyjevil, z-tímco nejsoucí podržuje V sobě.
1- viz Žalm 138,13 n. - hebr. 139
2- Tradiční výklad: "věci, které nejsou", jsou věci budoucí.
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.Jméno tohoto Boha je

Vládce; on je nezjevný, který je nejzjevnější;
je nahlížen duchem, viditelný očima; je netělesný" ,
je ten, který je mnohým, lépe řečeno: všudypřítomný.
Ten, který sám není, jest nic;-2"
má všechna jména, protože Jeden jest Otec.
Sám nemá jméno, protože je Otec všeho.
Kdo může pronášet oslavnou modlitbu Tobě, o Tobě, nebo k Tobě?
Kde mám být a kam se mám dívat, když Tě budu chválit?
Nahoru, dolů, dovnitř, ven?
Vždyť není místo před Tebou, ani způsob, jak se k Tobě obracet,
ani nic jiného ze jsoucích věcí.
Neboť všechno je v Tobě, všechno je od Tebe; všechno dáváš
a nic nepřijímáš, protože všechno máš; a není nic takového,
co bys neměl.
A kdy Tě mám opěvovat? Vždyť nemohu pojmout Tvůj čas
ani hodinu.
Kvůli čemu Tě ale budu opěvovat?
Kvůli věcem, které jsi učinil, nebo kvůli těm, které
jsi neučinil?
Kvůli těm věcem, které jsi vyjevil, nebo kvůli těm, které jsi skryl?
A jak Tě mám opěvovat? Jako kdybys byl mnou?
Nebo jako kdybys měl něco zvláštního soukromého,
jako kdybys byl jiný?
Vždyť Ty jsi to, když jsem;
Ty jsi to, když tvorům;
Ty jsi to, když mluvím.
Neboť Ty jsi všechno, a ničím jiným není ani to, že nejsi.
Ty jsi vše, co se zrodilo; jsi nezrozený, duch vskutku myslící,
Oteq vytvářející, Bůh působící, dobrý a vše tvořící.
Tím nejútlejším z hmoty je vzduch;
útlejší než vzduch je pak duše,
než duše: duch”?“
než duch: Bůh.

^"^ŠČMÁTÓŠ"
nehmotnost.

důraz

je

položen

na

neomezenost

prostorem,

až

následovně

na

2- Viz Areopagltlka, O božských Jménech 1,1: "Bůh je... princip všeho jsoucího a přece
sám nejsoucí..."
3- NÚS, duch ve významu mys!'-. Stejně tak i na Jiných místech.
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Svým vzácným příznivcům
panu spisovateli K. Weinfurterovi a jeho vážené
paní choti
připisuje
auto/'.

Předmluva
k prvnímu knižnímu vydání
Třebaže ohlašuji vydání této příručky jak) prvé, ve skutečnosti není tomu tak. Původní
spisek - ručně rozmnožován - rozběhl se po naší vlasti, ba i do ciziny a i zámoří, již
v roce 1935 a má tudíž za sebou dnes již slušnou řadu pracovníků, kteří řídíce se mými
návody, dopracovali se v některých případech výsledků přímo obdivuhodných. Lituj! jen, že
málo bylo těch, kteří mi podávali o svých pracech zprávy. Byli—II by zůstali se mnou v
trvalém spojení, byl bych mohl s Jejich laskavým svolením zařadit! do tohoto spisku i takové
návody, k nimž se mi nenaskytla možnost buď pro nedostatek času aneb pro nedostupnost
zkoušených materiálií.
Ale i takto dostane se zájemcům do rukou kniha s textem v některých detailech proti
původnímu vydání pozměněným a hlavně Jsem tentokráte dbal, abych se vyvaroval všech
poklesků proti duchu našeho jazyka, čehož ml tehdy příliš vymezený čas nedovoloval a nutil
klepali text přímo na cyklostiiové blány Jen se skrovnými poznámkami v ruce.
Doufaje, že I tentokráte bude moje příručka přijata příznivě, pouštím JI do světa s
přáním, aby v ní snesených poznatků bylo vždy používáno jen ku prospěchu všech a nikoli k
dosažení určitých výhod Jednotlivci na úkor lidí druhých. Za takových snah dovede kyvadélko
- právě jako pomůcka skutečně okultní - také potrestat!. Jak, přesvědčí se v krátku každý
provinilec, mojí povinností Jenom Je předem na to upozornit i.

V Rosicích u Chrastí, v květnu 1939
V. Roučka

Úvodem k původnímu vydání
Odvážil-ll jsem se s touto příručkou vyjiti na veřejnost, činím tak hlavně ze dvou
důvodů:
především chci poskytnout! všem, kdož Jsou Již s kyvadélkem částečně obeznámeni,
spolehlivé a vyzkoušené návody k práčem s ním a dát! tak popud k dalším v knize
neuvedeným;
dále abych vyvrátil klamný názor ostatních, kteří považujíce kyvadélko za pomůcku
výlučně okultní upírají mu Jakýkoliv význam pro praktický život.
Propagaci slderlckého kyvadélka mezi širším publikem bude ovšem trvale na závadu
neschopnost většiny lidí k Jeho ovládání, takže Jeho odpůrci budou mít! vždy převahu. Ale
budou-ll tu Jednou Již četné a nepopiratelné důkazy Jeho užitečnosti, nepochybuji, že i u nás
siderické kyvadélko vzbudí stejný zálem Jako v okolní cizině, kde se mu věnuje pozornost i
ve vědeckých kruzích, ba kde dalo již spolu s vlrgull čl proutkem podnět k vzniku zcela
nového vědního oboru - radRstfresle, Jejíž podstatou není nic Jiného než nadměrná citlivost
některých lidí vůči radiovým ^manacfm, vyzařovaným bez výjimky z každé hmoty. Obor ten
jest sice Ještě v plénkách, ale j<ž nyní slibuje být! půdou, na které časem dojde k velmi
významným objevům, Jimiž bude muset být mnohá dnes vžitá teorie do základů změněna.
A tak vy všichni, kteří pro svůj zájem o práce se slderlckým kyvadélkem byli byste
Ještě před krátkým časem považováni v očích některých Udí za osoby s nedobrým rozumem,
můžete se dnes věnovat! své zálibě s uspokojením, že Jste vlastně nz ne vzal' funkci
průkopníků V oboru, Jehož význam teprve pozdější doba pinč zhodnotí.
Rosice u Chrastí v podzimu 1935.

V. Roučka

Co jest slderické kyvadélko?
Jeden z nejprlmittvrrějšfch přístrojků - možno-li pro něj tohoto pojmenování vůbec
použiti - který v rukou osoby, vykazující zvláštní schopnost, zvanou sensitivitu, dokáže
pravé divý, je-li ovládáno s plnou rozvahou.
Původ slderického kyvadélka sahá do nejstaršfch dob a lze míti s plnou jistotou za to,
že bylo jednou z pomůcek již v starověku užívaných kněžími a mágy neb vůbec iidmí,
zabývajícími se odhalováním' různých tajemství. V středověku užívali jej spíše již jen hledači
rud a pokladů, ale způsoby jeho používání udržovali v přísné tajnosti a tak postupem času
stalo se, že upadlo úplně v zapomnění.

Teprve v 1’9.stol, objevuje se znovu zásluhou Němce barona Reichenbacha, ale opět
jeho používání omezeno bylo toliko ke zkouškám minerálů, až krátce před světovou válkou
učinil s ním objev opět Němec - Kallenberg z Baureuthu - zvláštní objev, že velice citlivě
reaguje na posud neznámý vliv všech živých tvorů, ba i rostlin. Poznatky své vtělil
Kallenberg v krátké pojednání, které se tak dostalo do rukou širší veřejnosti a byli to
hlavně okultisté, kteří novým objevem nejvíce zaujati, prohloubili a současně i rozšířili
znalosti o siderlckém kyvadélku tak, že dnes hlavně v Německu a ve Francii rozšířilo se
jeho používání I k práčem nejvědečtějším. Hned ovšem vyskytla se spousta pochybovačů,
kteří se snaží vysvětlovat! různé pohyby kyvadélka čistě vůlí osoby s ním pracující a nikoli
vlivem zvláštních, podstatou ještě nezbádaných sil, vyzařovaných bez výjimky všemi tvory,
rostlinami i nerosty, Jež zmíněný Reichenbach nazval prostě ody.
Víme všichni, že o pochybovače není nouze nikdy v ničem, zvláště tehdy, dojde-li k
nějakému objevu, jímž jsou posud vžité teorie stavěny náhle na hlavu a proto tím spíše
vyskytují se stále v tomto nově se šířícím oboru. Jejich pochybovačnost jest ale lehce
vysvětlitelná proto, že není jim dána ona schopnost k práčem se siderickým kyvadélkem
potřebná - sensitivita, o níž podrobně Jedná jeden z odstavců dalších. Potěšitelno však je,
že před několika málo lety vzbuzen byl zájem o slderické kyvadélko I v našich vědeckých
kruzích, Jak nasvědčovala výzva několika profesorů a lékařů v novinách uveřejněná, aby lidé
s proutkem či vlrgulí neb siderickým kyvadélkem úspěšně pracující přihlásili se za účelem
konání vážných pokusů. O výsledku této akce, ač sám jsem se tehdy také přihlásil, bohužel
nikde jsem se nedočetl, ani k spoluúčasti vyzván nebyl.

Ale nyní opět k vlastní věcil Vynechám úplně teoretické úvahy, které by zaváděly příliš
daleko a byly více dohady než pravdou, a které také nejsou účelem této publikace, a
předvedu hned nejběžnější formy slderlckých kyvadélek dnes užívaných.
Jistě každý z vás viděl Již v životě
užívajíce Je k docílení přesné svlslosti zdí.
značně těžké a zavěšeno na motouzu, který
něm viděli jste tedy základní tvar slderického

závaží, s nímž pracují zedníci na stavbách,
Je vejčitého neb válcovitého tvaru, poměrně
svou vahou - je-li drženo v ruce - napíná. V
kyvadla, ovšem v měřítku značně zvětšeném.

Mosazná kyvadélka, s nimiž budete pracovati, vykazují formu č.1., jantarová č.2., těžší
mosazná hlavně k venkovním práčem vhodná č.3. K vážným práčem možno pak voliti
kyvadélko, jež je opatřeno kompasem a k zkouškám!
sypkých neb tekutých hmot, obzvláště léků, muže sloužiti
tvar náprstku, tedy jakési malé zavěšené nádobky. O
těchto posledních bude zmínka později a prozatím připojuji
toliko vyobrazení prvých tří typů přibližně ve skutečné
velikosti.
I váha jejich Je různá. Prvého mezi 10-15 gr, druhého
kol 2 gr, třetího 100 gr. Není ale nijak předepsána a jak
se bude moci časem každý přesvědčiti, uvede později
snadno do pohybu i kyvadlo tak těžké Jako jsou závaží k
hodinám, ba jistě se podaří mnohému přivésti do pohybu i
na motouzu zavěšenou cihlu, aniž by sám dal pohybem
ruky nejmenší popud k jejímu kroužení neb kývání. Dvojího
druhu materiálu kyvadélek, a sice mosazi a jantaru,
použito je z té příčiny, že jeden i druhý dává poměrně
nejsprávnější výsledky při dosti značné citlivosti i na
nejslabší vlivy. Tím ale není vymezeno použití kyvadélek
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zhotovených z kovů neb vůbec látek Jiných. K vůli jednotnosti výsledků doporučuji však všem
začátečníkům, aby prozatím jiných kyvadélek nevolili a spokojili se prostě s těmito dvěma
neb dokonce se samotným mosazným, s nímž lze provádět! bez výjimky všechny pokusy a
zkoušky v dalších statích uváděné.

Jantarové kyvadélko jest však dobré tehdy, vyzařuje-ll zkoušená věc velice slabě (na
př. písmo a pod.) aneb sama je velice titěrná (na př. vlas) a poněvadž k podobným
zkouškám bude později sveden každý, neuškodí, jestliže časem si opatří obě.
Ani tvar na obrázcích předvedený není nijak předepsán a může býtl měněn zcela dle
libosti. Existují totiž kyvadélka formy úplně kulovité, kuželovité, jehlancovlté a J., ale ze
zkušenosti své přidržují se raději znázorněného tvaru. Každý jiný může býtl volen nejvýš k
vůli ladnějšímu vzhledu, ale na výsledku změna tvaru účinku nemá a spíše může citlivost
kyvadélka zmenšiti než sesíliti. Kuželovité zakončení našeho kyvadélka má proti Jiným tu
výhodu, že při zkouškách prováděných později nad kotoučem ve stupně děleným přesněji
určíme stupeň, resp. úhel, pod nímž kyvadélko bude kývali..

A nyní o způsobu zavěšení kyvadélka, který se bude přirozeně řídili vahou používaného
druhu..
Kyvadélko jantarové jako nejlehčí jest nejlépe zavěsili na hedvábnou nit. Stejně dobře
poslouží nám také dlouhý vlas aneb měkká žíně. K malému mosaznému kyvadélku volíme
rovněž hedvábnou nit - tentokráte silnější - aneb také slaboučký stříbrný řetízek, těžší
kyvadélka opatříme vůbec Jen řetízkem přiměřeně silným k jejich váze,
Důvody, pro které jako závěsu Jest lépe užívali hedvábné niti, vlasu neb žíně, spočívají
v tom, že všechna tato vlákna nepodléhají tolik kroucení Jako obyčejné nitě a mimo to
jsouce úplně hladká nevyzařují do prostoru ani část oné síly k pohybu kyvadélka podtřebné.
U těžkých kyvadélek jest kovový řetízek výhodnější proto, že napomáhá lepší vodivosti, a Jsa
složen z drobných článků neklade nejmenšího odporu vlastnímu pohybu kyvadélka, a velmi
lehce se přizpůsobuje každé změně směru kývání. Samozřejmě u hrubých a těžkých druhů
kyvadélek vystačíme Již úplně s levnějším řetízkem mosazným v náhradu za drahý stříbrný.

Délka závěsu jest opět různá a řídí se tím, k jaké práQl1’' bude kyvadélka převážně
užíváno. K pokusům doma za stolem stačí závěs 20-30 cm dlouhý, ke zkouškám různých
hmot - opět jen doma - nastavíme přiměřeně závěs dle pokynů později uvedených a
konečně k pokusům v přírodě, kde používáme nejčastějl kyvadélek nejtěžších, může býtl
délka závěsu 1 m ba I více.
Přesnou délku závěsu pro kyvadélko k domácím práčem u stolu určíme nejlépe tak, že
opřeme ruku v lokti o stolní desku, předloktí postavíme k ní kolmo a vlastní ruku zahneme
k němu v pravém úhlu, tedy vodorovně s prsty vpřed napjatými. Vzdálenost mezí stolní
deskou a dolení plochou ruky zmenšena o 2-3 cm jest potom pro nás nejvhodnější délkou
závěsu kyvadélka.

Abychom mohti kyvadélko na prstu uchytit!, uděláme na niti, vlasu neb žíni oko tak
veliké, aby jím zcela volně prošel náš nejsilnější prst. U kovových řetízků jest Již upevněn
potřebný kroužek rovněž takového průměru, že Jím protáhneme I prst nejtlustší.
Minulé řádky nás zhruba informovaly o tvarech kyvadélek a druzích závěsů, teči Ještě
zbývá zjistili jak nejvýhodněji kyvadélko při pracech držet). V tom posud panuje značná
nejednotnost a nejlépe každý učiní, jestliže si ze způsobů dále uvedených vybéře sám onen,
který mu bude nejlépe vyhovovatl, aneb při němž docílí nejlepších výsledků.

Mnoho lidí je zvyklých držeti kyvadélko, resp. závěs mezi palcem a ukazovákem. Tento
způsob jest však velice nevýhodný proto, že ruka tisknutím obou prstů k sobě JeBt nucena
k držení kyvadélka téměř křečovitému, nemá-li toto vypadnout!; tím se však brzy znaví a
počne chvěti obzvláště tehdy, není-ll v lokti vůbec opřena.
Rozhodně lepší jest zavěsit! kyvadélko očkem na ukazovák do předu napjatý při
ostatních prstech sevřených v pěst. Při tomto způsobu jest volnější ruka 1 samotná nit a
nepůsobí tu také některé škodlivé vlivy, o xiichž dál« bude psáno. Detailně bude ještě tento
způsob držení také rozveden..

O achóptnosti k ovládání kyvadájka. nutná
I k nejjednoduššímu pokusu se siderlckým kyvadélkem Jest třeba zceía zvláštní
schopnost!, jež se běžně v tomto novém oboru nazývá sensitivnosti či zčeštěno citlivostí.
Proto prvým naším úkolem bude přesvědčili se, zda skutečně schopnost ta nám byla
sudičkami do yínku dána.
K tomuto prvému pokusu syému zvolme si nejlépe večerní dobu po kratší neb delší
době odpočinku po denní práci a z místnosti, v níž se chceme zkoušky podjati, odstraňme
všechny svědky, kteří by nás Jen zbytečně rušili. Že i jinak má být kol nás co největší klid,
netřeba podotýkat!.

Jsou-li dány tyto podmínky, tož zasedněme zcela pohodlně k rohu stolu tak, abychom
sí mohli opřít! o něj pravý loket a ruka byla zcela volná v prostoru mimo stůl. Nyní vlastní
ruku v zápěstí vodorovně zahněme a na vypjatý ukazovák v důlek, kde končí nehet, zavěsme
naše kyvadélko. Všechny ostatní prsty zvykněme sl hhed od počátku držeti sevřeny v pěst.
Nyní bude tedy kyvadélko zcela volně viset! nad prostorem mimo stůl a klidně čekali
na prvý úkol, který k němu vzneseme. Když co J*ž
úplně ustálilo a i ruka přestala chvátí,
přednesme k němu pomalu levou ruku s prsty vodorovně napjatými, avšak od sebe
roztaženými, ponechávajíce mezi konci prstu a ¡. mte. j kyvadélka mezeru 2 až 3 cm širokou
v rovině ruky. A nyní z pěti předstrčených prstů vcbeřme si jeden - třeba ukazovák - a
přibližme Jej k hrotu kyvadélka na uvedenou vzdálenost. - Nechvěje-li se nám ruka a
nejsme-li nad svým prvým pokusem poněkud rozčileni, dá se již v zcela kratičké době
kyvadélko do krouživého pohybu, ovšem jen tehdy, jsme-ll zmíněnou potřebou schopnosti sensitivnosti - skutečně obdařeni.
Stane se mnohdy, že naše nedočkavost a také obvyklé duševní napjetí znemožní,
abychom hned při prvém pokusu svoji sensltlvnost ukázali. Proto po kratší neb delší době podle uklidnění - pokus znovu opakujme a nezdaří-íi se nám ani po třetí, odložme pro vší
Jistotu pokus ten ještě na den následující aneb na jinou denní dobu, postupujíce vždy
stejným způsobem. Jestliže ani po opětovném opakování a po pětiminutové výdrži kyvadélka
před prstem toto se ani nehnulo, pak se již musíme usmířitl s vědomím, že další pokusy
byly by zcela bezúčelné a marné a že obor ten zůstane nám po celý život zcela
nepřístupný.

Dá-II se ale kyvadélko třeba do zcela nepatrného kroužení za úplné jistoty, že rukou
Jsme při tom nehnuli, tu máme vyhráno. I když pohyb kyvadélka byl napoprvé velmi nesměiý,
zárodek sensitivnosti tu je a cvikem dalšími pokusy můžeme Jí sesíliti a dosáhnout! časem
velmi uspokojivých výsledků. Nenf-ll Jí však, marně bychom se pokoušeli o její probuzení,
neboť sebeúmornějším opakováním tohoto základního pokusu naučit! se Jí nelze. Druh
kyvadélka nemá tu naprosto žádného vlivu a nemá tudíž také smysl kupovali neb vyměňovali
jedno kyvadélko za druhým v domnění, že některým z nich známky sensitivnosti přec jen na
sobě vynutíme.

Jiný, způsob jak
následující:

přesvědčiti

se

o

senzitivnosti

-

ovšem

daleko

nesnadnější

-

jest

Mezí svými klíči vyhledáte takový, kte-ý mezi vlastním zubem a okem je o malé
poznání delší než společné šíře vaéeho ukazováku a prostředníku. Pro střední velikost ruky
je nejvhodnějším skříňový, který má b-ážnč tuto délku 35 mm. Naleznuvše ho, položte jej
zcela volně v místo prvého kloubu prostředníku napříč přes oba jmenované prsty, při čemž
tyto stejně jako celou ruku nechte před sebou volně napjatu a ostatní nenásilně stiskněte v
pěst. Normálně zaujme klíč takovou polohu, že oko bude svisle a sice proto, že ho zub do
této polohy svou převahou donutí. Upncte-li nyní svoji pozornost na klíč, počne se tento - u
někoho pozvolna, u jiného dosti rychle - natáčet!, až konečné zub i oko zaujmou polohu
úplně vodorovnou bez nejmenšího vašeho přičiní -.i a na vzdor pravidlům o zemské tíži.' Síla,
která klíčem otočila, Je tatáž, která dovede při-ésti : kyvadélko do pohybu.

Příčinu, proč někdo sensitivním Je a druhý nikoli, těžko bylo posud zjistili. Jest však
zřejmá z Individuelnfho horoskopu a podmíněna některými planetárními konstelacemi. Tak
Jsou sensítivní všicci lidé, kteří mají v horoskopu planetu Urana nebo Neptuna v blízkosti
horizontu neb meridlanu a dále oni, kdož vykazují v ascendentu znamení Skopce, Lva, Raka,
Štíra neb Ryb. Tím ovšem nejsou vyčteny všechny konstelace sensitivnost propůjčující, není
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zde však místa podobnými podrobnostmi se zabývat!.
Rozhodné o schopnosti té nerozhoduje stáří. Shledáme se s ní u nemluvňat stejně jako
u starých lidí a právě malé děti mohou býlí při těchto pokusech nejlepším důkazem, že není to
osoba, která by mela vliv na kyvadéíko, nýbrž sám zkoušený předmět.
Schopnost tu jsme nazvali sensltlvností, což zčeštěno znamená, že lidé Jí obdaření
mají velmi citlivé nervy, které snadně reagují na různé přírodní síly, takže klidně bychom JI
mohli zařadit mezi smysly Jako šestý, projevující se ovšem u různých lidí I různými způsoby.
Tak prožívají rěKteří na př. skutečnost dříve ve snech, kterým říkáme pravdivé neb
prorocké, Jiní jsou známí syým tušením a opět u Jiných jo některý smysl vyvinut měrou
daleko větší než normálně, takže vidí, slyší neb cítí takové věci, které nesensltlvním
zůstávají zcela utajeny. Vysoce sensitivními jsou všechna media.

Vědecky byla pojmenována tato schopnost rad lesthes I í čl schopností reagovat! na
radiové záření čl emanace. Termín ten zdá se ml však býtl pro tuto vlatnost příliš
omezeným a teprve další bádání osvětlí, zda pojmenování to bylo voleno správně čl nikoli.
Síla výkyvů kyvadélka Jest do určité míry odvislá od stupně sensitivity a učiní každý
dobře, vě.nuje-li během svých pokusů dosti pozornosti, zaznamenávaje sl Jak rozpětí výkyvů,
tak i nejvýš dosažené průměry kružnic kyvt. délkem opisovaných. Brzy se přesvědčí, že
sensitivita postupem času dík častému cviku opravdu stoupá.

V běžných pokusech stačí však sledovat! prostě jen směr pohybů kyvadélka, takže
není třeba ohlížet! se při nich na sílu sensitivity. Jinak málo ale na velikost výkyvů působltl
i tělesný stav, ba brzy se mnohý z vás přesvědčí, že i doí..ií doba nemálo rozhoduje. Ranní
hodiny jsou pokusům tohoto druhu rozhodně míně příznivý n. ž večerní po západu slunce, u
silně sensitivních lidí není ale chvíle, že by snad kyvadéíko úplně vysadilo. Za nemoci třeba
sebelehčí lépe se však pokusů zcela vzdátl.

Co fast příčhiou pohybu Jtyv&dúdka?
Poslední dobou Jsme téměř trvalo svědky toho, Jak některé teorie dlouho považované
za skálopevné, přes den se novými objevy kácí a na Jejich místo nastupují nové, Opět ale s
jepičírn životem. Není tomu dávno, kdy atom byl považován za nejmenší nedělitelnou částici a
tu najednou jsme zvěděli, že není tomu tak, nýbrž I ten složen jest z nespočetného
množství částeček daleko menších a sice lonů a elektronů. A Ještě více každého překvapí brzy na to objevivší se názor - že každá hmota, ač na pohled klidná, Je ve skutečnosti jen
shlukem těchto nepatrných částeček, které jsou podrobeny tak rychlému, ale současně tak
nepatrnému pohybu, že naše oko ho naprosto nepostřehne. Že tato teorie může míti
pravdivý základ, toho důkazem jsou zvláštní skutečně konstatované zjevy - smysly ovšem
nepostřehnutelného - záření či emanace.

Bez výjimky každá věc kolem nás jest v principu hmota - ať Již je to lidská bytost,
zvíře, strom, rostlinka nebo kámen. Každá hmota je ale složena z oněch nepatrných částic,
které ustavičně rotují čili krouživě víří, poháněny v sobě uzavřenou silou a na venek se
projevující zářením. Z toho tedy přirozeně vypiývá, že tedy bez výjimky každá hmota září,
tedy opět jak ta bytost, tak to zvíře neb strom neb kámen.
Dnešní fysikové jsou plně zaměstnáni tímto zářením. Zjišťují je a měří a tak postupně
přešla fysika od Reichenbachova osu k Rentgenovým paprskům, zjistila radiovou emanaci,
poslední dobou dospěla až k uítra-^ama-paprskům a kráčí ještě dále. K měření tohoto
záření má k disposici velice jemné přístroje, ale právě nejuniversálnější a nejcitlivější přístroj
vůči tomuto záření - siderické kyvadéíko - posud macešsky opomíjí. A proč? Toť lehce k
vysvětlení I
Dnešní věda jest stále ještě příliš materialistická. Vše co dobře svými smysly, jež
jediné má k disposici, nechápe, to šmahem popírá. A poněvadž schopnost kyvadélku vládnout
*) Poznámka: Indlviduelním hora s kopem míněn Jest v užším slova smyslu diagram nebeské
báně se zakreslenými posicemi planet naší sluneční soustavy v jednotlivých znameních
Zvěrokruhu v okamžik narození určité osoby. Horoskop jest horizontem dělen na horní a
spodní polovinu a jeho východní část, resp. znamení, Jímž na východní straně horizont
probíhá, nazývá se ascendent, kdežto západní descendent. Meridlan či poledník dělí opět
horoskop na východní a západní polokruh, takže obojím dělením Je celý zvěrokruh rozdělen
na 4- díly - kvadranty - a tyto opět na další 3 úseky, takže každý horoskop mimo 12
znamení vykazuje Ještě dalších 12 úseků čl polí, z nichž každému Je přiřčen vliv na určitý
druh záležitostí.
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není dána yšem ffd-etn, tu pravé ntojvocsr oOpér oe rwtoxrwerre fr«azi rv^oct^opnými, kteří 2a to
zaradují kyvadéiko mezí pomůcky vysloveně magické či tajné. Magie jest ale počítána mezi
vědy okultní a ty stále ještě mezi dnešními "vědci” nesou cejch čehosi pochybného a pro ně
nedosti důstojného. A tu jsme pravděpodobně u příčiny toho, proč není posud kyvadélka
používáno v tom rozsahu, Jak by sl Zasloužilo.
Nechrne ale již podobných úvah a vraťme se opět k našemu kyvadélku. Tedy i ono jest
dobrým a spolehlivým přístrojkem k zjišťování tohoto záření, jímž jest prostoupeno vše, co
se kolem nás nachází. Tvrdíme-li ale, že všechny věci bez výjimky ze sebe vyzařují,' pak
musíme také předpokládat!, že paprsky jednotlivými věcmi vyzařované jsou navzájem tak
prorníseny, že můžeme sledovat! nejvýše jejich působení společné. A tu jsme právě u kořene
onoho umění, kterému se chceme naučiti, dokázati totiž za všech podmínek, že dovedeme
vymeziti vždy Jen působení jediné - zkoušené - věci, předmětu neb látky bez nejmenšího
vlivu předmětů ostatních, v nejbližším okolí se nalézajících.
Umění to skutečně vyžádá sl také na každém dlouhého cviku a hlavně trpělivosti. Kdo
chce však docílit! výsledků skutečně dobrých a spolehlivých, musí se mu bezpodmínečně
naučiti, což však nebude pro nikoho nesnadným úkolem, jestliže se zcela podvolí mému
vedení a bude postupovat! v pokusech svých tak, jak za sebou v této knize následují.
Mnohému se bude třeba zdát! můj postup poněkud zdlouhavý, ale je prodchnut opravdovou
snahou zasvětit! každého do prací se siderickým kyvadélkem co nejdůkíadněji a nejlépe a
proto mnou volena cesta jedině správná - od nejjednodušších pokusů k složitějším, od
bezvýznamných k opravdu závažným, při čemž není opomenuto i upozornění na tu a tam
vyskytující se počáteční nesnáze, takže je vyloučeno narazit! někde na překážky, jež by
zbavily kohokoli chuti k práci další. Jestliže ale někdo ve své netrpělivosti vynechá některé
stati, které se mu budou zdátl bezvýznamnými, zabředne pojednou to takového chaosu jemu
nesrozumitelného, že chtě nechtě bude muset začít! své učení znovu, přes to ale bude
pronásledován nezdary proto, že se již vžil do určitých nesprávných návyků brzdících dobrou
práci. *
Všichni vždy mějte na paměti, že je kyvadéiko mrtvý předmět a teprve v rukou
zkušeného pracovníka stává se cennou pomůckou. A platí—li kde pořekadlo "Práce kvapná,
málo platná", tož dvojnásob platí v pracech se siderickým kyvadélkem podnikaných. Všechny
chybné výsledky a nálezy zavlní vždy toliko ten, kdo s kyvadélkem pracuje a nikoli kyvadéiko
samo.
Kyvadélku musí totiž poskytnout! hybnou sílu vaše vůle. Zavěste kyvadéiko očkem neb
kroužkem volně na nějaký předmět tak, aby viselo současně nad jiným, který chcete
zkoušetl. Zkouška ta přesvědčí vás okamžitě, že pokud třeba jen slabým dotekem prstu
nedodáte kyvadélku popudu, zůstane toto zcela nehybno. Jsou sice lidé, kteří dokáží svojí
vůlí rozkývatl kyvadéiko I na vzdálenost, aniž by se ho dotýkali, ale to Jsou jen výjimečné
případy a mezi takové umělce nepatří zatím jistě nikdo z vás. Dříve neb později dojde každý
z vás k poznání, že kyvadéiko je pomůckou velice poslušnou a vyhoví okamžitě každému
vašemu myšlenkovému přání neb rozkazu a tu právě největší umění spočívá v tom, abychom
my sami dodali sice kyvadélku sílu k pohybu, ale při tom zůstali vždy natolik neutrálními,
aby směr jeho pohybu - ať již kroužení nebo kývání - nebyl nikdy diktován námi samými,
nýbrž předmětem zkoušeným.
Jest tedy prvou podmínkou při všech pokusech skoncentrovati se celou myslí na
zkoušený objekt, při tom ale ve svém podvědomí vystříhat! se předem dávati sobě odpověd
na otázku kyvadélku tlumočenou. Tím bychom svedli kyvadéiko úplně s cesty, ono by
reagovalo spíše na popudy vyšlé z nás a nikoli z předmětu zkoušeného a výsledek takového
pokusu byl by Již v základě chybný.
O těchto bolestech bude však ještě hovor. S počátku nebudou naše pokusy takové,
aby vyžadovaly plné bdělosti našeho vědomí a poněvadž jistě většina vás dychtí již po prvé
zkoušce, nebudu Již dalšími úvahami tyto oddalovat!.
Ještě jedno Jsem však nucen vysvětlit!:
Pohybovou sílu kyvadélku dodávají naše nervy a nazvěme ji jednoduše nervovým
fluidem. Jest Jí aie k pokusům dosti zapotřebí a proto radím obzvlášť nervově chabým
lidem, aby se pokusy obzvlášť spočátku nikdy dlouho nezaměstnávali aneb volili vždy jen
pokusy takové, které nevyžadují velké námahy. Rovněž tak zanechte pokusů všichni tehdy,
necítíte-li se zcela zdrávi. Také kouřením a pitim jsou nervy všech osob poněkud
rozrušovány a proto nějakou dobu před pokusy, tím spíše pak za pokusů vlastních, odpusťte
si podobné požitky — namáhalI byste totiž nervy své dvojriásobně.
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ýaK' sJ pří pcikus&ah pfoáínaíi
samozňejňiým, žé prvé své pokusy poc líkneme pěkné v klidu doma.- Vyvolme si k
tomu den a z něho opět nejlépe večer, kdy neobtíženi nijakými starostmi a prosti
jakéhokoliv rozčilení, můžeme se plně věnc-ati novému svému zájmu. Poněvadž přítomností
druhých osob zcela jistě mys! naše byla :
c-A.iemi odváděna stranou, odmítněme zdvořile
jejich společnost a usedněme v našem po.ojíku úplně sami.
Ke svým pokusům budeme především potře, ováti stůl. Vyvolme si dle možností takový,
který je bez zásuvek a odstraňme z něho <e, c ? pro tu chvíli nebudeme potřebovali, neboť
jest to nutno, abychom byli jisti před cit. ni rul ' ými vlivy. Rozhodně se vyvarujme, aby v
blízkosti byly hlavně kovové předměty a proto i s;iil budiž bez různých kovových příkras.

Nyní na stůl pokud možno holý, t=>c'y t -z ubrusu a pod., budiž položena vrstva
několika listů bílého, čistého a posud neom&kar.uno a nepoužitého papíru, na který budeme
klást! zkoušený předmět.
Při .pokusech máme na vybranou, zda chceme státl neb sedětl a Časem již zjistíme,
která posice bude pro naše pokusy výhodnější. Usedneme-li již za stůl, jest bezpodmínečně
třeba loktem se opřítí, aby byla ruka udržena klidnější a prsty bez chvění.
Položme nyní na papírovou podložku nějaký zlatý předmět, nejlépe snubní prsten, který
jest pravidelně bez vsazeného kamene, aneb jinou čistě zlatou tretu. A nyní s kyvadélkem
zavěšeným na prstu tak, jak bylo již uvedeno - tedy s vypjatým ukazovákem dopředu,
závěsem u kořene nehtu a ostatními volnými prsty uzavřenými v pěst - postavme neb
posaďme se ke stolu tak, aby - je-li to za dne - ležel zkoušený předmět mezi námi a
sluncem, za večera měsícem. Toto pravidlo dodržujte aspoň během všech začátečních
zkoušek, později již lehce dokážete tyto podružné sluneční neb měsíční vlivy, omezítl.

Držíme-li nyní kyvadélko klidně nad předloženým zlatým šperkem, dá se v brzku do
krouživého pohybu, tedy dívali-II bychom se naň shůry, bude opisovat! přesný kruh. Při lom
ovšem nutno mysl pevně soustředit! na materiál, z kterého je předmět zhotoven.
Podařilo-li se nám docílit! správného výsledku, tedy krouživého pohybu, vyměňme zlatý
předmět za stříbrný, opět ale stejnorodý, tedy bez kamenů, nejlépe tedy za stříbrnou minci,
a postupujme stejně jako předešle. Kyvadélko po chvilce se dá opět do kroužení, ale jestliže
se nyní podíváme shora na tvar jaký opisuje, shledáme, že není to Již kružnice, nýbrž pěkná
- elipsa.

Těmito dvěma zcela jednoduchými pokusy zjistili jsme současně I dva základní pohyby
kyvadélka, s nimiž se budeme setkávati téměř stále: kruh se nám objeví nejen u zlata, ale
u všech tvorů mužského rodu Jako náznak pohlaví, u všech předmětů positivního náboje, u
modré barvy atd, Elipsou prozradí se zas stříbro,
vše co je ženského pohlaví, věci negativní, červená
barva a pod.
Abychom se o tom přesvědčili, zůstaňme u
našeho prstenu a položivše ho opět na papír,
klaďme sl nyní v duchu otázku, Jakého pohlaví jest
osoba, která onen prsten nosí. Patří-II muži, opíše
kyvadélko podobně jako nad zlatém - kruh, nosí-ll
však prsten onen dáma, objeví se elipsa. (Viz
obrazec č.4. a 5.)

Z radosti nad tím, že předešlé pokusy se nám zdařily, mnohý z nás se neudrží a
zatouží, aby se o svoji radost dělil s ostatními v domácností. Zcela Jistě se ale stane, že
leckdo z přítomných bude se snažitl naši radost nám zkaJItl tvrzením, že kyvadéfkem jsme
pohybovali my sami aneb že byl pohyb kyvadélka vyvolán chvěním naší ruky. Dobrá!
Nejlepším způsobem jak takového pochybovače umlčet i jest, dáme-ll kývadélko do ruky přímo
jemu s přáním, aby tentýž pokus i on opakoval, ale s podmínkou, že musí dostat! kyvadélko
do stejného pohybu jako my vlastní svojí rukou. Přesvědčíte ihned nejen jeho, ale i sebe, jak
poměrně velkého hnutí rukou je třeba, aby kyvadélko násilím bylo donuceno k témuž pohybu,
co dokázalo svojí vlastní citlivostí. Pří tom také současně zjistíte, že menší chvění rukou
nemá na výkyvy nijak -vetkého
takž» -nemáme-li cvé ruce- nejpevněj&/, nezradí nás to od
pokusů dalších.
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Sledovali—li Jsme pozorně oba předvedené pokusy, shledali jsme, že kyvadélko jak při
ísťování materiálu, tak I pohlaví, kroužilo YŽdy od levé strany k pravé, tedy ve směru
nodinových ručiček. Ale později přijdeme na případy, že nebude tomu tak, nýbrž setkáme se
s pohybem kyvadélka zcela opačným - od pravé strany k levé či proti směru chodu
hodinových rafií. Zjev ten jest vyvolán t. zv. polaritou dotyčného objektu, který na rozdíl od
polarity kladné či positivní, nutící kyvadélko do kroužení v právo, vykazuje tentokráte polaritu
zápornou čl negativní, Jež vyvolává u kyvadélka pohyb v íevo. O tomto úkazu dozvíme se
podrobněji v jiném odstavci, nyní zatím pokračujme ještě v pokusech předchozích.

Zkusme tentokráte jinou věc ze zlata, co možná však malou. Nadnesme nad ni
kyvadélko co nejblíže a popřejme mu úplnou volnost pohybu. Roztočí se nám sic do kruhu,
ale o průměru poměrně velice malém. Nazdvihneme-li však kyvadélko poněkud výše, zvětší
se I kruh kyvadélkem opisovaný úměrně k oddálení a jestliže budeme v oddalování
pokračovali, bude se současně i průměr kruhu zvětšovali. Kdybychom si nanášeli na list
papíru ve svislém směru postupnou vzdálenost, jak kyvadélko
bylo od zkoušeného předmětu oddalováno a ke každé výši
zakreslili v kolmém směru i průměr kruhu, vznikne nám rovinný
obrazec - trojúhelník, postavený vrcholem dolů a rovnoramenný,
který ve skutečnosti jest průmětem kužele, po jehož plášti se
kyvadélko
pohybovalo,
jsouc
postupně
nad
zkoušeným
předmětem výš a výše zdviháno. (Obr. 6.)

Tento pokus jest nám tedy důkazem, že jest vždy lépe
držeti
kyvadélko ve větší
vzdálenosti,
nikoli
těsně
nad
zkoušenou věcí. Jak vysoko můžeme ho vznésti záleží nejen na
stupni naší schopnosti, ale i na předmětu samém, resp. na síle
Jeho záření. Proto nelze určovali nějaký pevný předpis, jak
vysoko máme kyvadélko držeti, nýbrž lépe zjistili si vzdálenost tuto při každém případu
zvlášť. Ale stane se Jistě mnohému z vás časem, že nad některou věcí rozkrouží se
kyvadélko téměř do roviny ruky, což však nutno přičíst! vždy spíše síle záření předmětu
než schopnosti experimentátora.

Za všech okolností Jest ale nezbytně třeba svoji pozornost plně koncentrovali na
zkoušený předmět a nedopustit, aby byla mysl něčím jiným rozptylována, sic by jinak
kyvadélko vykázalo takovou změť všemožných pohybů, že by vlastně pokus skončil
bezvýsledně.
Otázku, na niž má kyvadélko dátl odpověd svým pohybem, kladme si v duchu zcela
jasně a podržme JI v mysli tak dlouho, pokud se kyvadélko na určitém pohybu neustálilo.
Teprve potom uchylme se k otázce druhé neb vůbec další, rozhodně však myslí neodbíhejme
k záležitostem, které se zkouškou nijak nesouvisí. Jakmile jen nepatrnou chvilečku
popřejeme kyvadélku volnost, začne ona zmíněná již spleť všemožných obrazců, v nichž se
prostě žádný laik, ba 1 zkušený kyvadélkář nevyzná. A již z té příčiny jest záhodno, abynaše činnost nebyla nikým přítomným rušena, mysl byla trvale klidná a koncentrována jenom
směrem na právě odbývanou zkoušku. Později sí již zvyknete nerušeně pracovat! I za
přítomnosti Jiných osob, ale pokud nejste si plně svým uměním jisti, dejte vždy přednost
naprosté samotě.

Koncentraci mysli velice
pohybující se špičku kyvadélka.

napomůžete,

jestliže

svým

zrakem

ustavičně

sledujete

K počátečním pokusům Jest nejlépe bráti takové věci, jež vykazují jednoduché obrazce,
tedy předměty z kovů, dále dřev« později minerály, pak potraviny atd. Sami pro sebe založte
sl poznámkový deník, do něhož sl znamenejte výsledky bez výjimky všech zkoušek, nikoli
ovšem ve sm&si, ale přesně roztříděné dle oborů, tedy na př. s nadpisy; Zkoušky kovů,
Zkoušky dřev. Zkoušky potravin, Zkoušky tělesných orgánů a pod. Při tom je radno nejen
zakreslovatl obrazce, jaké bude kyvadélko opisovat!, nýbrž zaznamenávat! i přesný počet
výkyvů, kruhů I elips, ba I jejich směr kroužení a polohu. Samozřejmě že budete odlišovali i
dle toho, zda pracujete s kyvadélkem mosazným neb jantarovým neb i jiným. Než ale
přikročíte k definitivnímu záznamu, nejméně dvakráte pokus opakujte a všímejte si každé
odchylky v nálezech o téže věci. Jedině za těchto podmínek stanou se vaše záznamy trvale
cennými a naleznete v nich kdykoli vydatnou oporu, ba i spolehlivý základ k práčem dalším a
ušetříte si též zbytečné opakování jednoho a téhož pokusu v různých dobách.
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Budete-li míli k disposici kyvadélka různorodá, provádějte s nimi dle možnosti všechny
pokusy souběžně, abyste viděli rozdílnost v nálezech a mohli je navzájem porovnávat!. V
deníku svém vedené záznamy usnadní vám též možnost kontroly s nálezy osob druhých,
které z různých příčin nemusí být Yždy shodné, jak zvíte hned v odstavcích dalších.
Až budete později zkoušet! dopisy neb fotografie, ba i jiné věci, na jejichž posudku
zvlášť bude záležeti, musíte je dříve zbavili vlivu těch osob, jejichž rukama prošly či Jak
říkáme ododovati. To se může díti několikerým způsobem:

Předměty, jimž nemůže voda nijak uškoditi, vystavíte
tekoucí, k pokusům se ovšem předkládají úplně osušené.

několik

minut

účinkům

vody

Jiné předměty, které by bez újmy vodu nesnesly, tedy na př. právě fotografie neb
dopisy, zbavují se cizích odů tak, že položeny na rovnou plochu,, přetíráme je za silného
tlaku oběma rukama dlaněmi vzhůru obrácenýma od středu do obou stran. Tím vlastně nad
nimi provádíme určité magnetické tahy, jež mají také námi žádaný účinek.
Záleží-li konečně na nejvýš svědomitém a závažném posudku, pak Je nejlépe mimo
předchozích způsobů ododování použiti ještě t. zv. odvzdušnění, k němuž dochází prostým
vystavením předmětu účinkům vzduchu na chráněném bezprašném místě po několik dnů.

Konečně existuje ještě jeden způsob: Předmět se vloží na 12 až 24 hodiny do
práškového živočišného uhlí, které obdržíte v každé lékárně. Prostředku toho užijeme ovšem
zas jen tehdy, jestliže tím předmět nijak neutrpí. Za všech okolností volte vždy takový
způsob ododování, kterým zůstane zkoušená věc zcela neporušena.
Tuto snesené pokyny jsou jen všeobecného rázu. Pokud bude při některých zkouškách
třeba postupovali Jinak, neopomenu upozornltl. Doporučuji ale vřele každému, aby hned s
počátku dbaJ všech tuto uvedených pravidel - vžij® ce do nich v několika dnech a bude sl
tak vždy ji&t, že za viech okolností postupoval správně.
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Z "RUKOPISOVÉ ZELENOHORSKÝ A KRÁLODVORSKÝ",
vydal J.Hanuš v nakladatelství J.Otty

9.
(SNĚM)

(SNĚM)
_ _ _ _ _
však ot svěj čeledi vojevodí.
mužie pašů, ženy ruby strojá.
I umreii glava čeledína,
děti vše tu sbožiem
*
5 v jedno vladú,
vládyku si z roda vyberúce,
ký plezně - dle v sněmy”5 slacvny chodí ,
chodí s kmet mi, s lechy, vládykami.
Vstachu kmeté, leai i viádyky,
pochválichu pravdu po zákonu.

každý otec čeledi panuje,
muži oři, ženy šaty strojí;
i umřeli hlava čeledína,
děti vše tu zbožím v jedno vládnou,
vládyku si z rodu vyberouce,
kterýž pro užitek v sněmy chodí,
chodí s kmetml, s lechy, vládykami.
Vstali kmeté, leši i viádyky,
pochvlálíl právo po zákonu.

II .

(LUBUŠIN &ÚD)
Aj Vletatvo, če mutléi”*5vodu;
če mutišl vodu strebropěnu?
za tě lutá rozvlajáše búra,
sesypavši tuču šírá neb^.,
f
5 oplakavši glavy gor zelených , •' J
vyplakavši zlatopleskú glínu?
Kakobych jáz vody nemutila,
kegdel)se vadita1"’ rodná bratry,
rodná bratry o dědiny otné.2’
10 Vadila se krůto mezí sobd,
lutý Chrudoš na Otavě křivě,
na Otavě křivě zlatonosně,
Staghv2“’ chraber na Radbuze chladně,
oba bratry, oba Klenovica,
15 roda staro Tetvy Popelová,- 2b>
jenže prlde s pleky s Čechovými
v sěže žlrné vlasti pres tri reky.
Prlfetieše družná vlaštovka,
prlletieše ot Otavy krky,
20 sede na okeuce rozložlto
v Lubušlně otně zlatě sledle,
sledle otně, světě Vyšegradě;
běduje I naricaje mutno.
Když sě slyše jejú rodná sestra,
25 rodná sestra v Lubušlně dvorě,
sprosí kněžnu utr VyŠegradě,
nn popravu ustavit! pravdu,51
I pognati bratry jeja oba,
i siíditi ima po zákpnu.
30
Káže kněžna vypravit i posly
po Zutoslav4’od ^ufrica blelé,
iděže sú dúbraviny unie,
po Lutobor z Dqbtro^^vska chlemca,
iděže Orlicu Labe pujs,
35 po Ratiboř ot gor Krekonoší,
Iděže Trut pogubi sgň lutu,
po Radovan ot Kamerta mosta,
po Jarožir ot bred vletorečných,
po Strezibor ot Sazavy ladný,

11.

(LIBUŠIN SOUD)
Aj Vltavo, k čemu rmoutíšvodu?
K čemu rmoutíš1 ’ vodu stříbropěnnou? 2>
zdaž tě litá35 rozvlnila bouře,
sesypavši mrak širého nebe,
*
’
5 opláknuvši hlavy hor zelených,
vypláknuvši zlatopískou hlínu?
Ó, jak bych já53 vody nermoutila,
když se vadí dva bratrové rodní,6’
rodní bratři7’ o dědiny otce,
10 i vadí se8! krůtě mezi spbou:
Lítý Chrudoš na Otavě křivé,
na Otavě křivé zlatonosné;
Stahlav chrabrý na Radbuze chladné;
oba bratři, oba Klenoviči,93
15 rodu starého Popela Tetvy,
kterýž přišel s pluky s Čechovými
v ty ourodmé10’ vlasti přes tři řeky.
Přiletěla družná vlaštovice,
přiletěla od Otavy křivý,
20 sedla na okence rozložité,11’
v Libušině,123 otcův zlatém sídle,
otcův sídle, svátém Vyšehradě;
běduje a naříká si smutně.
Když to slyší jejich13’ rodná sestra,
25 rodná sestra v Libušině dvore,
prosí1kněžnu vnitř u153 Vyšehradě
na popraží ustavili právo,
i pohnali bratry její oba,
i soudit! jim dvoum163 zákonu.
30
Káže kněžna vypravili posly
k Zutoslawu od Libice1 73 bílé,
tam kdežto jsou doubraviny krásné;
k Lutoboru16,z Dobroslavska chlumce,
tam kdežto Orlici Labe pije;
35 k P-^boru193 od hor Krkonoší,
tam
Trut pohubil saň lítou;
k Převanu20’od Iqyrxrma2 13 mosta,
k J~.-cžiru22’ od brd vietoříčných,
k Si.
eziboru
*
as! od Sázavy ladný,

■) H. l'8 51i Eboži
*m
tat H J829 1 1855, H 1851 mimy a*X
vždy v RZ)
• ••) H 1835i uiútííi (tak vidy)
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+0 po Samorod se Mže strebronosné,
po vše kmety, lechy i vládyky,
i po Chrudoš i po Staglav bratry
rozvaděma o dědiny otnie.
Kda se sněchu lesí i vládyky
45 v Vyšegradě - (v Lubušině siedle;)
prokný53 stúpi rezenia-dle svégo,
stúpi kněžna v bělestvúcí říze,
stúpi na stol oteň v slavně snemě.
Dvě věglasně děvě (u niej stastě)63
50 vyučeně věščbám Vítězovým.
U jednéj sú desky pravdodatné,
u vteréj83 meč křivdy kárajůcí.
Protiv ima plamen pravdozvěsten,
i pod nima svatocudná voda.
55
Poče kněžna s otn'a93zlata štola:
"Moji kmeté, les i i vládyky!
se bratroma rozřešíte pravdu
jaže vadita se o dědiny,
o dědiny otně mezu sobů.
60 Po zákonu věkožizných bogóv
budeta im oba viedno vlásti
či se rozdělita rovnu měrů.
Moji kmeté, lesí i vládyky
rozřešíte moje výpovědi,
65 budetělí u vás po rozumu,
Nebudetě-I' u vás po rozumu,
ustavíte ima nový nález,
kýby smieril rozvaděná bratry.”
Klaněchu se lesí i vládyky,
70 i počechu ticho govoriti,
govoriti ticho mezi sobů,
i chválit i výpovědi jejé.
Vsta Lutobor s Dobroslavska chlemca,
je se tako slovo govoriti:
75 “Slavná kněžno s otn‘a zlata štola!
Výpovědi tvoje rozmyslechom,
seber glasy po národu svému."
I sebrastě glasy děvě súdně
sbierastě je u osudie svaté,
80 i dastě je lechóm provolati.
Vsta Radovan ot Kamena mosta,
je se glasy číslem progledati,
i věčinu provolati v národ,
v národ k rozsůzeniu na snem sboren.
85
"Oba rodná bratry Klenovica,
Frcda stara Tetvy Popelová,
jenže přídě s pleky s Čechovými
v sěže žirné viasti pres tri reky!
smierita se tako o dědiny:
90 Budeta im oba vjedno vlásti."
Vstanu Chrudoš od Otavy krivy,
žleč se jamu rozíi po útrobě,
trasechu se lutcstiu vši údi,
máchnu ruků, zarve jarým turem:
95 "Gore ptencem,k,plm-že zmija vnoří,
gore mužem, ¡mže žena vlade!
Mužu vlásti mužem zapodobno.

k Samorodu243 se Mže stříbronosné,
ke všem knwtům, lechům i viádykám, 253
i k Chrudoši i k Stahlavu, bratrům,263
rozvaděným273o dědiny otce.
Když se sešli leši i vládyky 45 v Vyšehradě, —--------- 283
každý stoupil2” dle rození svého;
stoupí kněžna v běleetkvoucí říze,
stoupí na stůl otcův v slavném sněmě.
Dvě moudré panny------903
50 vyučené913věštbám Vítězovým:
'
**
jedna drží323 desky právodatné
a druhá993 meč křivdy kárající,
proti nim jest3” plamen pravdozvěsten,953
i pod nima svatosoudná voda.
55
Počne kněžna s otcovského963 štola:
Moji kmetP73, leši i vládyky,
hle bratrům983 zde rozhodněte právo,
kteřížto se3”vadí o dědiny,
o dědiny otce mezi sebou.
60 Po zákonu věčně živých bohů,
mají403 jimi oba v jedno vlásti,
neb se rozdělltl413 rovnou měrou.
Moji kmeti, leši i vládyky,
rozhodněte moje výpovědi,
65 jestli budou u vás po rozumu,
nebudou-ll -u vás po rozumu,
tak jim ustavíte423 nový nález,
jenž by smířil rozvaděné403 bratry.
Klaněli se leši I vládyky,
70 a počali ticho hovořltl,
hovořiti ticho mezi sebou,
i chválit! výpovědi její.
Vsta Lutobor443 z Dobroslavska chlumce,
jal se také slovo hovořiti:
75
“Slavná kněžno s otcovského štola!963
výpovědi tvé sme rozmyslili,
seber hlasy po národu svému."
I sebraly hlasy panny493 soudné,
sbíraly je u osudí svaté,
80 i daly je lechům provolat!.
Vstal Radovan od kamenna213 mosta,
jal se hlasy číslem přehlédati,463
i věčinu provolati v národ,
v národ k rozsouzení na sebrán.
85 "Oba rodní bratří Ktenoviči,
rodu starého Popela Tetvy,
kterýž přišel s pluky Čechovými
v ty ourodné103 vlasti přes tři řeky,
smíříte se takto o dědiny:
90 budete jim oba v jedno vlásti."
Vstanu! Chrudoš od Otavy křivý,
žluč se mu rozlila po vnitřnostech,
třásly se lítostí všecky oudy,
máchnul rukou, zařval jak tur jarý:473
95 "Hoře ptáčkům, k nimž se zmije vhnfzdí,485
hoře mužům, jimiž žena vládne.
Muži nad muži vládnouti sluší,4”

0
4-

tftn Grafen, Rlttara, Siamtu«„ .
.
S 13 2?! VJelBev/mck !n cdlerr Sefawfcund«

břuptern.
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prevenci/ dědinu dáti pravda."
Sta Lubuša s otn
a
*
zlata
1OO vece: "Kmete, lesí i yládjrfcyl
slyžeste- zdé po^andm© TTWjB;
suďte sami per zákonu pravdu,
U nefibťhj rám sddftl svitfly,
Volte muža mezu sobů rovna.
105 kýby viédl vám po železu (krutu).
Děvčie ruka na vy k vládě slaba. —"
Vstá Ratitwr ot gor KreřtmoŠÍ,
je se tako slovo govorltl:
“Necftvalrto nám v Němefech Iskati pravdu;
tlO u nás pravda po zákonu svatu,
juže prinábechu otci naši
v sěže------ (žirnél0>vlasti).“

prvenci dědiny505 dátí právo."
Vstala Libuše s zlatého stuía
loo vwce: Kmetí, leši i vládyky!
slyšeUste pcrhMnéní mojej
sudte sami po zákonu právo,
Již nebudu vám souditi svády:
volte muže mezi sebou rovna,
105 kterýžby vám vládl po železu,
děvčf5nruka na vás k vládě’slabá.
Vstal Ratiboř od hor Krkonoší,
jal se také slovo hovoriti:
"Nechvalno nám v Němcích hledat právo
110 u nás právo po zákonu svatu,
kteréž přinesli otcové naši5z)
v tyto (ourodné vlasti)....53)

POZNÁMKY.

Novočeský překlad LS ve Vydání RK z r. 1835 značně se liší od překladu z r. 1 824 (a z r.l&2 2
v Krokuh 1) co rmoutíš svou —, 2) stříbropěnóu, 3) lítá, 4) mračno šírých nebes, 5) Jakžbych já své
6) kdyžto se vadí dva rodní bratří, 7) bratří, 8) vadí se tu
9) Kíenovlcl, 10) v tyto hojné
11 j
krozíožlto, 12) Libušini (tak všude), 13) - slyšela Jích —, 14) prosila, 15) v, 16) zde, 17) pro
Zutoriava i Libice, 18) Lltobora, 19) Ratiboře, 20) Radovana, 21) Ramena, 22) Jarožíra, 23) Střezlbora
24) Samoroda, 25) pro vše kmety, lechy a vládyky, 26) pro Cíirudoše I Stahíava bratry, 27) rozvaděny
28) doplněno: v Libušině sídle, 29) vstoupli, 30) Dvě umělé dívky vystoupily, 31) vyučeny, 32) U Jedné
jsou, 33) u druhé, 34) proti nim a (snadi nimal) 35) právozvěsten, 36) s otcův zlata, 37) kmete (tak
vždy), 38) bratřím, 39) kteříž se tu, 40) budou, 41) aneb se rozdělí, 42) ustavte Jim sami, 43)
rozvaděny, 44) Lltobor, 45) dívky, 46) prohlídatl, 47) silný, 48) se had uhnízdí, 49) síušno, 50) dědinu,
51) dívčí, 52) kteréžto přinesli otci naši, 53) v tyto hojné vlastí přes tří řeky..

1) ŠP a H 1851t keftdy, 1 a) H 1835: vadíta (tak víjly), 2) ŠPi otné, 21) PŠi Stia&lav, 2b) S 1629:
Alton S tam nun's von einem Zweig des Popel, tak vř.ry, PSi Alten Stamms von Tetva, dem Popelssohn Místo
to od počátku dělalo obtíže, Jak psal Již 29.lr.^-a 1819 Dobrovský Puchvajerovi: 'Nur mit der Tetui
Pololova wissen sie (Jungmann a Hanka) selbstn'c
*tt
recht, was sie haben sagen wollen' (Denkmäler
169).
Hanka pomáhaje r.1819 Jungmennovl čisti RZ, ukázr.f k tomu, že tu chybil písař, napsav ve v. 15 tetut cn.
letuf, Jakož tehda psáno bylo ve v. 8 6 (později oprr^enoll), ialvl že Jest dialekticky tolik co větvi, podle
Čehož objastnil Hanka oba verše taktoi větve sterého rodu Popelová (Krok I. 3. .5 4 sí.). Není tudíž
pochybnosti, že falsátořl myslili na sídvo Jetev, nilto'.l na Tetvu. Výraz ‘roda stera vélvl Popelová’ měl
Polívka za poklesek Hankúv a myslil, že by tu r~chla býti písař, chyba místo Popeloul. (Athen. III. 428
st., také A. Jungmann psal v Kroku I. 3. 48i z Jetvi Popelovyl). Obojí tuto záhadu vysvětluje nám doklad
Lindův z Praž. Novin 1818, 145 z 9.květne, tudíž šest měsíců před 'objevením' RZ: věnec z dubového
jetví Linda znal toto slovo patrně z domova (na Písečku posud žije, podle zprávy řejl.Dr.J.Řežábka) a
přispěl Jím nejen k objasnění textu, ala zároveň také k poznání spolupedélatele RZ. 3) PS a. Hanka 1851:
Na popravu ustavili pravdui Zur Entscheidung ein Gericht zu halten... Ale původně bylo v rukopise na
-poprařlu', což v Kroku 1822, I. 3. 52 vyloženo: 'otevřená síň Jako římské atrium', Svoboda překládal
1824: In dem groszen Seat, r. 1829:1m offenen Saal. Prvotní čtení souhlasí ku podivu s 'veřejnou předsíní
vývalého Libušina sídle' na Vyšehradě v Llndově Záři (str.57), ov^em Již v Kroku 1822, I. 3. 6Q
pozn.22 psáno, že p.Hanka myslí, že v originálu stojí 'popravu'. 4) PS a Hanka 1851: Svatoslav, 5) PS
a Henka 1851i Prokní, 6) PS... dvě věglasně děvě, vyučené věščbám vítězovým...H„ 1 835 a 1851: Dvě
věglacni divě (vystuplstě), 7) PS: u vtorej, H 1829, 1835, 1851: u vteréj, 8) PS: otna, 9) H 1 829:
živné.
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Vydalo nakladatelství John Weatherhill, New York-Tokio, v roco 1979
pro THE URASENKE FOUNDATION v Kyotu

překlad

Otci, matce a manželce

PŘEDMLUVA
Prosty úkon podávání a vděčného přijímání čaje je základem způsobu života, který se
nazývá Čadó, Cesta čaje. Je-li miska čaje podávána v souladu s čajovou etiketou, vchází do
hry kulturní syntéza širokého rozsahu s aspekty náboženství, morálky, estetiky, filozofie,
kázně a společenských vztahů.
Učedník Čaje se učí umění uspořádání věcí, správného načasování a pomlk, ocenění
společenských zdvořilostí a přenášení toho všeho do každodenní zkušenosti. Všechny tyto
věci se uplatňují při jednoduchých postupech podávání misky čaje a Jsou vykonávány za
jediným účelem - abychom v tomto světě ve společenství bližních dosáhli klidu mysli. Právě
v. tom se dnes skrývá smysl Cesty čaje.
S miskou čaje lze dosáhnout opravdového míru. Mírumilovnost, vyzařující z misky
čaje, lze sdílet a může se stát i základem způsobu života.
Narodil jsem se v rodině, jejíž kořeny sahají hluboko do tradic a vykonávání Cesty
čaje; můj život, stejně jako životy mých předků, je prostoupen jejím duchem. Mezi mýr.J
nejranějšími vzpomínkami jsou čajové pokojíky domova, čajové náčiní, s nímž jsem sl hrál,
čajové hodiny, které mi dával otec, a nekonečné řady hostů, přicházejících na misku
zpěněného zeleného čaje. V roce 1964- jsem se stal po svém otci hlavou rodiny a
velmistrem čajové školy Urasenke patnácté generace, vůdcem více než dvou miliónů žáků
tradice této školy. To, co vám nyní hodlám předložit, je můj život a myžlanky.
Jsem vděčný dr. Hermanovi Kahnovi, zakladateli, prezidentovi a řediteli Hudsoriovm
ústavu, za povolení použít v této knize náš vzájemný rozhovor.
^
*
Rovněž bych ráoi

poděkoval kolektivu zahraničního oddělení fundace Urasenke za jejích překlad
úpravy mého japonského rukopisu.

*) Pozn. prekl.! Jelikož Jsem dospět tc nezvratnému závěru, že Oř. Herman Kalin nem
*>
Jsem sl tento rozhovor vypustit.
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co říct dovolil

HOD
Jeden řeholník se kdysi zeptal svého mistra: "Co je to vlastně
nepríhíížíme-li
k tom«, co leží vpředu?" Mistr rychle odvet«. "Cesta je tvá každoder-m
‘ Tento pojem je
skutečným středem Cesty čaje, Zásady Cesty qa'e se obrací k celémL
cmu bytí, nikoliv
jen k tomu zlomku, který se odehrává v čajovém pokojíku. To r.n :ená, že události
každého dne prožíváme s jasnou myslí, ve stavu vyrovananostl. V jistém smyslu lze říci, že
každý sebenepatrnější čin má souvislost a Cestou čaje. A právě toto jí dnes dodává stejné
důležitosti jako v dobách jejích počátků před více než 4-50 lety.
Obyčej pití práškového zeleného čaje přinesli do Japonska řeholmci, vracející se ze
studií ve velkých čínských zenových klášterech dvanáctého století. Čaj jim sloužil Jako
pomocník pří meditacích, jako lék a jako prostředek šíření zenu. Zhruba o dvě století
později se již čaj pil ze zcela rozdílných důvodů, při soutěžích ochutnávání čaje, které byly
doprovázeny bohatými hostinami, okázalým předváděním majetku a uzavíráním vysokých
sázek. Zdá se, že účastníci těchto soutěží v tomto třpytivém světě hýření nacházeli
prostředek úniku z nejistoty doby.
Ke konci patnáctého století se zásadami podávání čaje zabýval zenový kněz Murata
Šukó (1422-1502). S postupy při podávání čaje se podrobné seznámil
a šogunově dvoře;
stal se žákem známého zenového kněze Ikkjúa (1394-1481), který ho v této činností
podporoval. Způsob Jeho podávání čaje byl odrazem jeho zenové průpravy. V protikladu k
obecně užívaným prostorným místnostem a vytříbenému čínskému náčiní oné doby podával
čaj v malé místnosti s tím nejmenším možným počtem náčiní, často domácího původu.
Tímto způsobem Šukó zjistil, že podávání čaje Je něčím víc než pouhým obřadem
zjemnělého vkusu.
Zvyk pití čaje se začal rovněž rozmáhat mezi příslušníky třídy obchodníků. Za těchto
okolností rovněž nabyl nových charakteristických rysů. Na rozdíl od slavnostní obřadnosti
šogunova dvora se podávání čaje mezi obchodníky odehrávalo v mnohem živějším ovzduší.
Mnozí čajoví mistři z obchodní vrstvy se vážně zabývali zenem, a ačkoliv prostředí jejich
schůzek bylo jiné než prostředí, z něhož vycházel Šukó, podstata zůstávala stejná.
Jedním z nejdůležitějších mužů, který vyšel z této skupiny, byl Takeno Džóó
(1502-55). Běhen, svého života začal rozvíjet zcela nový styl čajového obřadu, čaj wabi.
Jedná se o čajový styl, který se odehrává v malé venkovské chýši s náčiním nenápadné,
prosté povahy. Jeho skromný a neokázalý vzhled spojuje estetiku zenu s rovnoetářstvím
demokracie. Tento styl později plně rozvinul jeho žák Sen Rikjú.
Sen Rikjú (1522-91) se začal učit u Džóóa ve věku devatenácti let. Podobně Jako Džóó
vyrostl v obchodnické rodině. Jeho rodina byla usedlá v přístavu Sabai nedaleko Ósaky.
Kdybychom chtěli vylíčit jeho osudy a zásluhy o obřad čaje, nestačily by nám k tomu celé
svazky, a tak nám musí na tomto místě postačovat, když řekneme, že to, co dnes známe
Jako Cestu čaje, Je výtvorem Rlkjúa, který smísil mnoho stylů čaje a jejich filozofií, postupů
a dějin.
Rikjú ztotožnil ducha Cesty čaje se čtyřmi základními zásadami souiadu, úcty, čistoty
a klidu. Tyto čtyři zásady tvoří -wákLad- všech používaných, plavidel Čaje a současně i Jeho
nejvyšší představy.
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“Soulad" je výsledkem vzájemné součinnosti hosta a hostitele, podávaných jídel a
náčiní, užívaných s přihlédnutím k plynoucím rytmům přírody. Zrcadlí jak prchavost všech
věcí, tak jejich neproměnnost během proměn. Host a hostitel se vzájemně ovlivňují tím, že
si oba představují, jaké by to bylo, kdyby se jejich úlohy obrátily. Před podáváním čaje
nabídne hostitel hostovi nějakou sladkost nebo nějaký lehký pokrm. V obou případech by
měl podávaný zákusek odpovídat právě probíhajícímu ročnímu období. Rovněž náčiní by
mělo být ve vzájemném souladu a rovněž tak i nálada a náměty hovoru při čajovém
shromáždění. Dokonalá shoda s přírodou přispívá k dalšímu zaostření naší pozornosti na
prchavou povahu každého setkání při čaji. Zásada souladu znamená, že se osvobozujeme od
okázalosti, kráčíme po stezce zdrženlivosti, nechováme se podrážděně ani příliš chladně, a
nikdy nezapomínáme ani na postoje pokory.
“Úcta" je upřímnost srdce, která nám umožňuje otevřený vztah k prostředí, bližním
a přírodě, aniž by zneuznávala jejich vnitřní důstojnost. Úcta dodává setkání u čaje vnitřní
řád a přikazuje výměny názorů mezi účastníky prostřednictvím ustálené čajové etikety. Ale
v mnohem širším smyslu, bez ohledu na vnější zdání, nás tato zásada nutí k hlubokému
nahlédnutí do srdcí všech lidí, které potkáváme, a k pozornosti k věcem, nacházejícím se
v našem okolí. A právě v takových okamžicích si pak uvědomujeme naši spřízněnost s
veškerým světem kolem nás.
"Čistota", prostřednictvím prostého úkonu mytí, Je důležitou součástí čajových
shromáždění - v předchozí přípravě, při vlastním podávání čaje, po odchodu hostů při
uklízení náčiní a konečném úklidu čajové místnosti. Takové úkony Jako utírání prachu v
místnosti a úklid spadaného listí ze zahravších cestiček představují očistu od "prachu
světa“, neboli očistu srdce a mysli od pout ..e světu. Jakmile odložíme stranou hmotné
zájmy, dokážeme vnímat lidi a věci v jejich nejopravdovějším stavu. Úkon očisty nám takto
umožňuje pocítit ryzí a posvátnou podstatu věcí, člověka a přírody.
Když hostitel uklízí a upravuje prostory, v kterých se budou zdržovat hosté, buduje
rovněž řád v sobě; takový pořádek je nezbytností. Tím, že věnuje do nejmenších
podrobností pozornost čajovému pokojíku a zahradním cestičkám, věnuje neméně pozornost
vlatnímu vědomí a stavu mysli, v němž bude obsluhovat svého hosta.
"Klid“, estetický pojem od Čaje neodmyslitelný, přichází s neustálým procvičováním,
prvních tří zásad souladu, úcty a čistoty v našem každodenním životě. Sedí-li někdo sám,
pryč ze světa, zajedno s rytmy přírody, osvobozen od pout k hmotnému světu a k
tělesným požitkům, očištěn a plný citu k posvátné podstatě všeho okolo nás, a připravuje si
a popíjí v rozjímání čaj, dosáhne výsostného stavu klidu. Ale tento klid, a to je zvláštní, se
ještě zvýší, když do mikrokosmu čajového pokojíku vstoupí další osoba a připojí se u
misky čaje k rozjímání hostitele. To, že můžeme nalézt trvalý klid v našich nitrech ve
společnosti druhých, je paradoxem.

1G6

čmrovÉ žittí

,

čajová mysl

ZVLÁDNUTÍ CESTY

Jeden muž tráví celý život v rozjímání na vrcholu vysoké hory. Je hluboce vděčný za
ta, že byl schopen tam takto sedět. Bez takové vděčnosti by vše, co konáme, bylo ničím .
Tomuto přístupu mne učil můj otec, velmistr Čaje školy Urasenke generaci přede
mnou.

často slýchávám žertovné poznámky, že v mých žilách neproudí krev, ale čaj. To
nemusí být žádná nadsázka; sám mívám pocit, že jsem nebyl odkojen mlékem, ale čajem. V
dětství byl vždy mezi místy, na nichž jsem si hrával a která jsem pokládal za svůj
soukromý obytný prostor, čajový pokojík. Často jsem sí hrával v tokonomě neboli ozdobném
výklenku, v němž je pověšen nějaký svitek a umístěny květiny v prosté úpravě. Jindy jsem z
nezbednosti strkal prsty do pánve na žhavé dřevěné uhlí nebo do ohniště, zapuštěného v
zemi, a rozhrabával v něm popel, jenž tam byl pečlivě nachystán k lepšímu provětrávání
ohně, na kterém se měla ohřívat voda na čaj.
Ve věku šesti let, šesti měsíců a šesti dní jsem se, jak předpisoval
*
tradice, začal
učit postupům přípravy čaje. První část mého výcviku byla určena k důvěrnému seznámení
s čajovým náčiním. Bylo mi dovoleno brát do ruky libovolné čajové misky a bambusové
naběračky. Rodiče si vedli velmi opatrně, aby nezadusili můj dětský zápal, a k správným
úkonům mne přiváděli postupně. Začínali s jednoduchou úklonou a teprve v průběhu času
poznenáhlu opravovali mé chyby. Ve stejné době mně ovšem zcela jednoznačně vysvětlovali,
že p předměty nelze zacházet ledabyle a že musím nést za vlastní činy zodpovědnost.
Vedli si v každém ohledu moudře a nepokoušeli se mne toho naučit příliš mnoho najednou.
Jakmile začaly mé vyučovací hodiny s otcem, stalo se pravidlem, že nikdo nesměl
vstoupit do místnosti., Dokonce ani má matka. Seděla ale na druhé straně posuvných dveří
z tvrzeného papíru a pozorně naslouchala všemu, čemu jsem se učil. Když bylo po hodině,
setkávali jsme se u dveří a ona se vždy zeptala, zda jsem rozuměl všemu, co mi otec
říkal. Když jsem sl byl jen trochu něčím nejistý, vysvětlila mi to trpěiivě znovu. V jistém
smyslu byla tedy I ona mojí učitelkou. Přestože mne v těchto hodinách nikdy neviděla,
dokázala například podle zvuků, které jsem vydával, bystře rozpoznat mé kroky a otevřeně
pak kritizovat způsob mé chůze, aniž by se o něm otec jen zmínil.
Na základě její kritiky jsem dospěl k rozhodnutí, že se musím naučit správné chůzi.
Cvičil jsem tak, že jsem chodil bos tam a zpět dlouhou chodbou a v rukách jsem držel
malou pánev na žhavé uhlí plnou popela. I když byla pánev dosti těžká, snažil jsem se
dodržovat předepsané pohyby. Díky váze pánve jsem se však nedokázal na určitý styl chůze
příliš soustředit a musel jsem jít přirozeně, a tak se pomocí tohoto cvičení celé mé tělo
dostalo do rovnováhy.
Ze svého dětství mám jen velmi málo vzpomínek na hru s otcem. Při setkání na
chodbě mna například příležitostně pohla :l po hlavě a zeptal se: "Tak jak to jde?“
Vzpomínám si rovněž, jak občas zanechr' práce a vyšel na zahradu, kde se věnoval
cvikům, které si sám vymyslel k uvolnění tc a. Byl nucen často vystupovat v úloze odhadce
čajového náčiní a psát na ně posudky nejlepší kaligrafií, což byl výkon, jak nyní sám
seznávám, nadmíru vyčerpávají qí. Když jsem na něho v zahradě narazí!, zahráli jsme si na
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honěno^ nebo nějakou jinou hru. Musei být unavený, ale na tváři měl při hře vždy zářivý
úsměv.
Byl mi báječným, otcem, ale současně i výjimečně přísným učitelem. Kdykoliv jsem se
o něho v průběhu mého učení pokusil ve snaze o pomoc opřít, odstrčil mne. A pokaždé,
když jsem byl takto odhozen, jsem se něčemu skutečně naučil, nejen odříkat něco zpaměti.
Ve svých pokynech nebyl můj otec příliš mnohomluvný ani jízlivý, ale z různých narážek
jsem vyrozuměl, že to, co se pokouším naučit zpaměti, brzy zapomenu, zatímco to, co se
naučím vlatním tělem, mi zůstane po celý život. Ale teprve až mnohem později jsem sl plně
uvědomil, jak důležité je to, co mne naučil svým mlčením.
V průběhu našich vyučovacích hodin jsem sl musel neustále uvědomovat svou
budoucnost, své postavení v ní a svou zodpovědnost. Nezbytnost tohoto přístupu jsem sl
ozřejmil zvláště při jedné pamětihodné události. Když jsem ve svém učení pokročil, začal
mně dávat hodiny jeden ze starších učitelů, domácí čajový mistr, který pomáhal mému otci
a dosáhl již jistých úspěchů. Tenkrát jsem se dosti zjednodušeně domníval, že mým jediným
učitelem by měl být otec, a to tím spíše, že byl neustále nablízku. Jednoho dne jsem proto
za ním přišel s dotazem, proč mne nechce nadále vyučovat on sám. Neřekl ani slovo. Ale
výraz jeho tváře hcvcřil jasně.
Pokynul mi, abych ho následoval do místnosti, v níž byla jako svátost chována dřevěná
soška Sen Rikjúa. Nařídil mi, abych sl sedl před oltář a projevil úctu předkům. Poté mne
ostře pokáral za to, že beru výcvik na tak lehkou váhu.
”To, že jsi se narodil v tomto domě, neznamená, že se staneš jeho pánem bez
námahy. Je třeba, abys při rozvíjení Cesty byl od začátku na sebe přísný a tvrdý. A
musíš v tom jít tak daleko, že nesmíš muže, který stojí teti před tebou, pokládat za
svého otce, ale za čajového velmistra, který tě učí a cvičí v Cestě čaje, ftočono jinak,
dokud půjdeš po této stezce, budu především tvým učitelem. Ty jsi využil skutečnosti, že
jsem rovněž tvým otcem, a zeptal se mne, proč tě už sám nevyučuji. Jestli se ale chceš
doopravdy něčemu naučit, měl jsi přijít jako žák, který si žádá pokynů od svéhu učitele."
V tu chvíli jsem ho nepojímal jako svého otce, ale jako velkého mistra Cesty. A od té
doby jsem ho také, kdykoliv byl dosažitelný, žádal o pokyny patřičným způsobem a vždy Je
také dostal; přestože jsme byli otec a syn, začal se ve věcech, které se týkaly výuky, rodit
mezi námi nový vztah učitele a žáka.
Jednou z důležitých zásad, jimž mne otec učil, bylo uctivé zacházení s neživými věcmi.
Vylévat sl na nich zlost pokládal za hrozný zlořád. Rád mi v této souvislosti vyprávěl příběh
z dětství. Jednoho dne, když mu bylo osm, navštívil s otcem a dědečkem - tedy čajový
velmistr čtrnácté generace spolu s čajovými velmistry třinácté a dvanácté generace - jednu
svatyni v Tokiu, kde měli ve zvláštním obřadu nabídnout čaj tamějším božstvům. Otec mu
slíbil, že vykoná-Iš dobře svou úlohu v obřadu, dostane za to co si bude přál.
Můj otec toužil po mosazné trubce a aby ji získal, sehrál svou roli bez jediné
chybičky. Jeho radost z trubky byla bezmezná a stále na nli troubil ze všech sil. Potom
chtěl vyčistit nátrubek od slin, ale zjistil při tom, že je zábavné nalévat čc trubky jedno:;
stranou vodu a pozorovat, jak druhou stranou vytéká verk Po chvilce tí..:oxč;;o hraní trubku
zničil. "U obřadu sis vedl dobře a za to jsi dostal trubku. Ale že jsi ji zničil, pro to
neexistuje žádná výmluva," napomenul ho otec. "Chceš-li jít doopravdy pc Cestě čaje, musíš
si uvědomit, že ničení věcí nebo špatné zacházení s nimi je vážnou chybou."
Když jsem začal chodit na střední školu, popichovali mne často spolužáci takto: "Víš
vůbec o tom, jak se máš, Se ne? Ty si nemusíš vybírat povolání, všechno máš už vyřešeno.
Nemusíš na univerzitu jako my, a i když půjdeš, tak ti může být jedno na jakou." Chtěl
jsem, aby věděli, jak jsem nešťastný, a tak jsem jednoho přítele přivedl domů a vyznal se

mu z toho, v jaké situaci se nacházím a co se ode mne očekává, abych se mohl stát
otcovým nástupcem. Od té doby mne postupně přestávali přátelé trápit a začínali se mnou
dokonce soucítit.
Na střední škole jsem se věnoval různým sportům, protože si rodiče přáli, abvch
ukáznil své tělo. Nejprve jsem začal s jezdectvím; na koni jsem jezdil rád už jako dítě a
pokládal jsem jízdu na koni vždy za něco víc než jen sport, protože nejen vzpružovala tělo,
ale vedla í k jeho lepšímu držení.
Ovládat otěžemi či pouhou vnitrní silou koně na dráze ani na překážkách není
snadné, ale radost z nabytí této dovednosti mi dala pocit nepopsatelné velikosti.
Jízda na koni a jiné sporty posílily mé tělo i ducha. Čajové úkony se provádějí
většinou vsedě, a proto vděčím sportům za to, že jsem k nim nalezl tělesnou i duchovní
rovnováhu .
Za války jsem musel univerzitní studia přerušit a narukovat, do škoiy jsem se však
vrátil a v roce 1946 ji dokončil. V téže době jsem byl uznán za otcova nástupce, za
čajového velmistra, s povinností ovládnout duchovní, teoretické a technické stránky Cesty
čaje. Překážkou, před kterou jsem se nyní ocitl, byla tradice, že čajový velmistr musí být
rovněž zenovým knězem, a tak jsem se na své budoucí postavení začal připravovat tím, že
jsem se věnoval výluce zenu.
Starý známý mé matky, róši Goto Zuígan, se právě stal představeným Džukóin,
pobočného kláštera Daltokudžl, který se nacházel nedaleko našeho domu, a zabýval se již
tradičně čajem. Byla to šťastná shoda okolností. Jakmile se vše dohodlo, stal jsem se jeho
žákem. Dodnes pociťuji velkou vděčnost za to, že jsem mohl být žákem takového
ušlechtilého, vzdělaného kněze a vynikajícího znalce zenu.
Stejně jako všichni mí předci od časů Rikjúa vzdal jsem se i já svého dětského jmérta
a vstoupil do kněžského stavu. Po obřadu zasvěcení jsem dostal nové jméno, ktere
naznačovalo, že jsem se stal oddaným ctitelem Čajového života. Na radu róšiho Gotoa mi
bylo obřadním způsobem změněno jméno z Masaoki na Hounsai, Fénixův mrak. Po několika
dalších dodatečných obřadech k propůjčení nového jména jsem svůj zenový výcvik v Džukóin
zakončil se Jménem Hounsai Genšúsoko- Kódžl.
Kdykoliv sl vzpomenu na svůj náročný zenový výcvik podle školy Rinzai, kterým jsem
prošel pod vedením róšiho Gotoa, vybaví se mi v mysli dvě často opakovaná rčení mého
učitele: "Bud tvrdý Jako kámen" a "Požaduj. A chtěj Ihned poznat."
V roce 1951 se mi naskytla příležitost k první cestě do zahraničí, do Spojených
států. V té době jsem dostal od róšiho Gotoa kóan Šudžinko neboli "Mistr". Jedná se o
důležitý kóan, v němž vystupuje čínský řeholník Zuigan (po němž byl pojmenován můj
učitel), který rozmlouval sám se sebou a došel tak k sebepochopení.
Příběh začíná tím, že Zuigan objevil způsob přemítání, při němž seděl o samotě na
skále.
“Šudžinko," zavolal na sebe.
"Ano?" odpověděl si.
"Šudžinko, dej sl pozor, ať tě tví bližní nepodvedou. Neučinil jsi snad néco, co by jim
dalo příčinu k tomu, aby tě za tvými zády pomlouvali?"
A pak náhle dodal: "Šudžinko, jestlipak jsi zrovna te3 nepodřimoval?"
"Ne, nepodřimoval,'' odpověděl si.
Podle jednoho z možných vysvětlení tohoto kóanu musíme mít dostatek sebedůvěry,
abychom sl dokázali říci "ble, nepodřimoval jsem“. Právě v takovém okamžiku objevujeme
naše pravé já. Když mně dával róši Coto tento kóan, připomínal mi tím zásadu, jenž je
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v Šudžinko podstatná: musím znát sebe, být svým vlastním pánem. Ať již jsem byl
v Japonsku nebo v zámoří, učil Japonce nebo cizince, vždy jsem ve svém životním hledání
postupoval tímto směrem. Zdá se, že i můj učitel došel k závěru, že mně byla dána
značná dávka schopnosti pohlédnout na sebe z odstupu, pochopit svůj životní úkol a poznat
své vlastní já.
V rámci přípravy na cestu jsem přemýšlel o vývoji Cesty čaje od jejích nejranějších
počátků v Číně k jejímu pevnému zakořenění v Japonsku v průběhu patnáctého a
šestnáctného století. Kdyby se mi podařilo podobným způsobem předložit Cesiu čaje
Američanům, snad by ji mohli přijmout a začít provozovat.
Před cestou mi dal brigádní generál Dike z americké okupační armády v Japonsku
doporučující listy. Našel v Čaji zálibu a poznal, že Japonci nejsou žádní barbaři; zdálo se
mu rovněž, že se na čajových shromážděních projevuje japonská demokracie.
Můj otec prošetřil všechny nitky svým tamějších spojení a vlastnoručně napsal seznam
lidí, kteří měli kdy něco společného s Urasenke. Jako malý školák, který byl vyslán na
důležitou posílku, jsem si tento vzácný seznam pečlivě uložil ve velké tašce, s kterou jsem,
se později již nikdy nerozloučil. Má matka tam rovněž vložila malý kouzelný váček, který
sama šila a v němž byl jako poslední bezpečnostní opatření proti nepředvídaným událostem
malý drahokam, uschovaný právě pro tuto příležitost.
S požehnáním rodiny a s modlitbou v srdci, abych měl Jasnozřlvost Rlkjúa, jsem se
vydal na cestu.
Po nesčíslných hodinách v letadle jsem se konečně ocitl na severoamerickém
kontinentě. Své angličtině jsem mnoho nedůvěřoval a veškerá má výbava se skládala z
otcova seznamu, z talismanu, z cestovního povolení, vydaného hlavním velitelstvím generála
MacArthura, z hromádky šatstva a z šeku, který mi měl vydržet tři měsíce za
předpokladu, že nebudu utrácet více než tři dolary denně. A opět jsem se cítil Jako malý
školák a nevěřil, že to dokáži. Jako příslušník poraženého národa jsem ovšem neočekával,
že se ke mně budou chovat jako k hostovi, a také jsem se nechtěl stát na někom příliš
závislým. Hodlal jsem na sebe být rovněž hodně přísný, abych sl příliš nezvykl na hmotný
blahobyt nebo, jak se říká dnes, abych sa příliš '’napozápadnlčll”.
V té době bylo ve Spojených státech, s výjínikou několika lidí jako známého zenového
učence Daisecua Suzukiho, nositele Nobelovy ce.7 ¡-»dekl Jukawy a křesťanského pedagoga
Hačiróa Juasoa, velice málo Japonců. Ale navzdory tomu, že má země proti Spojeným
státům bojovala, jsem byl nedočkavý, abych Američanům ukázal pravé srdce japonského
národa a podělil se s nimi o misku čaje.
Samozřejmě jsem si uvědomoval, že sledovat někoho, jak připravuje misku čaje, a
naslouchat jeho vysvětlování ještě k pochopen: Cesty čaje nevede. Prostředí je ve
Spojených státech zcela jiné než prostředí, v rCmž Cesta čaje vznikla, a bylo by proto
chybné pokoušet se šířit toto duchovní konání ¿íc-j.iým způsobem jako nějaké průmyslové
zboží, například fotoaparáty.
Naštěstí již před druhou světovou válkou se našli Američané, kteří se učili u mého
otce nebo děda, a někteří z nich, jak Jsem věděí od otce, si dokonce postavili čajové
chýše. Rozhodl jsem se, že plně využiji každé příležitosti k setkání s těmito nadšenci. Díky
jejich úsilí se nakonec ve Spojených státech utvořilo povícero nyní velmi činných skupin
žáků a učitelů Čaje.
V průběhu své roční cesty jsem se setkal s dostatečným počtem projevů dobré vůie
a nadšení, a to se pro mne stalo vzpruhou x kalším podobným výletům ná americkou
pevninu i do dalších částí světa v následujících dvaceti osmi letech.
Róši Goto, který mne učil v/írvaíosti v . .-'.nání, mě čas od času za mé časté výlety
do ciziny káral. Žertem říkával, že jméno Fémxův mrak mi z tohoto důvodu nedal. Radil ml,
abych byl opatrnější a nemával tolik křídíy. Na druhé straně, říkal, mohou být tyto cesty
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tvým životním údělem. Každý číijový velmistr v dějinách rodiny Sen se musel ve své době
utkat s mnoha protivenstvími a zdá se, že tobě je souzeno zasvětit život těmto poutním
cestám.
"Lídě jako ty jsou většinou již od narození obdařeni štěstím. Dokončil jsi své vzdělání
a prožil válku. Za takové hluboké zázemí můžeš být vděčný. Tvůj otec šíři! Cestu čaje v
celém národě. Důležité je nyní to, že te3 jsi na řadě ty!“

HOST A HOSTITEL

Nenatřená, povětřím omšelá brána, maličko pootevřená, je pro hosta prvním
znamením, že je na čajovém shromáždění vítán. Určitá místa jsou pokropena vodou, což je
náznak toho, že je hostitel přípraven přijmout hosty. Hosté projdou vnější branou a vstoupí
do předsíně, kde změní obuv a svléknou si pláště. Odeberu se do čekárny, kde se jim
podávají malé šálky horké vody.
Poté vyjdou k zastřešené verandě na kraji malé zahrádky. Prosté, kamenné cestičky,
tiché a nehonosné, vedou hosty kolem hustě vysázených strom“i, keřů a mechů. Přivádět
hosty k čajové chýši je Jediným účelem čajové zahrady. Při této cestě opouštějí hosté
pozemský svět a získávají příležitost k odpočinku a k osvobození mysli od světských
záležitostí.
■ Podobně jal^p přestavuje zajlrada hqrskou stezku, představuje čajová chýše prostou
poustevnu v hor«fch. Běžné střetaní hmcéy-, nenaířené dřevěné sloupky a trámky, zdi z
laťoví, střechy z došků nebo kůry, umožňují stavbě, aby nevtíravé splývala s okolím.
Hostitel mlčky hosty pozdraví a shromáždění hosté jeden po druhém kráčejí v řadě
po stezce k čajové chýši. Poblíž vchodu se nachází nízká kamenná nádržka; každý z hostů
se k ní skloní a v symbolickém úkonu očisty si opláchne ruce a vypláchne ústa. Poté hosté
prolezou nízkým otvorem do čajové chýše.
Před příchodem hostů zavěsí hostitel ve výklenku v čajovém pokojíku nějaký svitek,
často se jedná o kaligrafii nějakého zenového kněze nebo čajového mistra. Svitek pomáhá
vytvořit příslušnou náladu gro čajové shromáždění.
Do nově upraveného lůSfca z Jemného popela vloží hostitel rozžhavené dřevěné uhlí,
zapálí v něm kadidlo a nad oh$&m umístí kovovou konvici s vodou na čaj.
Po příchodu každý host ohodnotí svitek, oheň, urovnání popela, konvici a případně i
další čajové náčiní, které hostitel vystaví. Tlumené světlo, Jemné odstíny hliněných zdí a
stárnoucí přírodní dřevo vytvářejí příznivé ovzduší k rozjímání. Hosté tiše čekají na
příchod hostitele. Hostitel otevře posuvné dveře, přivítá každého hosta, vrátí se do
přípravny a začne podávat menší občerstvení.
Kaisekí, japonský výraz pro tentf pokrm, pochází z názvu pro nahrátý kámen, který
sl zenoví řeholní cl přikládali na žalucjek k zmírnění pocitů hladu a zimy. Později začalo toto
slovo označoval nj^nší občerstvení k zahnání hladu.
Tento pokrm, jiakésl zhuštění hlavních rysů japonské kuchyně, je měřítkem, jímž
hodnotíme ^pponskou stravu. Každé podrobnosti přípravy a podávání se věnuje úzkostlivá
pozornost. Jednotlivé součásti, vždy prosté a čerstvé, se obměňují podíe ročních období.
Jedná se například o výběr pokrmů, obsahujících mořské živočichy nebo rostliny a živočichy
z hor. Vše má nádhernou úpravu a podává se na zvláštních, pouze k těmto účelům
určených talířkách. Host má požitek nejen z chuti jídtá, ale I ze způsobu, jímž je mu
předkládáno. Každý pokrm se totiž ’'ochutnává’' třemi způsoby: očima, jazykem a srdcem.
Hůlky, jichž se používá k těmto pokrmům, Jsou z Čerstvě uříznutého zeleného bambusu a
chuť pokrmů neovlivňují.
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Když hosté dojedí, pozorují hostitele, jak přikládá do ohně dřevěné uhií. Pak dostanou
pár kousků máčeného cukroví. Poté vyjdou do zahrady, aby se nadýchali čerstvého vzduchu
a hostitel mezitím sejme ze zdi svitek, nahradí jej květinou a dokončí přípravy k podávání
čaje. Úder gongu hostům naznačí, že se mají vrátit, protože se bude podávat hustý čaj.
Nálada je poklidná, mezi hosty panuje jednota, protože se všichni podělí o jednu misku
čaje. Veškeré náčiní bylo umyto a očištěno již v přípravně, ale před hosty se vše
symbolicky opakuje. Dobrá vůle hostitele posloužit hostům mu umožňuje sladit pohyby s
dechem, takže se společně s hosty může soustředit na úkon přípravy čaje. Keramickou
nádobu a bambusovou lžíci na čaj otře hedvábnou utěrkou.
Z konvice se valí pára. Varem bublající voda zní jako vítr v korunách borovic.
Hostitel vsype do misky odměřenou dávku práškového čaje, zalije ji příslušným
množstvím horké vody, rozmíchá čajovou metlou, dolije zbytek vody, opět rozmíchá a mlsku
podá prvnímu hostovi.
Z misky se šíří vůně čaje. O tuto misku hustého tmavěteeleného čaje se všichni hosté
podělí, Když je miska prázdná, mohou sl vyžádat bližší prohlédnutí nádobky na čaj,
hedvábného pytlíčku v ní a čajové metly. Hostitel mezitím odnese veškeré další náčiní.
Když se vrátí do čajového pokojíku, odpovídá na otázky hostů, týkající se čajového náčiní,
které si prohlédli. Co představuje tvar nádobky? Kde byla vyrobena? Kdo zhotovil čajovou
metluÝ Je nějak pojmenováná? Po zodpovězení těchto dotazů sebere hostitel zbylé náčiní,
opustí čajový pokojík a ze dveří se hostům ukloní.
Po chvíli se hostitel vrací a přináší náčiní k podávání řídkého čaje. Nálada Je nyní
mnohem uvolněnější a pohyby rychlejší. Hostitel nyní připraví pro každého z hostů
samostatnou misku čaje. Než čaj našlehá, podává lehké sladké zákusky. V této době Je
povolerto lehce rozmlouvat a hosté si mohou vyžádat bližší prohlídku čajové metly a nádobky
na čaj. Mohou klást dotazy na lak a tvar nádobky, výrobce a jméno čajové metly. Nakonec
si ještě jednou potichu prohlédnou květiny a pánev na žhavé uhlí, a odejdou.
Hostitel otevře východ pro hosty, ukloní se na rozloučenou a zůstává ve dveřích,
dokud hosté nezmizí z dohledu.
Pak se na chvíli posadí a popřemýšlí o shromáždění, odnese všechno náčiní a umyje
je, odstraní z výklenku květinu a uklidí čajový pokojík, který zůstane zcola prázdný. Z
pohledu náhodného návštěvníka se zde nepřihodilo nic mimořádného; pokud ale mělo
shromáždění náležitý průběh, byl to pro hosty i hostitele silný prožitek,
"Které věci jsou při čajovém shromáždění nedůležitější?" zeptal se jednou Sen Rikjůa
jeden z jeho žáků.
Sen Rikjů odpověděl: "Udělej lahodnou misku čaje; urovnej dřevěné uhlí tak, aby se na
něm ohřála voda; květiny uprav tak, jako jsou na louce; v létě vyvolávej zdání chladu, v
zimě tepla; konej vše s předstihem; buď přípraven na déšť; a měj ohledy ke každému, v
jehož společnosti se ocitneš."
Žák, jenž byl s touto odpovědí nespokojený, prctožo v ní nenacházel nic, co by mu
připadalo tak důležité, aby se to dalo pokládat za tajemství čajového obřadu, rekí: "Tohle
všechno jsem již znal...”
Rikjů odpověděl: "Potom tedy, dokáže š-fi pohostit čajové shromáždění, aniž by ses od
těchto zásad odchýlil, se stanu tvým žákem."

Těchto Rikjůovych Sedm zásad se uctívá a předává jako nejdůležítější pravidla
správného přístupu k Cestě čaje. Přestože o nich hovoříme jako o zásadách, jeví se na
první pohled jako sedm zcela logických a jinak ničím pozoruhodných věcí. Bylo| by však
unáhlené, kdybychom se domnívali, že je zbytečné zabývat se jimi hlouběji^,protože
dodržovat je v našem každodenním životě je velmi obtížné.
•<
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Cesia čaje není pouheú společenskou zábavou, aJe je spíše způsobem života, jenž v
sobě skrývá silný mravní náboj. Rikjúových Sedm zásad, přesně vymezujících postoje
člověka, jenž se zabývá Čajem, se pokládá za základ nauky o Čaji. A jak je tornu s
většinou pravd, čím prostší slova, tím jsou silnější a pronikavější a tím přesněji zasahují
naše srdce.
Rád bych se krátce zdržel u každé z těchto zásad v naději, že vám pomohou
porozumět Céstě čaje.
Podívejme se nejprve na první zásadu: "Udělej lahodnou misku čaje." Tato slova
neznamenají nic jiného, než že by měl být čaj připraven tak, aby měl lahodnou chuť. ja|<
toho však dosáhneme? Řada lidí se nepochybně domnívá, že 2 dnešního hlediska není k
podávání "dobrého čaje" hostům zapotřebí žádných složitých postupů; je to naopak velmi
prosté. Nejdříve koupíme ten nejdražší čaj a opatříme sl přefiltrovanou vodu, zcqla bez
chuti a zápachu. Ohřejeme jl na takovou teplotu, která zvýrazní chuť čaje, metlou vodu s
čajem našleháme a nápoj pak podáváme s nejvybranějšími ‘sladkostmi. Hostovi pak nezbyde
nic jiného, než shlédat čaj lahodným. Můžete ještě navíc dát najevo svou úctu k hostu tím,
že začnete marnotratně vyhazovat za výzdobu čajové místnosti a za úpravu zahrady; a
kdyby ani to nestačilo, nechte čajový pokojík pozlatit, dokodněte se <se starožitníky a
opatřte si od nich prvotřídní, ověřený svitek a čajovou misku, kterou měl po generace
v držení nějaký významný rod; nezapomeňte rovněž provádět výběr čajového náčiní na
základě toho, že nemá praskliny a jiné kazy; a nakonec vykonejte celý obřad s takovou
technickou zručností, která u hosta vynutí němý údiv. Za těchto okolností se bude mnoho
lidí domnívat, že host bude mít nepochybně pocit, že měl misku lahodného čaje.
Já jsem si ale jíst, že to podstatné bylo opomenuto. Hostitel, který utratí dost peněz
a vloží hodně nápadů a snahy na pobavení, nepochybně potěší mnohé hosty, kteří se pak
vrací domů spokojeni. To vše ale pak není nic víc než zábava, způsob, jak sl užít ve
společnosti jiných- Cesta čaje však prostřednictvím podávání a přijímání misky čaje učí
způsobu života. Hmotný dostatek tudíž nepostačuje. Co tedy chybí? Máme přece místnost,
v níž se můžeme posadit, náčiní, s kterým můžeme čaj připravit, i dostatek vody a čaje.
To, co chybí, je upřímné srdce hostitelovo.
Kdysi jeden pěstitel čaje pozval Rlkjúa na čaj. Nesmírně rozradostněn tím, že Rikjú
přijal pozvání, zavedl ho do čajového pokojíku a sám připravil a podával čaj. Z rozrušení
se mu však třásly ruce a vůbec sl celkově nevedl dobře, upustil naběračku a porazil
čajovou metlu. Ostatní hosté, vesměs Rikjúovi žáci, se hostitelovi posmívali, ale Rikjú v
pohnutí řekl: "Bylo to skvělé!"
Na cestě domů se jeden z Rlkjúových žáků mistra zeptal: "Jak to, že na vás udělal
příznivý dojem takový ostudný výkon?" Rikjú odpověděl: "Ten člověk mne nepozval proto, aby
se chlubil svou Zručností. Chtěl mi jen celým svým srdcem podat čaj. Plně se věnoval
přípravě mlsky čaje a nestaral se vůbec o to, zda dělá nějakou chybu. Taková upřímnost
mne dojala."
Význam druhé zásady, "urovnej dřevěné uhlí tak, aby se na něm ohřála voda",
spočívá jedině v tom, že musíme z dřevěného uhlí udělat takový oheň, aby nám ohřál vodu
na správnou teplotu. Nesmíme si ovšem celý postup představovat tak, že pouze položíme
pár kousků dřevěného uhlí na hromádku a zapálíme je. Naučit se zacházet s dřevěným
uhlím v pánvi nebo v ohništi, zapuštěném v zemi, je stejně důležité jako naučit se
způsobům a postupům přípravy a podávání čaje. Úroveň hostitelových znalostí Cesty čaje
se prozradí právě zde. Správně založený oheň zahřeje rychle vodu na takovou teplotu,
která dá nejvíce vyniknout chuti a vůni čaje. V hlubším smyslu tato zásada směruje
pozornost k lehkosti ducha, která přichází v okamžiku, kdy upřímně vkládáme veškeré
znalosti a odbornou zručnost do každého úkonu, jenž slouží prospěchu hosta.
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Všechno to, co se v čaji pokládá za Ideál krásy, plné vyjadřuje čabana, květiny k
čajovému shromážděnf. V čem se skrývá tato krása? Jaké druhy květin se užívají a jak se
mají upravovat? Třetí zásada, "květiny uprav tak, jako jsou na louce", naznačuje, jak na
tyto otázky odpovědět.
Čabana nemá vůbec žádný vztah k různým školám úpravy květin; nemá žádné zásady
vnitřního uspořádání či sestavování. Nemá ani žádná pravidla nebo omezení, která by
vycházela z náboženské víry. Nicméně některé květiny, Jako například nevadlec hřebenltý
nebo lýkovec, se v čekaně v podstatě nepoužívají, protože jejich výrazné barvy a silná vůně
se do čajového pokojíku nehodí.
I když zásada zní "tak jako na louce“, neznamená to, že by hostitel měl vzít jeden
nebo dva stonky, vložit je do vázy a domnívat se při tom, že tím napodobuje Jejich náhodný
rozkvět na nějaké louce či na horské stráni. Hostitel by se měl spíše pokusit předložit
hostovi celý životní běh, skrývající se v každé květině, to znamená osobitou krásu, jenž je
v přirozenosti všech květin, jedinečný a pomíjivý živci, který příroda květinám, "tak jak Jsou
na louce", dala. Tuto krásu, skrývající se ve všech květinách, můžeme postřehnout v každé
z nich. Řečeno jinými slovy, spíše než nerozlišený pohled na celou kytici nabídne hostitel
prožitek vzácnosti života všech květin, představovaných jedinou květinou.
Rikjú si byl vždy vědom této krásy. Jeho schopnost tuto krásu zvýrazňovat nám
osvětlí následující příběh.
Jednoho dne se Rikjú nadchl pro pěstování povijnic nachových. V té době to byly velmi
vzácné květiny, které do Japonska dovezli obchodníci, a jejich svěží krása byla častým
námětem rozhovorů. Doslechl se o nich I armádní velitel Hldejoši. Vyjevil své přání květiny
na vlastní oči spatřit a požádal Rikjúa, aby uspořádal čajové shromáždění po ránu, kdy by
si je mohl prohlédnout; Rikjú začal okamžitě činit přípravy na jeho návštěvu.
Pak nastal stanovený den a Hldejoši, který se těšil, že spatří povljnlce v plném květu,
se vydal na cestu. Když prošel venkovními vraty Rikjúova domu, neviděl ani Jediný květ.
Žádné květiny nenašel ani na cestičce k čajovému pokojíku a chladná voda v kamenné
nádržce odrážela pouze oblohu a zeleň. Teprve když vstoupil do čajového domku, rozeznal
tam v tlumeném světle, pronikajícím okny z papíru, jednu dokonalou povljnlcl, vznášející se
ve váze zavěšené v tokonomě, bílou a nezřetelnou, nenápadně zvlhlou rosou.
Historicky čabana označuje jednu nebo dvě květiny čl olistěnou větvičku v prosté váze.
To platí beze změny i dnes. Klasické dílo o Čaji, Namboroku, se zmiňuje o "osamocené
chrysantémě ve váze se širokým hrdlem"; "v květinovém košíčku bílý broskvový květ“; "v
úzké váze jedna chrysantéma“; "kosatec v dlouhém bambusovém stvolu". Jak skromné jsou
to rady!
Rikjú rád používal kamélie. Protože však celá květina uvadá naráz, některým školám
květinové úpravy to připomínalo setnutí hlavy, a proto pokládaly kamélie za nevhodné;
v čabaně je naopak krása správně seříznuté kamélie ve značné oblibě. Podobně pokládají
mnohé školy květinové úpravy za zvláště ohyzdné, když květina visí pod úrovní hrdla vázy, v
čabaně to však nevadí.
Na závěr sl řekneme, že "květinová úprava jako na louce“ znamená umísťovat květiny
přirozeně, nikoliv tak, jak se objevují v nepěstěném stavu, ale zkrášlené zručností a
srdcem toho, kdo vyhledává krásu prostřednictvím čajového obřadu.
Čtvrtá zásada, "v létě vyvolávej zdání chladu, v zimě tepla", se zdánlivě skládá ze
dvou částí. To je však jen první dojem, protože ve své podstatě jsou obě části totožné.
Příjemné prožívání léta v době od června do srpna vyjadřují přívrženci Čaje rčením
"stálá příchuť chladu". Tento pocit chladu není vytvářen mechanicky, na příklad větrákem
Či umělou klimatizací; vydržet v horku nám nepomáhá ani žádné jiné zařízení, ale kladný
vztah k horku, potěšení, ze života v letním žáru.

Představme si nyní, jak by to mohlo vypadat ve skutečnosti. Máme zde tri oblasti
našeho zájmu; zahradní cestičku, ča>vý pckcíík a s~L.prevu čcjsvého r.úžJrtf.
Někdy počátkem srpna jste pozváni ea čajové shromáždění. Hostitel vás pcžlial
abyste se dostavili v šest nřodln ráno. Na cestě do čajové chýše si pcvšimr.-ic, Se nápaditý
hostitel polil nášlapné kanríeriy studenou vodou. Tmavá zeleň keřů a míť;3 ;vko by stále
udržovala chlad odcházejí čí hoci. Voda v kamenné nádržce vám připer.'. íná 9ožuážj$ku s
čirou, chladnou vodou, kfi^titél pro vás vytvořil dokonalé zátiší v ústraní. Vstoupíte do
čajového pokojíku. Osvěží vis jeho prostota bez ozdob, s výjimkou svitku zavěšeného v
tokonomě. Přirozené světlo proniká do místnosti skrz bambusová stínítka, ('pevněná před
okny. Když přistoupíte ke Jpřitku, začnete obdivovat slova básně, jež v š. . < připomenou
"stálou příchuť chladu". V keramické pánvi na dřevěné uhlí Je malá válcovitá konvice,
navlhčená tak, aby vypadala Jako orosená.
Do místností Je vnesen koš s řídkým mřížkováním. Je v něm náčiní, kterého se
používá k rozdělávání ohně v pánvi. Ze dna kožo r.akonec hostitel vyjme červeně
nalakovanou nádobku na kadidlo, která má na víčku vyřezaného rybáře, lovícího na udici.
Dosud vlhká konvice se opět ocitá na nově rozložerém dřevěném uhlí.
Pak se podává lehké pohoštění. Největší zájem budí nádoba na rýži, košík vyložený
třpytícími se zelenými listy. Podává $e ledově vychlazený zákusek a po něm hostitel
navrhne, abyste opustili místnost a vyšli sl do stinné zahrady, aby mohl mezitím upravit
čajový pokojík a připravit náčiní k podávání čaje.
Při návratu do místnosti si povšimnete, že svitek byl odstraněn; na jeho místě visí v
tokdnomě malý košíček z bambusových vláken, v rr-.nž spočívá bílá růže a tenké, dlouhé
stéblo nějaké letní traviny, vlhké kapkami rosy. Nádoba na vodu je hrubě vyďnbána ze
dřtfva, má tvar studnlčního vědra a Její povrch Jo důkladně polit vodou. Čajová naběračka
má jméno, které připomíná vánek, déšťovou přeháňku či jiný přírodní jev, který nás v létě
ochlazuje, čajová miska na hustý čaj Je sice robustní, ale vyvedena ve světlých barvách.
Při ranních shromážděních se řídký čaj v mělké misce podává ihned po hustém čaji.
Shromáždění končí okolo deváté hodiny. Když o vř, m později uvažujete, vzpomenete si, jak
bylo náčiní střízlivé prosté a jak hostitel věnoval pozornost výběru každé drobnosti, která
by při tomto ranním srpnovém čaji připomínala chládek.
Druhá část věty, "v zimě tepla", je obdobná náznaku chladu v létě; jejich podstata je
naprosto totožná. ‘ Úprava zahradní cestičky, teplota čajového pokojíku, volba náčiní k
náznakovému I skutečnému zajištění tepla, barva hořícího dřevěného uhlí v ohništi
zapuštěném v zemi nebo měkký a konejšivý plamen lucerny, to vše se pečlivé volí k tomu,
abychom hostu poskytli dary přírody a teplo lidského srdce.
"Konej vše s předstihem", pátá zásada, znamená přísně dodržovat stanovenou hodinu
a včasnou přípravou brát v úvahu neočekávané.
Na přesnost se v Japonsku klade značný důraz, protože se všeobecně vyžaduje, aby
veřejné služby pracovaly účinně a hospodárně. Je zajímavé, že již i za časů Rikjúa byla
přesnost pokládána za důležitý předpoklad čajových shromáždění. V Rikjúově nauce o
správném přístupu k Čaji se zdůrazňuje, jak je důležité udržovat si jistý časový předstih a
počítat tak s tím, že v průběhu čajového shromáždění může dojít k nějakému zdržení.
Toto počítání s možnou chybou nebo neočekávanou událostí je výrazem úcty k času.
Plýtvání vlatním vzácným časem při čajových shromážděních i Jinde je jíž dost špatné,
natož maření času ostatních. Řečeno stručněj’, vážíme-ii si vlastního času a udržujeme-li
vše v určitém časovém rámci, znamená to, že chováme úctu i k času druhých.
Slova "bud připraven na déšť", zásadě číslo šest, navozují představu anglického
gentlemana v buřince a černém obleku s deštníkem zasunutým v podpaží. V městě jako je
Londýn Je třeba dělat si s deštěm neustále starosti. Podobně je tomu, když si sezveme
čajové shromáždění, neboť nikdy nevíme, zda nezačne pršet. Nelze proto zanedbat takové
-
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Londýn je třeba dělat si s deštěm neustále starosti. Podobně je tomu, když si sezveme
čajové shromáždění, neboť" nikdy nevíme, zda nezačne pršet. Nelze proto zanedbat takové
doplňky pro hosty, jako jsou deštníky a dřeváky na procházku po mokré zahradě.
Tímto pravidlem nám Rikjjú dále připomíná, že bychom nikdy neměli v přípravě na nic
zapomenout a vždy se chladnokrevně přizpůsobovat okolnostem. Hlavním cílem učitele Čaje
je vypěstovat v žákovi schopnost odpovídat s klidnou a přímočarou myslí a otevřeným
srdcem na vše, co se přihodí.
Znám přísloví, které říká: “Tam, kde je příprava, nebude smutek.
"
*
Zjevný smysl
"přípravy na déšť" tedy znamená, že bychom měli být připraveni až do nejmenších
podrobností. Pokud jde o vnitrní smysl, znamená to, že důležitý je přístup srdcem.
Věnujete-li se něčemu naplno, není obtížné získat sebedůvěru, a ať už se zabýváte
čímkoliv, budete pak vše vykonávat s přirozenou nenuceností.
Jednou Rikjú sezval čajové shromáždění. Mezi hosty by! i jakýsi obchodník. Právě když
se hosté scházeli, navštívil Rikjúa v obchodní záležitosti jeden mocný Šlechtíc, a když se
dozvěděl o chystaném shromáždění, požádal, aby mu na ně byl rovněž umožněn přístup.
Rikjú mu sdělil, že hlavním hostem je již zmíněný obchodník, a když šlechtic neměl proti
svému podřízenému postavení na shromáždění žádné námitky, byl pozván, aby se připojil k
ostatním hostům. Šlechtic zaujal poslední místo bez sebemenšího pocitu zášti, a čajové
shromáždění tak proběhlo bez potíží. Jak se píše v Namboroku:
"Čajový sloh doškové chýše se řídí duchem Mistra Rlkpia; rovnost vznešeného a
nízkého, uváděná do života základním -smys^m stezky, která vede do čajového pokojíku,
předčí řehole klášterů a je Jgseba k ní chovat úctu."
Právě takovou úctu je třeba chovat I k Rlkjtjově netjpjácnostl, s níž odmítal lichotit
mocným, a zachovávaje ducha a zásady Čaje, určil velkému pánovi posledním místo, protože
hlavní host, třebaže pouhý obchodník, byl již určen. Zároveň je těžké nepocítit obdiv k
pánovi, který ochotně přijal poslední místo a přesto měl z čaje požitek.
V tomto příběhu jsou postiženy dvě strunky ducha Čaje. Jedna spočívá v rovnosti
lidských bytostí, ať jsou urozené nebo nízkého rodu. V čajovém pokojíku nemají
společenské rozdíly mezi vysokým a nízkým, bohatým a chudým místo. Druhou stránkou
ducha Čaje je sedmá zásada "měj ohledy ke každému, v jehož společnosti se ocitneš". Ani
host, ,ani hostitel se nemohou chovat tak, jak by si přáli, ale projevují k sobě vzájemně
ohledy, s nimiž se dělí o radost z čajového shromáždění.
Základní podmínkou každého -čajového shromáždění je přítomnost hostitele a hosta.
Jejich vztah má tudíž mimořádnou důležitost. Z tohoto původu je proto třeba věnovat
velkou pozornost tomu, aby byl tento vztah harmonický.
Podíváme-li se na ideogramy pro japonské slovo ’lidská bytost", "ningen", přijdeme na
to, že lidskou bytost lze chápat v pojmeclj prostoru nebo mezery mezi jedním a druhým
člověkem. První znak, člověk (nin), a druhý znak, mezera nebo prostor (gen), naznačují, že
skutečně lidským se člověk stává až vzájemnou součinností s jinými lidmi.
Ať již je člověk na čajovém shromáždění jako hostitel nebo jako host, musí mít na
paměti, že tam není ani obecenstvo ani účinkující, ale jen skutečně vzájemná lidská
součinnost. Prostřednictvím účastné spolupráce splývají hostitel s hostem v jedno.
Často se říká, že ideál, ke kterému se při čajových shromážděních chceme přiblížit,
lze vyjádřit zenovým vgjpazem muhinšu. Mu se vztahuje k nicotě, hin k hostovi nebo k
někomu, kdo je obeznámen se zásadami zenu, a šu k hostitelovi. Nemám tím samozřejmě
na mysli doslovnou nepřítomnost hosta a hostitele, pouze nemožnost čímkoliv je od sebe
rozlišit. Jsou-ll -totiž při Čajovém shromáždění hostitel s hostem v souladu, splývají v
jedinou byrtoat, která přesahuje jejich původní role.
Pro Cestu čaje má velkou -důležitost pojem kokoro fre. Psán dvěma znaky, z nichž
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první představuje "BrdQe-tluGn-dliyáJ” a druhý "vložit do něčeho". Řečeno jinými slovy,
hostitel vkládá do přípravy čajového shromáždění celou svou bytost e vykonává svou roli s
úmyslem vytvořit ovzduší, v nšmí by host nalezl zklidnění. Host vstupuje do čajového
pokojíku s úmyslem předložit hostiteli své srdce, ducha, mysl, a to tím, že otevřeně
přijímá vše, co pro něho hostitel činí. A toto vše neflí jen Qtdlkw techniky, ale především
upřímné vděčnosti.
V čaji rovněž často slýcháme výraz Ičlgo ičie. Znamená "jedna chvíle, jedno setkání“.
Každé čajové shromáždění je příležitostí k prožitku, který se již za celý život nebude nikdy
opakovat.
Když byl zenový kněz Kokel, dlouholetý přítel Rlkjúa, poslán Hldejošlm do vyhnanství,
uspořádal mu Ríkjú na rozloučenou čajové shromáždění. K této výjimečné příležitosti pověsil
do tokonomy kaligrafický svitek Jednoho zenového mistra. Tento svitek byl jedním z
Hidejošiho nejvzácnějších kousků čajového náčiní a Rikjú ho měl u sebe jen proto, že měl
opravit jeho obrubu. Kdyby se Hldejošl dozvěděl, že se Rikjd odvážil pověsit jeho svitek,
navíc v přítomnosti Člověka, kterého právě odsoudil do vyhnanství, stálo by to Rlkjúa s
největší pravděpodobností život. Protože se s přítelem Kokeiem loučili navždy, projevil se
duch Ičlgo Ičře naplno v Rikjúově volbě svitku,
Kde jinde na světě by vám dokázali podat s takovou zdvořilostí mlsku čaje? První
host říká hostovi, Jenž sedí vedle něho:"Promlňte ml, že jsem před vámi." Druhý host
odpovídá:" Jen račte napřed/První host tuto nabídku přijímá a říká:"NapiJ1 se čaje."
Nepokládá totiž za samozřejmé, že se napije jako první jen proto, že sedí v čele stolu.
Když se napije, nabídne mu někdy vedle sedící host, aby se napil ještě jednou. První host
nabídku nepřijme, ale řeknefjiž Jsem měl, teď sl prosím vezměte vy." Tato etiketa tvoří
základ ohleduplného vztahu, jenž znamená:"NeuspokojuJe mne, budu-li pít sám; pojďme se v
pltí střídat." Tento duch starostlivosti o druhé je velmi důležitým prvkem a měl by se stát
součástí našeho každodenního života.
často se lidé ptají, proč se hostitel nepřipojí k hostům. Zdá se jim divné, když se
hosté baví mezi sebou a hostitel se vzdálí, Jsou ovšem zvláštní případy, kdy se hostitel k
hostům na Jejich vyzvání připojí, mnohem častěji však odmítne, aby mohl plně soustředit
ducha I tělo na obsluhu, Hostitel však tuto vyžadovanou puntičkářskou pozornost nepociťuje
jako břemeno, ale jako pokus o ohleduplné spojení s ostatními.
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Původně vydáno ve francouzštině jako "TRÁITÉ DÉNOMADOLGGIE
LA MACH I NE DE GUERRE" nakl. Milka Plateaux v Paříži.
Tento pracovní přpklad, jehož účelem bylo poskytnout ukázku
a základní představu o celém díle,
byl pořízen z anglického překladu, .vydaného nakladatelstvím
Columbia University Prese v roce 1986.

Překlad

Axiom 1 : Válečnická mašinérie cxis-tujc mimo státní aparát.
Propozice.- Tuto exterioritu nejprve doložíme na mytologii, eposech, dramatech a
hrách.
Georges Dumézil ve své autoritativní analýze indoevropské mytologie ukázal, že
politická svrchovanost či moc má dva představitele: kouzelníka (krále) a teoretika
práva (kněze). Rex a flamen, rádža a brahman, Romulus a Numa, Varuna a Mitra,
despota a zákonodárce, pojitel a organizátor. Tyto dva póly tvoří nepochybně
protiklad jako temný a jasný, násilný a mírný, rychlý a pomalý, hrůzostrašný a
usměrněný, svazek a smlouva.11 Jejich protikladnost Je ovšem pouze relativní; slouží
pouze v párech, v alternaci, protože jsou rozdělením Jediného a ve svém součtu tvoří
nezávislou jednotu. "Zároveň protikladné a komplementární, vzájemně nepostradatelné
a následkem toho bez nepřátelství, postrádající mytologii konfliktu: specifikace na
jedné rovině automaticky vyvolává homol ogickou specifikaci na jiné rovině. Obě
dohromady vyčerpávají celé funkční pole." Jsou to hlavní prvky státního aparátu,
který postupuje bud tak či onak, rozhoduje o binárních rozlišeních a vytváří milieu
interíority. Je to dvojaké rozčlenění, jenž vytváří ze státního aparátu vrstvu.
Brzy zjistíme, že válka není součástí tohoto aparátu. Bud má stát k dispozici
násilí, které neprochází kanálem válečnictví - namísto válečníků používá policisty a
žalářníky, nemá zbraně a ani je nepotřebuje, protože operuje pomocí okamžitého,
magického ovládnutí, "zmocnění" a "spoutání”, které boj vylučuje - nebo si ští t
armádu opatří, ale učiní to takovým způsobem, který předem předpokládá právní
začlenění válečnictví a organizaci vojenské služby.21 Pokud Jde o válečnickou mašinérii
jako takovou, nezdá se, že bychom Ji mohli zredukovat na státní aparát, že by byla
uvnitř jeho moci a v dosahu jeho zákonů; pochází odjinud, Indra, bůh války, je v
opozici k Varunovi neméně než k Mitrovl.51 Nelze ho zredukovat ani na Jednoho z
nich, ani ho k nim přiřadit jako třetího. Spíše bychom mohli říci, že se Jedná o ryzí
a nezměrnou rozmanitost, karetní hru, vpád pomíjivého, sílu proměny. Snímá pouta a
zrazuje pakty. Přináší furor, s níž se staví proti panující moci, rychlost proti
těžkopádnosti, tajné proti veřejnému, sílu proti suverenitě, mašinérii proti aparátu. Je
příznivá jinému typu spravedlnosti, která je sice občas nepochopitelně krutá, ale
jindy právě tak nesrovnatelně soucitná (protože snímá pouta...).41 Svědčí především
jiným vztahům k ženám, zvířatům, protože vše chápe v pojmech stávání se a nikoliv
vyplňování binárních rozdílů mezi jednotlivými "stavy": skutečné stávání se
válečnickým tvorem, stávání se ženou, které se nachází mimo dualitu pojmů stejně
jako souladu vztahů. Válečnická mašinérie má v každém ohledu Jinou povahu a původ
než státní aparát.
Vezměme si nyní nějaký konkrétní příklad a porovnejme válečnickou mašinérii a
aparát státu v kontextu teorie her. Vyberme si šachy a go, a pojímejme je z hlediska
hracích kamenů, vztahů mezi nimi a prostoru, který zaujímají. Šachy jsou hrou státu
nebo dvora: hrával js čínský císař, šachové figurky Jsou kódovány; mají svou vnitřní
přirozenost. - a- -vlasincstir- -z - -nichž--jscis. - odvozeny- -Jejich- - pohybyr - situace - -a - střetnutí.
1) GeorBes Dumé&U.- Mítre-Varuna, Paříž, Calíticrd 19 48.
2) 'První pól státu (Veřusja, Uranos, RoezuIvs) operujo ns základě magického pouta, uchvácení či
okasažíté&o vzetí: stevvde bitvy, rtetoá žÉžr.ou válečnickou íaaliítéřii, nasazuje pouze pouta a to Je
*
všechno.
Druhý pól státu (Mitra, Zeus,
ss zřizuje araaádu, ale využívá JI Jen k soudnítn a
tistítučnán záležitost«», které se tak stávu>; pouí.ou součástí státního aparátu: takto Mars-Tivas není
bosem války, eíe bohem, který Je 'vÉlečaýsa souck.-ď
*.
Viz DumézU, Mitra-Varuna, sír. 113 a déle, 114 a
dále a 202 a dále.
3) Dumézííi The Destlny oí lite ’SFarrior, přel. Alf HUtebelLLl, University of Chicago Pres« 1970.
4) K úloze válečnice, který *snácá
a oponuja Jaž maglctÓĚau svazku, lak právní stníouvé, víz Dumézil,
Mítra-Varuna, str. 124-2 32. Viz rovněž analýzu furoru v DutcézSovýcíi dílech.
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Mají kvality; jezdec zůstává Jezdcem, pěch pěchem, střelec střelcem. Každá figurka je
subjektem určení, vybaveným relativní mocí, a. tato relativní moc se soustřeďuje v
subjektu formulace, tedy v samotném šachistovi nebo v niterné podobě hry.
Hrací kameny go jsou naopak pouhými kotoučky, jednoduchými aritmetickými
jednotkami, které mají jen anonymní, kolektivní funkci či funkci třetí osoby, "to", co
zde vykonává pohyb, může být muž, žena, veš nebo slon. Hrací kameny go jsou
prvky nezesubjektivizované mašinérie bez vnitřních vlastností, s pouhými vlastnostmi
situačními. Vztahy jsou tudíž v oboa případech velmi rozdílné. V rámci svého milieu
nlternosti se šachové figurky těší dvojjedinečným vztahům, tj.vztahům mezí sebou a
vztahům k figurkám protivníka: jejich fungování je strukturální. Na druhé straně
hrací kámen z go má pouze milieu vnějškovosti, tj. vnějších vztahů k mlhovinám a
konstelacím, v nichž plní funkce vkládání, obkličování a podobně. Hrací kámen
dokáže v go synchronně zničit celé uskupení; šachová figurka to bud nedokáže vůbec
nebo pouze diachronicky.
Šachy jsou
válčením,
ale
válčením
lnstitucionalizovaným,
regulovaným,
zašifrovaným, s frontou, týlem, bitvami. Go Je válka bez bitevních linií, v níž chybí
konfrontace, ústup a dokonce i bitvy: je *to ryzí strategie, zatímco šachy jsou
sémiologií. A konečně, ani prostor není zdaleka stejný: v šachu je to otázka
uspořádání vlastního uzavřeného prostoru pro sebe, a to tím, že se postupuje od
jednoho bodu k druhému, a okupuje se maximálně možný počet čtverců s
minimálním počtem figurek. V go je nutné sešikovat se v určitém otevřeném
prostoru, držet tento prostor, udržovat si mocnost náhlého zvratu v kterémkoliv
bodě: pohyb.se zde neděje od jednoho bodu k druhému, ale stává se ustavičným, bez
cíle, bez výchozího nebo konečného bodu. Nečleněný prostor go proti černobílému
prostoru šachu. Nomos go proti státu šachů, nořnos proti poliš. Rozdíl spočívá v
tom, že šachy Šifrují a dešifrují prostor, zatímco gp postupuje organizaci nebo
dezorganizací území (činí vnější územím v prostoru; konzoliduje toto území tím, že
vytváří druhé, přilehlé území; dezorganizúje území nepřítele zevnitř; dezorganizúje své
vlastní území tím, Že se ho vzdává, odchází jinam....). Jiná spravedlnost, jiný pohyb,
jiný časoprostor.
’’Přicházejí Jako osud, bez důvodu, bez přemýšlení, bez záminky..." "Jistým
způsobem, který Je nepochopitelný, se vtlačí přímo do hlavního města. V každém
případě Jsou zde; a každého rána se zdá, že jich je stále více.^ Luc de Heusch
analyzuje jeden mýtus kmene Bantuů, jenž nás . přivádí ke stejnému schématu:
Nkongolo, domorodý vládce a organizátor veřejných staveb, muž veřejnosti a muž
policie, dává své nevlastní sestry lovci Mbidiinu, který mu pomáhá a pak odejde.
Mbidlho syn, muž tajností, se spojuje s otcem a vrací se zvenku s naprosto
nepochopitelnou věci, s armádou. Zabije Nkongola a začíná budovat nový stát.. "
Mezi
magicko-despotickým státem a právním státem, obsahujícím
Instituci
vojenství, zahlédneme záblesk válečné mašinérie, přicházející zvenčí.
Z hlediska státu se originalita člověka války, Jeho excentričnost, nutně Jeví v
negativní formě: jako hloupost, znetvoření, Šílenství, nezAkxjfltxxst, násilné jichváoení,
E Fr,ýťictl* Nieses cheho, The Oenealogy of Morals, Secon Easseyi Section 17, v překladu
* R.J.HoHinftdaíehů, VlatAie 19 67, New York,. str. 84, druhý E Trani* Kanty- 'An Old
?
StOrfeS1 NW York, Stolen 1983, stf. 416.
Xt,ur**“uje veřejný charakter Nkonaotových činů, v kontrastu s tajností člfiú Mjjidiho »
J;? JT*1*«’ Jí na vef*lnostl zatímco druzí se při jídle ukrývají. Později uvWíwe, Jak M
7Vat*cna maltacríe spojena s tajností, což je stejně tak záležitoss Jejího prr<hJpu Jako její
A««
j
StrateglOu
Hnrt^.í
cssHl
«o-^Je-n/ < cJwr «w e 5 ujDi Lfr fOS l>T6
OU I orHtine da‘4^1, ^auun^rd,. Pari# 1972.
ManuaiJr
rL ? u
iftho svnot
vei
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hřích
Dumézil analyzuje tří "hříchy'' válečníka v indoevropské tradicir namířené proti
jcráli, proti knězi, proti zákonům, mytefm původ ve státě - na příklad sexuální
prohřešky, které ohrožují rozdělení nmžá a žen nebo dokonce zrada zákonů války,
jak je stanovil stát.78
9’ Válečník se nachází v pozici zrazování všeho, včetně svých

vojenských povinností, nebo v pozici naprostého nepochopení, Stává se, že historici,
a to jak buržoazní tak sovětští, se drží této negativní tradice a tvrdí, že Džin^ischán
ničemu nerozume!: "nechápal"1 na přiklad fenomen města, To se řekne snadno,
problém však spočívá v tom, že exteriorita válečné mašinérie ve vztahu ke státnímu
aparátu je všude zřejmá, je ale obtížné pochopit ji pojmově. Nestačí jen říci, že
válečná mašinérie je ve vztahu k aparátu vnější. Je nezbytné dosáhnout pochopení
válečné mašinérie jako samotné ryzí formy exteriority, zatímco státní aparát
pře a stavuje formu interiority, kterou obvykle pojímáme jako model, podle kterého
jsme navyklí přemýšlet.
Celou věc navíc komplikuje ještě skutečnost, že tato vnější síla válečné
mašinérie je za jistých okolností mylně ztotožňována s jedním ze dvou vůdců aparátu
státu. Občas si ji pleteme s magickým násilím státu, Jindy s vojenskou institucí
státu. Vynálezem válečné mašinérie je na příklad rychlost a tajnost; ale i k státu
patří sekundárně jistá relativní rychlost a tajnost. Existuje tudíž značné nebezpečí,
že ztotožníme
strukturální vztah
mezi oběma póly politické suverenity s
dynamickými vzájemnými vztahy těchto dvou pólů, s mocí války. Dumézil uvádí
rodokmen římských králů: nachází v něm vztah Romulus-Numa, který se promítá s
variantami a střídáním těchto dvou rovnocenně legitimních vládců dále; nachází
ovšem rovněž vztah ke ni
"králi zla", Tulioví Hostil loví, Tarquinlovl Zpupnému, k
náhlému vzestupu válečníka zneklidňujícího a nelegitimního charakteru.0’ Stejně tak
bychom se mohli odvolávat na Shakespearovy krále: dokonce ani násilí, vridídý a
zvrácenosti nezabrání rodokmenu státu v tom, aby neprodukoval "dobré" krále;
vloudí se sem ovšem taková znepokojivá postava jako Richard III., která od samého
počátku se netají se svým záměrem znovuvynalézt válečnou mašinérii a násilím Ji
zavést?’ a zároveň vyhlašuje "tajný záměr", Jenž je zcela rozdílný od dobytí moci ve
státě a který se týká jiného vztahu k ženám.
Stručně řečeno, ztotožfiuje-li se mylně exploze válečné moci s metodou vlády
státu, uvede se vše ve zmatek; válečná mašinérie může být pochopena pouze v
kategoriích negativního, protože nezůstane nic, co se nachází mimo stát. Vrátíme-li
však válečnou mašinérii do jejího milieu exteriority, vidíme, že se jedná o jiný druh s
jinou přirozeností a s jiným původem. Dalo by se říci, že se nachází mezi dvěma
vůdčími principy státu, mezi dvěma jeho artikulacemi, a že toto umístění je nezbytné

k tomu, aby mohla přecházet, od jednoho k druhému.

7) Pokud Jde o n.salýzu těchto tří hříchů v
y-^cocři Indického boha Indry, skandinávského heroa
Scarcatheruse, řeckíao poíoaoíia Herkula, viz Dumó^íí. Mythe et épopée, II, str. 17-19, Galllxnard. Paris
1971. A víz rcvr-ij Dumézil, Tíie Desttoy of ths Warríor.
_ _
„
,
8) Dumézil,, Mitrs-Vsruna, str. 135. Dumézil onažyzuje nebezpečí a příčiny zmatku, který mohl byt
způsoben ekonomickými variabilitami. Viz str. 135, 159.
9) Richard m, Jednání I, scéna f, řádka 158.
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Z práce "COMPASS OF ZEN TEACHING",
The Providence Zen Center, 02903 Rhode Island

překlad

1. O udržování myslí Bódhi
Především se musíš nezvratně rozhodnout, že dosáhneš Probuzení a že budeš pomáhat
druhým. LJž máš pft či deset zásad. Víš kdy se Jimi řídit, kdy je porušt, kdy jsou otevřené
a kdy zavřené. Opusť své malé já a staň se pravým jástvím.
V prvotní přirozenosti
není to ani tamto.
Velké Kulaté Zrcadlo
nezná sympatie ani antipatie.

2. 0 plnosti mysli
Nelpl na svých názorech. Nediskutuj o svých soukromých názorech s ji. ./.ml. Ulpívat
na nich a hájit je znamená ničit vlastní praxi. Odlož všechny názory. To je pravý
buddhismus.
NechoČI nikam, kde nemáš co na prácí. Neposlouchej rozmluvy, které se té netýkají.
Nevytvářej patnou karmu chtivostí, zlostí a nevědomostí.
Jestliže v tomto životě
neotevřeš oko své mysli
Jako bys nepolknul
ani kapku vody.
_
' . ■

3. 0 chování
1

'

r

*
<

i'

Vždy jednej v souladu s druhými. NevyvyšuJ se nad druhé odlišným Jednáním. Arogance
není v klášteře dovolena.
Peníze a sex Jsou Jako potměšilý had. Směřuj své zájmy jinam.
V Sále Dharmy se vždy pohybuj za zády těch, kteří sedl v meditaci. Báném výkladů a
ceremonií m<J odpovídající držení těa a oděc Nehovoř a nesmij se hlasitě v Sále Dharmy.
Když potřebuješ něco zařídit mimo klášter v době ceremonií nebo jídla, uvědom o tom
předtím n&toho z vedoucích.
Respektuj starŠ, miluj mladá. MťJ šrokou a otevřenou mysl.
Když potkáš nemocného, zamiluj sl ho a pomoz mu. Bud starostlivý k hostům. Uvítej
Je a splň Jejích potřeby.
Když úctyhodné osoby navštiv! klášter, ukloň se Jim a mluv s nimi s úctou.
Bud zdvořilý. Vždy dávej přednost druhým.
Pomáhej Jiným lidem.
Nezahrávej sl s druhými.
Nepomlouvej.
Neužívej boty a pláště jiných.
Nelpl na liteře.
Nespi dlouho.
Nebuč frlvolnl.
Umožni starám a respektovanějším osobám, aby usedly před tebou.
Nehovoř s hosty o- vnitřních záležitostech kláš.era.
Mimo klášter o něn mluv s Jiným! dobře.
Nezodpovědné pltí a dávání volného průchodu chtíči jen vytváří špatnou karmu a ničí
tvou praxi. Musíš být silný a myslet správným zoůsobem. Pak tě tužby nebudou
' - 't.
Nepodléhej Iluzi, že Jsi velká a svobodná cr obnost. To není pravý b:x:dl"rStarej se jen sám o sobe. Nesuč jednán: ''Tuhých.

Nevytvářej šatnou karmu zabíjením, krádežemi nebo chtivostí.
Prvotně zde nic není.
Ale Buddha nehnuté cvičil
šest let pod stromem Bódhi.
A Bódhidharma devět let
mlčky sedě I v 5orimu.
Stačí zbořit zdi svého Jástvi
a budeš nekonečným časem a prostorem.

4. 0 mluvě
Tvůj zlý jazyk tě ničí. Musíš mít láhev zazátkovanou a otevírat ji jen v čase potřeby.
Mluv vždy dobře, jako bódhisattva. V chrámu neužívej vulgárností.
Jestliže jsi své dkem konfliktu, nepřovokuj hně vlvým starém, radě Ji dobrými slovy
uklidňuj jejich hněv.
Nevytvářej šatnou karmu lhaním, předsudky, rozeStváváním druhých a nadávkami.
Jeden člově k nesprávné promluvil
a stal se liš kou na 500 životů.
Když vyslechl správnou řeč,
ztratil své liš čí tě lo.

Jaká je správná a nesprávná řeč?
□ tevřeš-ll ústa, udeřím té 30x„
budeš-ll mlčet, udeřím té také 30x.
Musíš chytit hlavní slovo (kong-an)
a nepustit ho.
Pes šté ká haf haf haf,
kočka mňouká mňau mňau mňau.

5. 0" ježení
Jeden proslulý učitel řekl:”Den bez práce, den bez jídla."
Jsou dva druhy práce: vnitřní a vngšh Vnitřní prací je udržování čisté mysIT. Vnější
prací je omezování vlastních potřeb a pomáhání druhým.
Nejprve práce, pak jídlo.
Jez tiše, bez zbytečného hluku.
Bé hem jídia se starej jen sám o sebe a ne o jednání druhých.
S vdě čností přijmi co dostaneš Nelpi na svých chutích a nechutích.
Nehledej v jídle uspokojení. Jez tak, aby to podporovalo tvou praxi.
I kdybys jedl dobré jídlo celý život, tvé tě lo zemře.
Velká cesta není tě žká,
stačí se zbavit myš lenek o dobru a zlu.
Sůl je slaná,
cukr sladký.

6. 0 formální praxi
Bé hem formální praxe se chovej jako ostatní.

Nebučí líný.
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Bé hem zpívání sleduj- mok tak.
Bé hem sezeni sleduj čukpí,
Vnímej pravý smyBT žpévu a 'BezenF a chovej &e podle toho.
Uvědom sl, jak máš nahromadě nou patnou karmu, která je jako velká hora. Mg to
na mysli, když se v pokání uklánlš.
Naš e karma nemá svou vlastní podstatu, aíe Je utvářena naš I myslí. Jestliže naš e
mysl vyhasne, vyhasne I naš e karma. Když vidíme obojí jako prázdné, to je pravé pokání.
Klaníme se, abychom uzřeli pravou přirozenost a pomohli druhým.
Když vykřikneme do údolí,
veiký výkřik * velká ozvěna,
malý výkřik - malá ozvěna.

7. 0 výkladu Dharmy
Když nasloucháš slovům řeholního mistra, nechť je tvá mysl Jasná a čistá. Nebučí
připoután k Jeho slovům . Usekni všachny myš lenky a pronikni k pravému smyslu jeho řeči.
Nemysli sl:"Už mám velké porozumění, tenhle výkiad Je ml k ničemu." To je iluze.
Jestli se chceš na něco zeptat, udě lej to, až svou řeč skončí.
Když had pije vodu, stává se voda Jedem. Když kráva pije vodu, stává se voda
mlékem. Když lpíš na nevědomosti, vytváříš život a smrt. Když zůstáváš čistý, stáváš se
buddhou.
Při velké práci života a smrti
čas na tebe nepočká.
Když zítra zemřeš
jaké té lo dostaneš?
Není to vš e velice důležité?

Pospěš si, rychlel

Modré nebe a zelené more
jsou prvotní tváří Buddhy.
Zvuk vodopádu a ptačí zpěv
velkými sútrami.
Kain jdeš?
5leduJ své kroky.
Voda teče do moře,
oblaka se vznášejí k nebi.
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úvod z knihy "Vyrtava Ikotwgrafí« a bibllograďte *
rlán
m
k
ého
Lidová akademie 1924

skloupď

Motto: Čin nirzky. zoab&ly & bhsfemlcký
a bez kultury, pod každý rnrav lidský?

Jak smečka divá vríiljf se na Tvůj obraz, Matko,

za šera noci, štítili se svS-tJa.
Ty s výše usmívala Jsi se bolnosladko
Jak pravá mát, jež odpouští 1 synu pekla.
"Mé srdce vc.ntt'", tichounce Jsi šeptla -

a sloup se pod nohou Ti řítí, láme...

<5 hnus ! Tvých dětí noha v prach t<S hnet/a...

Však češi Tvou, Maiko, obnovit my

chcein, my chcem:
My přísaháme!
Xav.DvořAk

Úvo de m
Výstava ikonografie a bibliografie Mariánského sloupu!? Proč, nač, jaký je její
účel ?
Temný čin třetího listopadu 1918 zaslouží pozornost v dvojím směru. Když
sv.Jeroným dostal zprávu o spoušti, kterou v Římě způsobili Alarichovi Visigoti,
zplakal hlubokým žalem nad takovým neštěstím věčného města. Ano, byl to kalich
hořkosti až do dna, kdož však jej z římských současníků pili, těm přece Jenom
nemusila šlehnout ve tvář horká vlna studu. Vždyť ti ničitelé byli prostí lidé ve
voiských kožich, přišlí z bažinatých lesů Gemíanle, chtiví lupu a kousku toho Štěstí,
jež se na ně v kráse dosud nepoznané smálo pod modrým nebem Itálie. A Říman
tehdejšího věku měl pro ně slovo, v něž vkládal opovržení i soucit: barbaři.
My nemůžeme říci:barbaři. Vždyť u nás to byli lidé vlastního rodu, kost z
kosti naší a krev z krve naší. Co potupy je skryto v tomto vědomí!
Proto chceme rehabilitovat zas české jméno sami před sebou. Proto
předkládáme veřejnosti ty různé malby, rytiny a lepty, perokresby a fotografie spolu
s bohatou bibliografií, abychom ukázali jak barokový sloup na Staroměstském rynku,
s okolím svým pěkně zladěný, lákal k sobě esthetický smysl ušlechtilých duší, jichž
na štěstí a ku cti národa vždy bylo víc, nežli nešťatník z 3.listopadu.
Než čin ten má také metafysickou svou stránku. Divně Jsme se to uvedli v
svou mladou svobodu! Urážkou Boží Mateře a nebes Královny! Zda nechvěje se srdce
naše obavou, že za to dobrý genius od nás s pláčem prch? Kde hledat nápravu, než
v smírném činu, v rekonstrukci zničeného sloupu nebo ve zbudování náhradního díla?
Je rekonstrukce možná? Dosavadní výsledky pátrání v tom směru nezdají se
tomu nasvědčovat. Ze všeho zbyly jenom tak žalostné trosky, že na obnovu
původního sloupu nelze pomýšlet! a pouhá napodobenina nemohla by nikdy míti
umělecké ceny zničeného originálu. Po této stránce zkáza provedla své dílo
dokonale. Bude tedy nutno zřídit snad velkou mramorovou sochu Madonny bud v
některém chrámu či na volném prostranství kdes uvnitř města neb v zátiší sadů
někde na výšinách kol Prahy, nebo snad chrám "Královny míru” kdes na její periferii,
s hlediska duchovní správy tak žalostně ubohé.
Na svůj štít jsme vryli hrdé heslo ¡Restaurare omnia in Chrlsto! Však víme též,
že možno dospěti jen per Mariam ad Jesum! Když tedy vstupujeme dnes do svého
domu, pak prosíme Tě, nebes Paní, bys tam vešla napřed a duchem víry, pokory a
lásky naplnila příbytek ten prostý, bychom účastni se stali Tvého zaslíbení: Kdo
nalezne mne, nalezne život a dojde milosti od Hospodina. Ó přijd, Paní, k nám!

Vždy£ nad portálem již dvé moci Tvého Syna a tedy i Tobě věrné, Věda a Víra, Tě
vítají do věčných věků: Ave Immaculata!
V Praze barokní a katolické, v památný den sedmdesátého výročí slavného
dogmatu o Neposkvrněném Početí Panny Marie.
Lidová akademie.

MARIAI^SKT?' SILOUP
Rány nesčetných nehod a pohrom zůstavily patrné jizvy v krásné tváři mateře
českých měst - stověžaté zlaté Prahy. Jemný půvab její ošlehaly nesčetné bouře, jež
se nad ní snesly, za mnohých vpádů vojenských, kdejaký clzák urval kus její slávy a
nádhery, nejeden vandal ji oloupil o veliké skvosty a drahocenné památky, přemnohá
vzácná ozdoba její zničena drsnou pěstí nepřátelskou, Bohužel nejen ranami cizího
škůdce, nýbrž často i z nerozumu a poblouzení vlastních synů národa zmizel mnohý
památník slavné minulosti navždy k nenahraditelné škodě naší. O své historické a
umělecké památky zvláště Staroměstský rynk byl oloupen. Minulé i přítomné století
se přičinlío vyrvat! mu mnohé ozdoby a zkazit! jeho historický vzhled. Vzpomeňme
jen na smutný osud kašny Krocínovy, na zboření domu Křenovského, na nevhodném
postavení pomníku Husova, pres protesty odborníků.
Jevištěm vrcholného vandalství, jež v dějinách našich nemá podobného, stává
se Staroměstský rynk v sedmý den naší samostatnosti, dne 3.listopadu 1918,
stržením Mariánského sloupu.
Než sloup stržen, předcházejí štvavé řeči a čilá agitace, jakoby Mariánský
sloup byl zbudován Ferdinandem II. na oslavu porážky českého národa na Bílé Hoře
a k potupě udupané české samostatnosti. Tato klamná domněnka již dříve vícekráte
vyvrácena
byla
autoritami
nejpovolanějšími.
Zdánlivou
souvislost
s
bitvou
bělohorskou hledí někteří vysvětlit! tím způsobem, že vzorem našemu sloupu byl
sloup mnichovský, který skutečně Maxmilián, král bavorský, vůdce vojsk císařských,
dal postavit po bitvě bělohorské.
Též Národní výbor bezprostředně po stržení prohlásil:
"...Nutno dle pravdy a historie vytknout, že Mariánský sloup není v žádné
souvislosti s bitvou bělohorskou a zejména s popravami českých mučedníků na
Staroměstském náměstí, nýbrž že byl zbudován teprve 30
let po
bitvě
bělohorské..... Národní výbor proto žaluje, že z historického nepochopení byl v Praze
zničen pomník, jenž po stránce umění barokního patřil k nejvzácnějším pomníkům
toho druhu ve střední Evropě a tím že také bolestně bylo dotčeno citů
náboženských. "
Sloup se sochou Fauny Marie postaven byl k rozkazu císaře Ferdinanda III.,
Čechům dosti nakloněného, který též i nadaci zřídil "ku konání pobožností, ku stále
trvající vděčné památce, že z pouhé milosti Boží toto od tehdáž nepřátelského lidu
švédského silně dobýváno Staré a Nové město Pražské k přemožení a podmanění
nepřišlo a k tomu cíli, aby přímluvou Nejsvětější Rodičky Boží na budoucí Časy od
válek a outokův nepřátelských, nakažení morního a jiných neřestí zachováno bylo..."
(Liber decretorum, arch,rn.č.753 fol.259)
Očitý svědek zaznamenal ve svých poznámkách při roce 1650, nyní v annálech
fary a sv.Vojtěcha se nacházejících :”23.dne měsíce máje začali kopat a vybírat grunt
prostřed rynku pro sloup blahoslavené Panny Marie.
'
*
- "20.dne měsíce září začali na
rynku z žehrovcový štuky tesat kamenici i řezbáři na sloup Panny Marie..... "
Z jiných pramenů se dovídáme, že již 20.září vztyčen byl 70 centýřů vážící
sloupz jediného kusu - pískovce a dne 30.září 1650 byla naů postavena socha Panny
185

Marie. "Poněvadž obraz bJahoslareué Panny Marie na rynku již štastně vyzdvižen
jest", dává Ferdinand rozkaz odstraníti šibenici, jež stála až do 17,prosince IďSO,
posvěcení toho díla bylo nutno odložit! až do prijezdu císaře do Prahy a stalo
se teprve 13. července r.l6S2 u přítomnosti císaře Ferdinanda lil. a synu jeho
Ferdinanda IV. Při této příležitosti učinil císař k této soše štědrou namlel, aby
každou sobotu a každý svátek Panny Marie jeden z kanovníků svatovítských z
chrámu Týnského při zvonění velkým zvonem k soše vedl procesí a před ní s
průvodem zpěvu litanii loretánskou konal. O svátcích Početí, Narození a Nanebevzetí
Panny Marie konaly Mariánské kongregace studentů z koleje Klementinské k sose té
slavné průvody. Při průvodech těchto byly okázale nošeny rukavice a přilba Jesuirty
Jiřího Plachého, vůdce studentů a obránce Karlova mostu v roce 1648.
Budiž zde ještě připomenuto, že návrhy k těmto pobožnostem dul císaři
pražský kardinál Harrach po dohodě s kapitulou svatovítskou, Nadacemi průvodu
měly býti hlavně zlepšeny příjmy svatovítských hudebníků,.
Sobotní dopolední pobožnosti u sloupli nepřímo, ale úmyslně ruší židé,
procházející se stále po dobu obřadu po náměstí v houfech. Proto v roce 3675
přikázáno, aby se během pobožností u Mariánského sloupu řetězy uzavřely ulice do
Staroměstského rynku ústící. Za císaře Josefa II. zapovězeny náboženské průvody po
ulicích; tím i veřejná pobožnost sobotní w sochy mariánské přestala. Avfiak
nábožný lid pražský nedal si bránit! ve svém obyčeji. V podvečer scházívali se sem
zbožní Pražané po dávném zvyku, vykonávajíce své modlitby soukromě. Jakmile pak
ulevila přísnost prvních let josefínských, prozpěvovaly se zase mariánské písně, na
oslavu Bohorodičky, kteréžto lidové pobožnosti konaly se JoStě v tomto století.
Pobožnost církevní, založená dle nadační listiny,, přeložena na soboty nejprve
do Týna, později do chrámu svatovítského.
V letech devadesátých minulého věku píše Ferdinand Lehner o tom, Jaké úctě
se těší Mariánský sloup u lidu, že "ani zimní mrazy, ani letní vedra nezdržují lid
zbožný od návštěvy. Každého večera slýcháš zde zpěvy a modlitby lidu. Kolkolem
hlučný život velkého města, rachot povozů k divadlům a síním tanečním uhánějících,
davy světáků a vyšňořených dam - a ve středu hluku a nádhery zástup na dlažbě
klečící a vznešené Nebes Královně milostnou píseň prozpěvující, Toč divadlo přímo
andělské! Vysoko ve vzduchu za šera nočního ztrácí se sloup, na němž ku hvězdám
vznáší se socha blahoslavené Panny hvězdami ozářená..." Ve výklenku na podstavci
před obrazem Panny Marie štědré a zbožné duše stále udržují světlo.
Při obležení Prahy Prušáky r,1757 byl jeden z andělů mariánského sousoší
poškozen.
V předvečer svátku Zvěstování Panny Marie 1855 konala se na náměstí
Staroměstském oslava dogmatu o Neposkvrněném Početí Panny Marie.
V roce 1858 obětavostí a dobročinností měšťanů a měšfanosty dra V.Vaňka
doplněno i čtvrté sousoší na sloupu, zničené v roce 1757.
Roku 1898 obnoveny průvody o svátku Nanebevzetí Panny Marie; za války
konáno u sousoší několik mírových pobožností a zvláště v posledním roce za veliké
účasti Pražanů.
Roku 1904 opravovala obec opět Mariánský sloup; když bylo postaveno lešení,
shledalo se, že korintská hlavice sloupu, tesaná z nehvizdského pískovce, má voluty
a listeny rozdrobené a je tak zvětralá, že jednotlivé kusy hrozí odpadnutím. Nezbylo
než snésti starou hlavici, která je nyní v lapidáriu, a nahradit! ji novou podle
původních tvarů. Tuto práci z hořického pískovce vykonal sochař Hnátek. Téhož roku
byla socha Panny Marie posledně pozlacena a zároveň změřen sloup; od dlažby
náměstí i se sochou Panny Marie měří 1583 cm; výška sochy samé jest 210 cm.
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Mariánský sloup byl vzácné dílo umělecké <x ušlechtilá ozdoba colého náměstí.
Na vysokém sloupu z jediného kus.
pískovce stála socha Bchorodičky.
Nejstarší naše zprávy o Mariánském sloupu označují za tvůrce pražského sloupu Jana
Jiřího Pendla. Dlabačftv "Kuerlstler-Lexikon', dodává, že na něm pracoval společně s
ArnoStem Heidlbegem, Stanislavem Goldschnockem a Melberem. Dle spisu Í-Ieraina a
Teigeho "Staroměstský rynk" byla práce svěřc;-?. otci Jiřímu Pendloví, jemuž syn Jan
Jiří pouze pomáhal, a jsa ještě příliš mlád, n. mohl vytvořiti krásný, úměrný sloup
korintský, s neméně krásnou listnatou hlavicí.
Dole na čtyřech úhlech nalézají se a; dělé, přemáhající ’dábly, znázorňujíce
vítězství pravdy nad bludy a neřestmi.
Celková dispozice a návrh sloupu pražského pochází od neznámého nám
architekta, jenž byl asi ve službách císařských. Mnichovský sloup slavného P.Candida
byl vzorem pražskému, nemá však daleko té ceny umělecké, jakou měl náš.
(Jan Jiří Pendl zhotovil ještě pro Praho, "vinný sloup”, se sochou sv.Václava,
stojící nyní při kostele Křížovniků a jízdeckou sochu sv Václava, nyní postavenou na
Vyšehradě.)
Význam sousoší staroměstského potvrzuje po stránce estetické i Jiří Karásek
ze LvoVic. Cizinci vraceli se vždy neuspokojeni od Husova pomníku a se zálibou
kochali se znovu pohledem na umělecké dílo s tchy Panny Marie.
Význam sochy výstižně ocenil V.Bitnar při manifestační schůzi pro nové
postavení sloupu v Praze 19.listopadu 1923:
" Když na přelomu půlstoletí 17.věku, léta Páně 1650, dohotovil sochař Pendl
se svými tovaryši sochu Bohorodičky, sloup se zábradlím a čtyři anděly, královská
Praha žila v ovzduší, které lze přirovnat! k teplému, Jasnému Jitru po dlouhé,
bouřlivé a studené noci. Ná české půdě počalo kvapem rozkvétati ono bohaté,
podivuhodné umění baroku, které tou dobou honosilo se již pozoruhodnými plody
malířství Škrétova a básnictví katolických kněží i laiků, dnes ovšem zapomenutých a
neznámých. Praha baroková neměla tehdy Ještě dnešního královského vzhledu.
Chyběla Jí zelená kupole malostranského Svatého Mikuláše, chyběla Jí alej soch na
Karlově mostě kamenném. Ale mysticky roztoužené duší uzdravujícího se národa
dostalo se již tehdy
uměleckých děl, plně její touhy uspokojujících. Z nich byl
•*
í
1 barokový'sloup Bohorodičjky na Staroměstském náměstí...."
Mariánský sloup měl ještě jednu ojedinělou zajímavost.
V 15. a 17. věku byly sestrojovány zvláštní astronomické hříčky v kostelích.
Malým okénkem v klenutí vytvořil se na podlaze kostela sluneční obrázek, který
ukazoval na určité dlaždici, nebo obrazci v podlaze pravé poledne. Takovéto
astronomické hříčky Jmenují se gnomony; známé jsou v Římě v kostele S.Maria degli
Angeli, ve Florencii, Bologni, Paříži, Miláně i Ženevě; v Praze něco podobného máme
ve věži hvězdárny Klementinské. Ale méně známým bylo Pražanům, že sám
Mariánský sloup byl ojedinělým gnomonem v Evropě. Za sloupem totiž, směrem k
Dušní ulici, vydlážděn je stezník - polední čára - sestávající ze tří řad kamenů.
Stezník je tak široký, jako byl stín sloupu; v pravé poledne sluneční kry! se stín
sloupu přesně s vydlážděnou polední čarou. Zajímavo, že právě v posledním roce
trvání sloupu, totiž dne 5.dubna 1918, byly profesorem drem Rosickým zachyceny dva
snímky se staroměstské radniční věže Mariánského sloupu, vrhajícího stři.
v 11 hodin dopoledne a v pravé poledne, kde velmi zřetelně je tato vskutku ojedinělá
zvláštnost dobře viditelná.
Stezník zůstal, a dosud jako vykřičník české kultuře ostře rýs :e se před
Husovým pomníkem na Staroměstském rynku.
Je v tom podivný a jedovatý rozmar dějin, že první, kdo podnikl útor n? sloup
Panny Marie, byl - PruŠák. Za obléhání Prahy totiž, kdy Hohenzollem Fridrich
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Veliký, jehož dílem je poněmčení nejkrůsx^éjáf části Slezska, urvaného české koruně bombardoval Prahu, maje při tom s ryze germánskou surovostí namířeno právě na
její nejkrásnější a umělecky nejcennější památky, tehdy vrazila jedna ělová koule do
sousoší mariánského a roztříštila anděla.
Po Hohenzo Herno ví násl edo val - Habsburk , nebof druhý nepřátelský akt proti
této soše vyšel od velikého germanísátora a zuřivého centralisty - císaře Josefa II. na základě Jeho nařízení byly zakázány průvody k soše Panny Marie, z chrámu
týnského konané. Dílo, které začal Němec-Prušálc, inspirovala po 60 let liberální
česká inteligence, a konečně vykonali vandalové z české krve, jejichž matky se svými
strastmi a boly chodily sem pro útěchu a s vroucností volaly: "Pod ochranu Tvou se
utíkáme"...
Dr.Josef Frič dal první návrh k odstranění sloupu již r.1848, však skonči!
neslavně, Jsa záhy změněn - na postavení pomníku Hádeckého.
Nový útok na sloup podniknut v lednu í J4 velmi rafinovaně, ale odražen
způsobem Matky Boží zcela důstojným. Moderní
poštolové umění" chtěli odstraniti
sousoší mariánské se Staroměstského rynku po obně, jako byla odklizena socha
sv.Jana z nynějšího Václavského náměstí do kouta obecního dvoru. Mariánský sloup,
již značně vetchý a nemající žádné Jistiny na udržování, měl býtl odstraněn a stržen
z ohledů" bezpečnostních". Avšak Ferdinand Lehner a František Eckert, vlastenečtí
kněží čeští, badatelé a spisovatelé, v mnoha tisících exemplářích rozfjazuJÍ po Praze
letáčky i brožurky ¡"Památník hrdinné udatnosti Pražná v roce 1648" a účinně
manifestují, že historicko-umělecké a náboženské, byť sešlé sochy nejsou určeny k
rozbití, nýbrž k obnově.
Brzy schází se tolik dárků, že stačí na důkladnou opravu.
Ještě jednou ohrožen byl Mariánský sloup, když totiž měl se stavětí na
Staroměstském náměstí pomník Husův, avšak při řešení místa znalci prohlásili, že
týnský chrám tvoří se sloupem Mariánským jednotnou skupinu a sloup zachráněn.
Přichází 3.listopad 1918....Krev stydla by v žilách znova opakovat! a připomínat.!
opět novou popravu staroměstskou....
Kdyby již manifestanti bělohorští byli chtěli dát! opravdu najevo své rozhořčení
útlaku habsburského rodu, měli v Praze příležitost jít! na jiné, zcela zřejmé památky
po této dynastii. Kterýsi liberální list otevřeně napsal:
"Kdyby se dav byl vrhl na pomník císaře Františka I., nespácháno tolik škody,
ne snad, že byl nenáviděným Habsburkem, ale že sochař pomníku nestál za nic...,"
Tento pomník stojí zde doposud uprostřed Masarykova nábřeží, pouze poprsí
monarchovo s největší pozorností sneseno a uloženo v lapidáriu; pomník, ač nese
tolik germánských symbolů, zůstal nedotknut. Zde máme názorný důkaz, že
listopadoví kazisvěti nešli kácet pomníky hanby a ponížení českého národa, nýbrž že
tak učinili ze záští k symbolu náboženskému.
Mnozí snažili se obhajovati ještě tento čin, jediná "Česká svoboda" slovy
Alfonse Bresky až v novoročním čísle vyslovuje dobře míněný protest, že stavěním
nových věcí dát výraz svému cítění je daleko krásnější a vznešenější i úchvatnější,
než ničit díla stará a kupit trosky na své cestě.
Druhého dne po skácení sloupu nalezen na troskách krásný, zelený věnec od
znamenité české české umělkyně s visitteóučPlným jménem protestuje ¡Zdeňka
Braunerová”. Luza, která zločin provedla, nezná ovšem významu Zdeňky Braunerové,
ani ceny uměleckého díla.
Spisovatel Holeček ve "Zvonu" po zásluze odsuzuje čin těchto obrazoborců,
jímž byl dán popud celé republice pro činy podobné.
Také Růžena Svobodová, naše veliká umělkyně slova a znatelka umění, v
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soukromí bolestně se vyjádřila o tomto zločinu na Panně Marii spáchaném, ale
veřejně nezazněl její hlas v novinách.
A co by byl řekl nadšený Vilém Mrštík, jenž napsal ostrý a ohnivý protest
proti boření Staré Prahy, známý pod jménem "Bestia triumphans"!....Co by řekli o
třetím listopadu Palačký, Rieger?...
Trosky zbořené sochy mariánské na Staroměstském náměstí bolně a způsobem
pokořujícím připomínaly rouhavý čin "reků" z 3.listopadu. Ač některé české listy
vyzývaly, aby pahýl Mariánského sloupu zůstal na místě na stálou potupu katolíků,
uznali povolaní činitelé jinak za dobré a dali Je odkliditi v noci na čtvrtek dne
19.prosincé 1918, tedy před příjezdem presidentovým. Snad přece styděli se za
"kultúrní dílo" svoje nejen před Masarykem, nýbrž hlavně před zahraničními hosty,
kteří ho provázeli.
Pro věčnou pamě£ budiž zde Ještě poznamenáno, že rada města Prahy
odhlasovala odměnu 6628 korun za odklizení trosek sloupu. Při revoluci francouzské
skácel malíř Coubert za komuny Napoleonův sloup vendomeský, začež byl odsouzen
republikou k úhradě výloh za jeho nové postavení.
Vypraví se, že syn prvního, jenž hodil provaz na sloup se sochou Bohorodičky,
proslavil
se zanedlouho stejně neblaze, učiniv první politický
atentát
v
Československé republice. Není v těchto dvou historiích útoků na majestát božský a
majestát lidský jisté příčinné souvislosti, od níž vine se červená ni£ anarchlcké
spojitosti k vrahu ministra dra Rašína, jenž před soudem ve své obhajobě
prohlásil!"...byl jsem v domnění, že kácím sochu, Jako po převratu káceli Mariánský
sloup...."
S určitostí téměř dnes můžeme říci, že praví vinnícl stržení Mariánského
sloupu se dosud nepřihlásili. Při vyšetřování obrazoboreckých historií přijde téměř
vždy najevo, že skutečným původcem bývá někdo zcela jiný, než kati, kteří k oné
vandálské nádeničině dají se za plat získat!. Při bohopustém ničení svatotrojického
sloupu ve Slaném byl to gymnasiální profesor, při sesazení sv.Jana v Dobrovicích byl
to učitel atd.
Tak rouhavý čin svržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí zůstal
nevyřešen a netrestán, aby "vášně lidu ještě více se nejitřily." Teprve, když zločin byl
promlčen, hlásí se k barbarskému činu čeští herostratové, Jichž jména nejsou hodna,
aby zde byla zvěčněna.
Ale rozsudek nad pachateli vysloven mnoho a mnohokrát; povšimněte si Jen na
výstavě bibliografie článku Alf.Bresky, dra Zdeňka Wlrta, Holečka a Jiných.

I
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Řídíce se heslem v úvodu označeným, mlčením zahalujeme též dlouhou
I smutnou kapitolu politickou, s neblahými následky u nás i v zahraničí, kterou
ij vyvolal řítící se kamenný Mariánský sloup...
Prázdnota v hořejší části Staroměstského rynku volá po vyplnění; nevhodně
1 postavený pomník Husův, neš£astně řešený a svou nesouměrnou polohou uráží
krasocit nejen obdivovatelů staré Prahy, nýbrž i turistů a cizinců.
Nepřátelé Mariánského sloupu se předhánějí v návrzích, jak Staroměstské
i náměstí zastaviti jinými pomníky, aby pro Mariánský sloup nezbylo místa.
Kterýsi kněz mluvil s mistrem Myslbekem nedlouho před jeho smrtí o svržení
I Mariánského sloupu. Myslbek s uměleckého hlediska netajil se velikým rozhořčením

I

i

nad zničeným vzácným dílem sochařským. Hovořeno též o tom, že sloup měl by býti
znovu postaven. "Ale kam?” tázal se kněz. "Tam!" odpověděl krátce a prudce
Myslbek. Jako umělec vzácného smyslu chápal, že Jediné místo pro rozbitý sloup je
s architektonického hlediska na Staroměstském náměstí.
Jest tu. ovftein řada otázek, zda bude možno zbytky sloupu sestavit! a sousoší
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rekonstnrcrvzrtí, či zvěční—li se dnešní -umění -sochařské dílem novým»
Dlužno připomeniouti, že starý sloup byl soukromý dar císaře
sloup nový bude dar celé republiky Československé,

Ferdinanda,

Odjinud pochází návrh povýšili sochu potupené Matky Boží na význačné místo
Prahy, aby jako nad Tarvizem vévodila celému městu.
Jiní z praktických důvodů přimlouvají se za to, aby místo sochy postaven byl
na periferii města chrám ke cti Panny Marie. Tam uschovávají se všechny památky ze
sloupu Mariánského, tam úcta mariánská rozvine se v nové květy.
Jak odčinit! urážku Královny nebes stržením sloupu staroměstského a jak
vyjádřiti úctu českého a zvláště pražského lidu k Matce Boží? Tyto otázky bude
řešiti nedávno založený "Odbor pro rekonstrukci Mariánského sloupu při Lidové
Akademii v Praze"; týž odbor uspořádal
tuto výstavku,
aby
nejprve
byla
prostudována veškerá historie i ikonografie, týkající se na čas zmizelého památníku
se Staroměstského náměstí.
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RâCüiîze knihy "Lieux magique et sacrés de France", Rob.Laffont, Paris 19ô7,
s uk&^kaml,
Překlad a kritické poznámky

Gilbert A.ltenb«ch^ Botinp l »Qrjnia ■ Lieu^ magiatie
cle Franca, ea/ce les enigmes de / uiwers, ^u. nobert
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"Janu míata, kdt nm duch''

Maurica Barrís

Země je poseta mnoha terapeutickými, magickými a posvátnými místy, která
ovlivňují lidské zdraví, duší a ducha. Místy, která jsou často již zastřena a
překryta produkty dnešní civilizace (železobetonové konstrukce, trasy vedeni
vysokého napětí ap.). Místy, která dokáže odhalit sensibil, ke kterým se váže
množství legend a na nichž dodnes stojí významné objekty vystavěné člověkem
(kláštery, kostely, kaple, lázně), místy dávných kultů i tajemných menhirů,
dolmenů, skalních útvarů.
Taková silná (vysoká) místa vzrušují mysl dnešního člověka, ohledávajícího
hranici mezi vědou a mystikou. A to nejen ze strany mystiky (al už západní nebo
východní orientace), ale,také z pozice přírodních věd a jejich aktuálních poznatků
především z oblasti astrofyziky a geofyziky, z hlediska úzkého kontextu
mikrokosmu a makrokosmu - v nových vědních disciplinách " geobiologie a
biologie habitatu" ,
Ve vypjaté době konce 2. tisíciletí stále naléhavěji se otevírají otázky po
původu a kořenech lidského bytí, zkoumají se zdroje mýtického porozumění světu
a vzrůstají snahy znovu oživit zasutý duchovní potenciál každého člověka. Na
důležitosti nabývá poukaz ' ke schopnostem individuálním, nezastupitelným a
nenahraditelným, vůli a zodpovědnosti jednotlivce.

Recenzovaná studie patří do oblasti studií vědeckých, které nabízejí plody
svého bádání světu jako klíč k lepšímu, plnějšímu a prozářenějšímu životu. Nabízí
jako všeobecně platný a použitelný postup metodu objektivního zkoumání a
vyhodnocování silných míst. Pokusím se v několika ukázkách z textu naznačit
založení tohoto pToblémy a v závěru doplpjt několika kritickými poznámkami.

M ikrokosmos a makíokosmos

V průběhu věků byl člověk často fascinován c ¿o m cg n etický mi s teiurkkými
zvláštnostmi naší planety. Vědomí tcknvýck ckolností s-i odralo
- ■bytování
megalitů, stavění pyramid nebo obětní,
- nszťaji prošlo v
kláštery
nebo kaple. TeK posvátná a rrgická místa zůstala po tisíce let v povědomí a
k-ilská ohětišt& bX.iT jednoduše opakována Ísímany a po nich i kňsiany.
Člověk se vyvíjí v rovnováze telurických sil, které pramení v jádru Země a sil
kosmických, které ho bombardují z. kosmu. Naše buňky žijí a ozvfjeq se u harmonii
léia duaJity.- Ikřsfvo je " anténa'
*
svýma rukama a svými hlavami a je spo/no se
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Zemí svýma nohama. Tyto entrgie jsou zachycovány * pOfhcovány haším energe
tickým tělem, které předává tuto informaci našemu tilu fyzickému. Holistická
medicíně názorně předvedla, že naše tělo energetické je nemocné (nebo uzdravené)
spolu s tělem fyzickým.

Následuje fyzikální rozdělení jednotlivých zemských vrstev a nebeských sfér.
Konstatuje se, že naše planeta je protkána proudy podzemních vod, jako je lidské
tělo protkáno drahami žil a cév. Zároveň jí také prochází množství magnetických
proudů, které jsou zdrojem vibrací. Geodynamické události uvnitř zemských
vrstev jsou základem teluro-magnetických proudů. Energie přicházející z Kosmu v
interferenci
s
telurickým
vyzařováním
Země
dávají
vznik
silným
kosmotelurickým místům.
Primární okruhy
Jé dostatečně známo, že stěhovaví ptáci a velryby využívají magnetické proudění
k určování své migrace.
M ísta sí! zettóčňQ msgnetismu se spojují v primární okruhy, kde se budoucí
zasvěcenec m-jcjí kosmuicUnjjkou energií. Tato putování do dalekých zemí dovolují
v
saku roz.Tjet svou ¿sstní viarační hodnotu a odblokovat různé schopnosti, od
vnímání a poc/íováfií urLTých nuencí a určitých jevů až po komunikaci s podstatami
života a poučení se o jejich rcvrnč vědomí.
Lidé starověku, konstruktéři megalitú a pyramid, stavitelé katedrál si
uvědomovali kosmotelurické nuance a využívali jich pro zdůraznění vyšších stavů
vědomí.
Symboly posvátných budov o tomto vědomí svědčí:
- telurická proudění jsou symbolizována draky, hady nebo jinými plazy
- kosmické síly jsou reprezentovány orly, jeleny ...
- křížení kosmoielurických sil odpovídá svátý M ichael, prabodávající svým dlouhým
kopím draka, nebo Panna M aria, stojící na hadech.

Modifikace tras telurického proudění

Zemská kúra ochládá, seismické otřesy vytvořily nové trhliny a změnily cesty
proudů podzemních vod. Přirozené.zemské pohyby přerušily trasy telurických proudění
a, z hlediska návaznosti, i umístění silných míst.
Železné masy dnešních konstrukcí, rozšíření vedení velmi vysokého napětí,
železnice, transformátory, atomová střediska, společná sídliště, továrny, těžba
železné rudy ap. přispívají k odstranění magických a posvátných rnísl, " sterilují“
místa dříve považovaná za silná a “ produkují“ také nová.
Původnost našeho výzkumu je v jedinečném zpřítomnění aktivity silných míst
dnes, což jistě mnohé čtenáře překvapí.
Ják znovunalézáme silná terapeutická místa?
Pro znovunalezení nebo odhalení bodů sil kosmoteluríckého magnetismu se
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během «Zkoumání zformují různá kritéria. Před několikaminutovým studiem na zemi
s různými měřícími přístroji pro zjištění vysoké energetické linie, předcházejí mnohé
historické znalosti. Snesou se nevyvratitelné důkazy o existenci iěchio silných míst,
nebol odpovídají velmi často (jsou ještě aktivní) starověkým keltským posvátným
místům, jako jsou svaté hory, most Sainte 0díl ve Vosge nebo antická místa léčení
a uzdravování těla, duše či ducha.
Je ovšem obtížné obnovit takové síly (zdroje) a místo zachovává své tajemství
jako hory Sene v Bourbogne......
Holistická fyzika a geobiologie poskytují elementární údaje, kleré umožňují
lokalizovat tyto body a měřit je vědeckým způsobem. Elektronické měřící přístroje
ukazují velmi podrobně podivné anomálie: anomálie zemského magnetického pole,
rozdíl elektrického potenciálu, anormální radioaktivitu, zemský odpor nejvyšší nebo
nejnižší.
Holistická fyzika a rovina vědomí
1 Silné kósmotolurické místo je výsledkem fyzikálního “ plus" (klasická fyzika;
atom, elektron, proton). Např. geologická a geomagnetická interference za
přítomnosti telurického proudění a minerálů (např. křemen), které vedou (jsou
kanálem) tuto energii.
Tento výsledek přísluší energetickému poli místa (fyzika kvant: vá: quarks),
vlaslní
brána
jisté
informaci
(holistická
fyzika:
elektror - ¡¡elektron,
hmota-anlihmota, z toho vzorec E-Mc^ r
Podle daných veličin nové fyziky je silné místo výsledkem tří fckícrú: hmoty,
energie, informace.
Ze silného místa prýští také jistý energetický potenciál, který upřednostňuje
negativní entropii a entrppii obrací. Tato ^nprgie je nabité jistou informací, která
rozděluje silná místa do tri typů-, po^le definice života, kleté nejsou ničím jiným než
jistým typem informace, přenášeným hmotou kanálem energie: silná místa
terapeutická, silná místa mafieké, silná místa posvátná.
Každý typ silného místa odpovídá rovině vědomí, nejvyšší místům posvátným a
nejnižší místům terapeutickým, nejbližším hmotě:
- silná terapeutická místa obnovují harmonii subtilních těl našeho bytí, z.; o v u o žívají,
regenerují, stimulují tělo fyzické a energetické. Přispívají k jiným stavům vědomí a
působí na endokrinní systém.
- silná místa magická posilují schopnosti fyzické a upřednostňují tvořivost.
Rozehrávají se v magnetické přitažlivosti ve faktorech otevírajících mechanismus
úspěchu.
- silná posvátná místa upřednostňují duchovní vývoj a posilují vyšší rovinu vědomí.
Přibližují lidskou dráhu blíž
jednotě s pohnáním (pojn^řekl.: i se světlem - “ la
lumiere“ fig.).
▼
Každý typ informace přísluší jedné k alegorii sitrtéhé místa a odpovídá určité
frekvenci.
Mtí vstupuje do rezonance s těmito informacemi, má své vlastní
informace, tj. svou viastnf frekvenci, $vou vlastní rovinu vědomí.
Shrňme několika slovy: " To, co je důležité, je prožít? zkušenost nebo situaci,
a ne ji pouze chápat."
Těm, kdo usilují probít danou zkušenost, přináší holistická fyzika mnohem více
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možností porozumění, než se zdá.
To je to, kde se věda stýká s mystikou.
Měřící přístroje
V exteriéru jsme omezili měření rra pět typů přístrojů.
- geomagnetomeir, který měří intenzitu magnetrckéha zem-sketio pole
- měřič radioaktivity místa, např. kde se koncentrují vertikální trhliny a proudy
spodních vod. Počet impulzů za minutu ukazuje Ionizující místa a ta, která jsou spíše
bolest mírnící. Nerozlišujeme souvislost různých typů záření (alfa, beta, gamma),
není to pro toto zkoumání důležité. Např. 40 imp/ min odpovídá katedrále v
Chartres, zatímco jistá místa v Bretani vykazují 200 imp/ min
- telurometr na měření odporu země (ohmmetr země)
- materiál pro radiestezi a radiestologii: různé typy radiéstetických kyvadel na určení
syntetiace různých vibračních energií (užití zvláště ve fyzikální radiestezi, založené na
délce vln), geodynamické antény na rozlišení kosmotelurického chvění a příslušnosti
místa k energetickému tělu. Proutky a antény prfo lokalizaci trhlin, vodních proudů...
- geodynameir je měřidlo se stupnicí od -50 (50 negativních jednotek vibrační
energie) do +50 (50 pozitivních jednotek vibrační ertergie) a s neutrálním bodem, tj. 0.
Geodynametrické měření nás informuje o kosmotelurické intenzitě místa nebo
bydliště (vlna života). Sídliště přeplněné interferencemi patogenních mikroenergií
(proudy spodních vod, trhliny) vykazuje vlnu života velmi slabou, např. -25 (vězení),
zatímco zdravý dům (dobře zachovaly) +15. Silné místo kosmotelurické, magické nebo
posvátné dosahuje obvykle +35. Upřesněme, že vz/ůst míry není lineární ale
logaritmický, a pochopíme, že důležité rozpětí vlny živMa je od +10 do +35.
Následuje výčet a popis jedinečných silných míst na území Fiartcie. PúVod
místa je doplněn jeho historií, nejvýznačnějšírni -a podivuhodnými událostmi,
vyjádřen pak V naznačených ohledech potenciál tohoto místa. Zkoumá se tu i
soubor mísí, která vytvářejí tzv. geomagnetické osy a z nich pomyslné
geomagnetické obrazce ^trojúhelníky, pentagony, hexagony ap.) s hustým
výskytem dalších silných míst. Topografie je doplněna několika obrazovými a
fotografickými přílohami, jako> např. soška zjevující se černé madony, menhiry,
jeskyně, skály, léčivé prameny, katedrály, kaple apod, Kniha konči následujícím
doslovem: .

Jbme na konci studie □ místech, " kde se nebe dotýká Země“. Cílem není
přesvědčit, že existují místa, “ kde se něco děje“, ale pouze nabídnout čtenáři téma
k zamyšlení tím, že mu dáme do ruky klíč, jímž se pootevřou “ dveře tam uvnitř".
Proč by rrám v době, kdy nám do podvědomí - aniž si to přímo uvědomujeme- pronikají poselství, a vysílání zvuková, vizuální..., neposkytovala silná kosmotelurické
místa určitý druh poselství, aby nám pomohla v našem vývoji?
Jbk jsme několikrát rozvedli během naší studie, současné znalosti moderní
fyziky zavedly k pojmům hmoty a energie pojmy informace a paměti. Výzkumy
jednotné teorie Vesmíru se snaží jasně ukázat 1u1o jednotu. Vysoce přesahuji klasický
rámec čtyř základních, všeovfádajřcích sil: gravitace, elektromagnetismu a dvou
protikladů - síly a slabosti. Nebol jsou-li jejich rozsah a účinnost různé a velmi
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Gdíišné, nové fyzikální teorie se 6nažf skloubit malé í velké nekonečno a tím uv.ést v
život sen Einsteina, který věnoval téměř 30 let pokusům toto tajemství vysvětlit. V
souvislosti se silnými místy kosmote|urickými, " kde vane Duch", může nyní nová
fyzika přijít s těmito odpověďmi:
- hm&ta, p&dtc klasické fyziky, představuje místo samo, jeho geologickou povahu a
minerální složení Skládá se z itomů tvořících molekuly (např. křemen SÍO2).
- energie, dokázaná kvantovou fyzikou, vzniká geodynamickými pro tiklady, tedy
rozdílem rychlostí rotace mezi ústředním jádrem (magma) a zemskou kúrou. Z takto
vytvořené tíže vznikají telurické proudy, které brázdí planetu podél geologických
zlomů a určitých nerostných nalezišl, a kříží se, přičemž vytváří silné body zemského
rnc^nelismu. Zde hojně tryská životní energie e mění strukturu elektromagnetického
pole našeho fyzického těla.
- ůdcji informační fyziky se informace dostává na místo svého sklonu (nadání)
terapeutického, magického nebo posvátného. Naše vlastní informace, obsažené v
částech atomu tvořících molekuly, reagují v přítomnosti těchto indukčních polí.
Informace silného místa “ živí“ naše nitro, jehož nestálost předurčuje rovinu vědomí.
Připomeňme, že život je přenášen od informace k hmotě kanálem informace.
Neznamená výzva Země a kamenů, která je na úsvitu 90. let u živých bytostí
stále zřetelnější, potřebu vracet se k ” původním informacím“?
- přibývá hliněných staveb, z hlíny pálené i nezpracované. Obydlí z lepenic
zazří ani snávají překvapivý rozmach, který otřásá všemi prognózami, pokud jde o
stavební materiál;
- prcjsvy náruživé potřeby komunikaca s kamenem, projevující se vyhledáváním
” starých kemonú", katedrál, bývalých obydlí, zámků, opatství, historických
pamCiCk... se šíří nebývalou měrou,- péiíání po předkeltských megalitických fragmentech, objevování menhirů a dolmenů
vzrušme čím dál více adeptů megalitismu.
Tukovému osamělému badateli, poslušnému vlastního nitra a kosmolerismu, se
encrgío a informace z oněch magických a posvátných míst stanou jakýmisi
pohádkovými oživovateli blahodárných a evolučních jevů, podle principu řetězové
reakuu. Tyto jevy nás dovedou příměji k tomu nejlepšímu uplatnění sebe sama tífh že
si uvCJomíme své báječné možnosti a povzneseme se na rovinu vyššího vMomí,
přibit'.jme se poznání (světlu).
Každá bytost bude reagovat jinsk, podle informací nesených jejími částečkami
energie, každá bytost je jedinečná, ale uzdravení těla, duše nebo ducha vychází vždy
z povahy a souladu energií ji obklopujících.
Přejeme si, aby uvědomění si kosmotelurismu zlepšilo lidský život. Až budete
pátrat po silných místech, aí už léčivých, magických nebo posvátných, mějte na
mysli ona moudrá slova, shrnující celou podstatu života, a přemýšlejte o nich:
- Celek v Celku
- Jsme částí Celku
- Celek je v každém z nás.

xxx
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Těmito slovy končí studie, která nám nabízí nový, lepší a plnější život,
přistoupíme-] i na výsledky jejího zkoumání. Autoři
považují
využití
kosmotelurických proudů a dalších fyzikálních okolností za plně odpovídající
dnešní době, jejímu'rytmu a charakteru. Přistupují na rozvrh světa v síti informací,
techniky a pokročilých vědeckých bádání, hrají s vykořeněným světem hru s
vykořeněnými pravidly. Přeceňují vědecké poznání a nenahlédnou, že podstaty se
nelze dobrat bez metafyzického rozměru. Metoda objektivního ohledávání nedokáže
a neposkytuje ani možnost vykročit za pouhou harmonii sil, která má vést k
"našemu vývoji". Vyhledávání optimálních podmínek (tj. silných míst) a zdrojů
energie, která má "napájet naše nitro", nás jakoby zbavuje vlastní vůle a
rozhodování a stírá pro člověka tak nezbytný a inspirující pocit vlastní
nedostatečnosti,
■
Pociťuji tu osten východního zbavení se závislosti na zdejším světě, povznesení
se do vyšších rovin vědami, které za sebou zanechávají svého bližního, tady a ted.
Chybí mi tu rozměr aktuální přítomnosti západní tradice, rozhodováni v každém
okamžiku svého života, plné nasazení a vydanost. (Tvé slovo budiž ano-ano, ne-ne,
Kdo, když ne já? Kdy. když ne led?)
Přístup k lidskému nitru jako k tématu vědeckého bádáni byl na hranici
vědy a mystiky,, tak jak je v recenzované studii před veden, zdá se mi naplněn
velikou pýchou a nedostatkem pokory, onoho přirozeného ostychu a respektu
před mystériem, jsou oblasti, které člověku nepřísluší zkoumat, kterých není ze
svého bytostného založení práv. Obcování s tajemstvím - a tomu nepochybně
povaha silných míst patří - bylo vždy záležitostí vyvolených a povolaných, s
tajemstvím plně rezonujících osob. Nikdy nebylo a nemělo by so stát " veřejným
majetkem", vykořisťovaným jakkoli poctivou vědeckou metodou. Člověk se má
sám tajemství dobrat, zahlédnout a nahlédnout ho vnitřním usebraním.a zušlech
ťováním svého ducha, jen tak ho může Cale také za celý pozemský 'žívat nemusí!) v
plnosti prožít a vydat o něm svědectví.
.
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