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Část 1 
Zápisky a marginálie

Co je někde všude, není jinde nikde
Co je někdy vždycky, není jindy nikdy

Řeč je mrcha. Je mrcha v tom, že je někdy mrtvá, a mrcha je v tom, že někdy, ač se tváří, 
že je mrtvá, je naopak docela živá. Pravda je omezená a pravda je neomezená. My máme 
pravdu a pravda má nás. Vede to ke schizofrenii, protože jediné, co máme k vyjádření toho 
všeho, je řeč. A  nepomůže nám Vídeňská škola, strukturalisté ani jiní -isté. To je j-isté.
Jeden mládence (Wittgenstein) napsal, že o čem nelze mluvit, o tom se má mlčet. Pak šly 
roky a jemu bylo to mlčení k nevydržení, a tak nám zanechal ještě řadu mouder. Jak jinak. 
Pravda je omezená v tom, že každá věc jako by měla vlastní obor toho, co o ní lze říct 
„pravdivě“. Dá se hrdlit (do statků a hrdel) o tento obor pravdy. Ale celek - univerzalita - má 
ta obor pravd, který by byl uzavřený a úplný? A jak vůbec mluvit vzhledem k univerzalitě?
Zase jsme u metafyziky. Doufejme že s lehkostí osvobodivou, protože nejsme myslivci, nám 
nejde o obory ani oborohy (pravd).
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Co je někde všude, není jinde nikde
Co je někdy vždycky, není jindy nikdy

(Chvála Emanovi)

Člověk je hravý tvor a kdo si nedovede hrát, něco podstatného nikdy nepozná, nepochopí. 
Kdysi v maringotce jsem se setkal s tím, že někdy jde věci nejlépe dělat tak, že jsou „blbě“ 
- tedy tak, že ve světě k ničemu nejsou. Je to rafinované. Jít po hranici usilování, dělat něco, 
aby z toho nic nebylo. Být připraven na to, co přichází, a přitom umět civět, tedy vědět, že 
vlastně vůbec nic přijít nemusí.
A pak je v Regule jedna stolička a na ní nápis „20 cm“. Docela důležitý nápis. To je mírka. 
Létat se smí jen do dvaceti centimetrů. Výš už loví muži v bílých pláštích.

Prázdninová Možnost?

Prý lidi otravuji, unavuji  neustálým napřením k něčemu, pořád prý je něco důležité, něco 
by se nemělo odkládat. Nejlépe je prý nejančit, počkat, neudělat nic nepředloženého, tím se 
dá vyřešit většina problémů... a Češi jsou v tom velcí kabrňáci.
Taková malá hravá Možnost  na léto, tak jen na zábavu, ta by prý sedla. Kratochvilné čtení, 
něco tak skvěle bez nebezpečí jako sudoku, kam se hrabe křížovka, kde z tajenky může 
vylízt něco překvapivého nebo je člověk donucen zamyslet se nad nějakým nastraženým 
slovem. Taková malá hravá Možnost by prý byla vítána, ale aby nekazila den, hodila se 
k odpolednímu čaji.
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Maňána? To je na nás optimistické!

Kubánci dobře rozumí tomu, co je to zítra - někdy, někdy jindy, je v tom „ano“, ale..., 
to nepříjemné se odkládá. Blížíme se jim v tom, říkáme „to neřeš“, aniž bychom ztráceli 
svoje know how: víme lépe, co je to dnes, teď a tady. Kubánci optimisticky říkají maňána, 
ano (zítra). My každý svým pohybem jako bychom říkali ne (ještě ne). Dnes to ještě nechci 
dělat, dnes to na sebe nechci vzít, dnes se to ještě nechci dozvědět.
Říkáme Ne, je to stejné jako se slovy  „poloprázdné“ a „poloplné“.

(Prázdninová Možnost ? - naposledy byla vydána v létě 1989.)

Konference

Byl jsem na kapličkářské konferenci a byla tam spousta lidí, milí na první pohled, kdo 
jiný by se zabýval kapličkami, které stojí někde na mezích. A moje upřímná žena Jarmila 
nevěděla nic lepšího, než se jich zeptat, jestli někdy není správné nechat danou drobnou 
sakrální stavbu prostě zaniknout stářím.
Hned byl oheň na střeše, resp. řada těch vlídných lidí narazila na svoji mez, a na svoji mez 
narazila také Jarmila: téma zániku není „korektní“. Dřív možná, dřív se leccos zanedbalo 
a zničilo, rozoraly se meze. Ale nyní... my přeci zánik nedopustíme...
Bavil jsem se tím, je to divná muzeální doba, mezní. Nějak to nezní.
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Země je slzavým údolím, ale právě proto, že to víme, umíme se radovat.
(Alfréd Fuchs)
Jinak se perspektivně začít nedá. Ti, kteří začnou přitakáváním, mohou přitakávat jen 
něčemu, dříve nebo později začnou proklínat.

...Tedy to, co se přikazuje, není dobré (jen) proto, že je to přikázáno, ale naopak 
je to přikázáno proto, že je to dobré. Podobně to, co se zakazuje, není špatné pouze 
proto, že je to zakázáno, ale je to zakázáno, protože je to špatné.

Proč začínám touto citací středověkého filosofa?  Duns Scotus přeci svými spekulacemi 
řešil zcela jiné problémy než my, přirozené právo ho zajímalo ze zcela jiných důvodů, než 
může zajímat nás. Důležitá jsou tu slova „jen“ a „pouze“. Jinak bych si mohl k citaci vybrat 
bezpohlavního Hegela, kterému toto vše splývá.
Jsou věci, které není dobré zpochybňovat proto, že jsou součástí normy. Je stanoveno, 
jak jezdit na silnicích. Ale dané pravidlo silničního provozu samo o sobě nemá žádnou 
hodnotou. Může být přijat jiný úzus, jiná úprava. Jsou věci, které jsou zakázány, takříkajíc 
z formálních důvodů, aby se nepotkaly s jinými. A pak jsou jiné věci, které jsou zakázány 
proto, že jsou špatné. Třeba lhát, krást a ubližovat druhým, ale také zneužívat moc, 
manipulovat s druhými. Pozor na následovníky Hegela, pozor na ty, kteří tohle neumí nebo 
nechtějí rozlišit. Pozor na ty, kteří to rozmlžují, zakrývají, třeba tvrzením, že právo je veskrze 
pozitivní - že jde o soubor příkazů, které vynucuje stát.
Právo není jen úplný předpis o provozu na všech komunikacích světa.
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Strom I

Kdo ví, jak to bylo s tím stromem a následným poznáním. Faktem je, že se mi už mnoho- 
krát zdálo o člověku, který čte, sedí přitom na houpacím křesle a pojídá jablko. Jablko se jí 
jinak než banán - jablko se nabízí z zakousnutí, jeho tvar je při kousnutí prolomen jakousi 
hluboce vitální agresivitou, je to nádherné orální násilí. Banán, sloupnutý z části ze slupky 
se nabízí měkce, hebce. Kůru jablka je nejlepší před jídlem vyleštit, třeba jen dlaní nebo 
o košili. Jablko prýští šťávou, jak se dužina drtí, a pak se objeví struktura lomu, odhalující 
drobounké plošky lesků a matu, někdy už do překvapivého semeníku s nepravděpodobně 
hnědým jádrem (napadlo vás někdy, že uvnitř jablka není jádro ani jeho hněď vidět?). 
Jablko při kousání chrupe, vydává zvuky vzdoru, někdy vrže na zubech, praská, je to 
koncert. Hruška je zvukově ztemnělá, bažinatá, objímá zuby a dásně, nejvýraznějším 
zvukem si pomáhá člověk sám, když srká přebytečné šťávy. Kdepak, jablku se nic nevyrovná. 
Snad právě proto je obraz stáří také tak svázán s jablkem, svraskalé, gumovaté jablko, které 
okrajuje a na čtvrtky rozděluje děda sedící u kamen - to si říká o reynkovskou grafiku, 
svraskalé jablko symbolizuje přelom, kdy to staré končí a nové ještě nezačíná, a barborky 
ve váze mohou stát nenápadně v koutě pro ty, kdo si všimnou.

Strom II.

Kdo ví, jak to bylo s tím stromem poznání dobrého a zlého, spekulovat se o tom dá lecjak. 
Porozumění může přinášet pokoru, protože ukazuje obdivuhodnou provázanost toho, jak 
se věci světa vztahují jedna k druhé. Vztahy, o kterých vypovídá takové porozumění, se nás 
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týkají, jsou rámovány tím, že je přijímáme, přijímáme s díkem jako cosi nesamozřejmého, 
nezaslouženého. Ale stejně tak může porozumění přinášet pýchu, takové vědění, které 
umožňuje a nabízí ovládání věcí. Ukazuje, jak jsou věci „udělány“ a vztahy mezi nimi lze 
použít k dosahování cílů, pak je podstatná síla, schopnost vnutit svoji vůli, svoje chtění. 
Jistě - jedno není bez druhého - ale lze se udržet ve vyváženosti obou přístupů, nebýt 
pasivní a nebýt manipulativní?
Je možné, abychom toho byli alespoň schopni dostatečně jasně a jednoznačně jednat, 
rozhodovat se, ale nesklouzávali k „Hybris“ - což je nemístná pýcha, v posledku zakrývající 
strach z prázdna?
Zapomněli jsme říkat Aleluja (sláva), zapomněli jsme říkat Amen (staň se, budiž) protože 
neumíme přitakat, nevíme čemu. A tak v prázdnotě, která nás trýzní, alespoň vymýšlíme 
svoje vlastní náhodná „budiž“, aniž bychom domýšleli, jak se takové zrození „usadí ve světě“.
 

Liberalismus je zábavný. Řekněme, zatím je zábavný. Říká, že se všechno smí, až na některé 
věci, třeba nesmí se říkat, že ne všechno se smí. 
Liberalismus nesl skvělé kulturní plody tam, kde se prosazoval proti převaze setrvačné, 
někdy moudré a někdy jen konformní společenské tradice. Ale v šedesátých letech 20. století 
se všechno nějak „zvrtlo“ a liberalismus se v Evropě postupně stal oficiální doktrínou. 
Už nemá proti čemu brojit, snad jen proti zbytkům buržujství a měšťácké morálky? 
Liberalismus už není tak plodný, začíná být arogantní, agresivní, destrukční.
Napadá mě, že liberalismu se nejlépe žilo tehdy a tam, kdy převaha konzervativní 
společnosti byla (kupodivu) vůči liberálním názorům velmi benevolentní a tolerantní.  
Tuhle tolerantnost v sobě liberalismus nemá, je to pěkně žárlivý hegemon.
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O přirozenosti a velícím rozumu

Je to velmi rafinované téma - co je přirozené a nepřirozené? Na jednu stranu jako by byla 
přirozenost daností (jsme druh Homo sapiens), na druhou stranu jako by byla otevřeným 
potenciálem, normativitou, něčím, co přijímáme jako zadání, nárok. A aby věc nebyla tak 
jednoduchá, setkáme se s tvrzením, že lidskou přirozenost lze zcela naplnit jen díky milosti, 
protože jsme nedokonalí. 
Historicky se různá pojetí přirozenosti natolik překryla a zmotala, že nejlepší by možná 
bylo nalézt nějaké nové slovo - ale pro co? Co vlastně míníme? Je přirozenost spíše 
naturalistická a nebo kulturní, a nebo dokonce „nadpřirozená“? Je přirozenost dána pouhou 
příslušností k druhu, kulturou a nebo něčím, co nás přesahuje?
Rozum velí v prvním kroku druh, vědci nám přeci tvrdí, že materiálně jde o to „co máme 
v DNA“. Po mírné korekci a analýze si uvědomíme hrůzné a nevratné důsledky ztráty 
kultury u lidí vychovaných v raném dětství zvířaty a konstatujeme, že je-li přirozenost pro 
člověka něco jako otevřený potenciál, pak je to potenciál být kulturní. Sdílet s druhými 
společné rozumění a snad i etické hodnoty, jednat, tvořit.
Po mírné korekci a analýze současného kulturního úpadku (a nebo po pořádném životním 
kopanci) pak můžeme udělat i další krok.

Tip na léto
(Emanovi II)

„Prima rád, špatný nerad“- často mě dnešní svět svádí k tomuto komentáři, citaci 
z Bulgakova - Mistra a Markétky. Pološílená raně sovětská realita jen dokresluje a vytváří 
materiál pro rozehrání mnoha poloh ne-skutečného. Nejméně zajímavé z toho budou 
drogově halucinační a extatické stavy Markétky a její zkušenosti s ďábelským světem, 
podobné věci lze dnes číst všude od Castanedy až po bezejmenný brak. Zasvěcenecké 
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expozé Wolanda do scén provázející Ježíšův rozhovor s Pilátem tomu dodávají (v protikladu 
k autenticitě Markétčiny extáze) rámec věčnosti ďábla, snad poněkud přeintelektualizovaný. 
Ale to jsme začali odzadu, od slabší části knihy. Zlom knihy tvoří taškařice kolem 
„veleslavného“ moskevského vystoupení Wolanda ve velkém cirkuse, klasického zneužití 
davové sugesce, která by mohla být jen šílenou férií, výpadkem rozumu, nebýt státní 
bezpečnosti, která objevuje ve světlíku bytového správce valuty, aby onen muž navždy beze 
stopy zmizel v jejím soukolí. V protikladu k tomu pak divoká střílečka kocoura na lustru, 
vzkříšení lokem petroleje - směřuje jednoznačně k psychiatrii, neboť jediným únikem 
z takového světa je šílenost a kocouři v lidských rolích, spravující vařič. 
Na začátku je ještě vše jinak - dokonce tak, že to popírá začátek sám, je zpochybněno vše, 
co se odehrává, olej na kolejích už je rozlit a určující výpověď směřuje ke svému naplnění... 
Co platí? Co je lidská svoboda jednání, už tak zmrzačená povinnou „soudružskou“ řečí, 
která napůl zakrývá jednoznačnost veskrze lidského vyjádření Ano ano - Ne ne?? Autor 
ukazuje ještě jinou cestu, ukazuje ji na výjimečné slasti, kterou nabízí jeseteří hřbet. A z toho
 plyne konkrétní návod - dá se tím slušně kličkovat a přitom občas přijít k jeseteřímu hřbetu. 
Ale je to zapeklité, doslova. 
Klíč nám dávají aktéři sami: prima rád, špatný nerad. Jde o vzácnou formulaci, ve které zlo 
soutěží se špatností a samozřejmě vyhrává. Zlo u Bulgakova nemá protiklad, vlastně vůbec 
hodnotu: to jen špatnost, špatnost je pro něj nízká. Prima je to první. Svět Wolanda je o tom 
být mezi vidoucími, mezi prvními, být mezi těmi, komu jsou servírovány jeseteří hřbety. 
Ovládat ostatní, vést je k tomu, aby zesměšňovali sami sebe, přivádět je do blázinců a nebo 
třeba k orgiastickým zážitkům - lhostejno. Ale nikoli snažit se, usilovat, vydávat se něčemu. 
To by se rovnováha té geniální faustovské věty rozpadla.
Prima rád, špatný nerad. Deficientní svět, který představuje sám sebe bez čehokoli dobrého.
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Část 2

články

Dvacet let na jedné noze

(Dvacet let života v jednotě - o jedné výrazné osobnosti české myšlenkové scény)

V roce 1987 napsal do šestého čísla samizdatového časopisu Paraf rozsáhlou kritiku tehdy 
neznámý mladík Jiří Fuchs. Článek byl uveřejněn v části „Recenze - anotace - polemika“, ale 
svým rozsahem a významem nesporně patřil do části „Články - studie“. Vlastní polemická 
část textu totiž jen rozváděla poměrně komplexní expozici Fuchsových filosofických 
východisek, která obsahovala všechny později cizelované argumenty tohoto tomisticky 
založeného filosofa: celá moderní filosofie je obr na hliněných nohách podceněné noetiky. 
Zdeněk Neubauer zde byl vzat jako nejkřiklavější příklad toho, jak se „věda“ utrhává 
ze svých základů a staví se na roveň sebe-víry, deformované a rozplizlé vlastní vahou, 
protože jí chybí vertikála, myšlenkové ukotvení. Krátce a jasně - omyl scientismu, omyl 
existencialismu, omyl Kanta a všech, kteří na něj navazují a podceňují schopnost rozumu 
poznat to podstatné ze světa.
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A zároveň pozitivní tvrzení: schopnost rozumu poznat pravdu, schopnost etického dovršení 
rozumového poznání v jednání. Noetika musí být pozitivní, zakládat vědeckost.
Atd., atd.
Díky seřazení textů tak Fuchs zároveň ukazuje, že spor Petra Rezka s Neubauerem je jen 
dílčím sporem filosofických postupů jinak v mnohém shodných: vyznačujících se ztrátou 
smyslu pro to, co je zakládající, metafyzické. Je to skutečně tak?

Pokud si čtenář dá tu práci a porovná tento článek s tím, co publikoval J. Fuchs deset let 
poté při vzniku revue Distance a současné texty starší o dalších deset let, může být na jednu 
stranu nadšen a na druhou zklamán. Nadšen potud, že Fuchs vystupuje zcela integrálně 
- ze svého postoje neslevil ani o píď a kritiku moderního myšlení jen rozšířil o rozbor děl 
Jana Patočky a dalších, propracoval do hloubky svoji argumentaci. Je možné obdivovat, že 
tehdy třicetiletý Fuchs se vyjadřoval relativně „zrale“, komplexně a zůstal ve svých pracích 
„konzistentní“. Složité je to z obráceného pohledu. Ale mohl snad někdo očekávat, že by 
v pracích autora po dvaceti letech mohl zaznamenat nějaký posun? Bylo možné očekávat, 
že by se otevřel pro některé z argumentací, se kterými se mohl a musel setkat? Že by ho 
zajímal rozdíl mezi Neubauerem a Rezkem?
Je dobré obdivovat jeho „neochvějnost“ nebo se spíš divit jeho ignoranci?

Je nesporné, že bez jisté míry ignorance by to „nešlo“. Během posledních sta let nejen že 
se proměnilo myšlení, proměnilo se chápání vědy, ale především se stále více dostává na 
povrch iracionální, magická povaha světa, zatlačená evropským racionálním myšlením na 
dlouhou dobu do pozadí. Důraz na důvěru v rozum, kterým je Fuchs veden, je oprávněný 
potud, pokud chceme toto vše zatlačit do ne-komunikace, vytlačit z řeči jako dílo ďáblovo. 
Fuchs vyznává rozum, jenže rozum, který se příliš zapletl s přírodovědou, už není „nosný“, 
protože přírodověda už dávno ztratila svůj předmět a svoje metafyzické (byť skrývané) 
ukotvení v „zákonech“. Fuchs proto raději „vyklízí svět“, raděj opustit to, co se odehrává, 
než se do toho namočit. Studuje matematiky, protože v přírodovědě (včetně fyziky) 
už ztrácí oporu. 
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Dlouho se totiž mohlo zdát, že se společenské vědy rozpustily v přírodovědě, až se ukázal 
opak - přírodověda se rozpustila, ztratila svoji hodnotu v bezbřehých společenských 
manipulacích. Dnes nemáme „vědu“, po které Fuchs volá, máme jen manipulativní 
aplikovanou techniku, a Fuchs neumí ve své argumentaci říci proč a jak tato situace nastala. 
Ale asi vidí a nebo alespoň cítí, že je to stejně nepřijatelné používání řeči jako magie.

Fuchs potřebuje vědu, protože tvrdí, že svět je poznatelný a chápe to velmi formálně, 
vědecky přísně, přírodovědecky. Přírodověda je mu vědou o přirozenosti věcí. Jenže věda 
se nyní ukazuje spíš jako způsob, jak manipulovat s věcmi, tedy jako magie svého druhu. 
Někde tady je chyba, nějaký chybný článek v řetězci úvah, ale Fuchs ji nehledá, a nebo 
hledá na nesprávném místě. Proč může např. Heidegger tvrdit, že věc se už dávno změnila, 
propadla vniveč? Proč je možné ukázat na dematerializaci světa, peněz?  Atd., atd. Není tak 
těžké ukázat na rozpory v tom, co moderní filosofové říkají, ale to neznamená, že se zbavuji 
intelektuální odpovědnosti pojmenovat to, co se odehrává, co se „děje“, skrze co se svět 
proměňuje, a proměňuje nevratně. Fuchs mluví o metafyzice řekli bychom „přesvědčivě“ 
a argumentačně si je „jist“, mluví o tom, co „trvá“. Ale jen málo a nebo vůbec mluví 
o světě a o tom, proč je tolik závažné to, co se děje, proč by měla být tak důležitá integrita 
rozumového poznání a jednání. Jako by stál na jedné noze. Nesestupuje ze svého sloupu. 
Fuchs nesestupuje ze svého piedestalu, i když se na něm ocitá často až příliš osamocen 
a vzdálen světu - alespoň tomu světu, ve kterém se žije a také sdílí s druhými. Možná je to 
tím, že je to svět, který se míjí se svojí podstatou (myšleno s Fuchsem), ale je to chyba světa 
nebo Fuchse?
A nebylo by vhodné, aby kromě toho, že popisuje to podstatné ze světa (to, s čím se 
naprostá většina světa míjí), pokusil se Fuchs alespoň trochu popsat svět, který se podle něj 
míjí se svojí podstatou? Možná, že by se k tomu mohl po dvaceti letech odhodlat.
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Milý Fedore,

co očekáváš, že ti napíšu? Ve své práci jsi se vydal dál - od pouhého zdánlivě naivního 
eseje o čase jsi pokročil, chceš založit velmi široce otázku pojetí času tak, abys navázal 
na Husserla - to je v jistém smyslu mistrovský tah. Heidegger zdánlivě „vysál“ 
z husserlovského základu problematiku času ve svém představení vztahu časovosti 
a bytí, a od té doby se na tohle téma nikdo neodvážil sáhnout. Celou tvou práci vnímám 
především tímto prizmatem - dá se na základě „celkového vývoje v husserlovském 
půdorysu“ jít dál - cestou „skutečné“ filosofie, jak si jí s Husserlem definuješ? Dá se vyhnout 
meditativnímu rozpadu a „konci filosofie“, ke kterému (v jistém smyslu jednostranný) 
přístup Heideggerův nutně vede?

Na jednu stranu ti držím palce a sleduji tvoji cestu - ke Kantovi s jeho časem jako formou 
názoru a jeho transcendentalismem, k tomu, jak se vyvíjelo myšlení samotného Husserla. 
Je to neorané pole, jen nevím, jestli je dnes možné ho znovu zorat a osít. Nevím, jestli není 
pozdě, jestli tahle řeč ještě dělí nějaký reálný povrch světa na použitelné celky. To podstatné, 
co je nutné vzít do hry, je přeci výrazná změna v pojetí vědy, která se odehrála v polovině 
20. století - a přitom právě na jednoznačné pojetí vědy jako systemizace je Husserlovo 
myšlení vázáno. Věda nalezla své meze, nebude ti dostatečnou oporou. Vztah filosofie 
a vědy, jak je načrtnul Husserl, je podle mne neudržitelný. 

Vezmu-li si příklad z fyziky, pak časovost vede na jedné straně k bodu 0 - k bodu, který 
začíná časovou linku ve „velkém třesku“, jak říkají fyzikové vesmíru. Stejné myšlení ale 
vede k identifikace energie a hmoty - právě tak trochu kantovsky. Prostor a čas jako formy 
názoru. Co je před bodem času 0 je mimo názor, vědci nalezli hranici, za kterou už je „jen“ 
věc o sobě. Ale ne jen tuto jednu hranici. Stejně tak je možné mluvit ještě o jednom bodu 0 
- ve smyslu energetické nuly, stavu absolutní ne-energie a tedy ne-pohybu ne-hmoty. Tady se 
také dotýkáme hranice „věci o sobě“. V něčem jako by bod 0 trval - („trval - netrval“ 
ve smyslu kantovské věci o sobě), jako by i tady byla hranice, za kterou nelze nic vědět 
ve smyslu forem názoru. 
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Zabýváš-li se časem, pak se musíš dříve nebo později utkat s těmito mezemi vědy jako 
systematiky myšlení. O tom, co je před bodem 0, ať ve smyslu času nebo ve smyslu nulového 
pohybu (ne-času hmoty), se dá jen těžko něco říci, protože slovo „před“ má časový význam. 
Ale co to znamená, že je možné k těmto bodům (hranicím) dojít? Co znamená, že ti o tom 
mohu psát? Co to znamená pro porozumění tomu, co je to trvání? To je filosofická otázka, 
která nemůže být limitována vědou, alespoň ne husserlovsky chápanou přírodovědou. 
Filosofie není s vědou svázána tak, jak se domníval Husserl.

Nalezl jsi velmi zajímavou „niku“, ve které je možné jít dvěma směry - buď si budovat 
relativně jistou karieru, protože v tomhle oboru zatím nemáš žádného reálného konkurenta, 
a nebo jít docela riskantně do otevřených otázek, které tě mohou odvést do nečekaných 
souvislostí.
Ve tvé práci je třeba mnoho věcí ještě očistit, je v ní řada zbytečných odboček a šumu. 
Docela se těším, až tohle vše projasníš a ukážou se širší souvislosti. A zejména se těším, 
na to, jestli se ti podaří ukázat, jak je to s vazbou času a vědy upadlé, vědo-techniky, která 
„jen“ slouží k dosahování cílů. Máš toho spoustu před sebou!

J.
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Část 3

Poutě

Jsou poutě, které směřují do tradičních míst, do míst mariánských zjevení, zázraků, svatému 
Jakubovi do Compostely už dneska chodí kde kdo, také protestanti, jako dr. Susa, ani jim 
nevadí že prý není svatý. Chudák Jakub už je spíš jen záminka, protože lidé neví, kam by šli, 
jen si to nechtějí připustit. A tak se drží něčeho osvědčeného, něčeho, co má infrastrukturu, 
servis. Vysvětlujte někde na rozhraní Čech a Moravy, že jste na pouti odnikud nikam, 
buď vám řeknou, že pouť mají na podzim a ne o prázdninách (protože vás vlastně 
neposlouchali), a nebo si budou klepat na čelo, protože vás poslouchali.

Dělat se má to, co se od vás očekává. Jste-li trhlí, máte jít na pouť do Říma, do Jeruzaléma, 
to je stejně pochopitelné jako pochod do Prčic. Trhlost je tolerována, dokud jí jde zařadit. 
Ale jsou i jiné poutě, které se jen těžko vysvětlují, ale které přesto přinášejí nečekaná setkání, 
porozumění. Pro muže, kteří se zaváží k týdnu samoty a plnění jisté řehole, je Regula 
Pragensis pořádá už deset let. Těch deset let jsem byl kustodem, správcem poutí.
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Jít týden sám z jednoho místa na druhé nemá žádný valný smysl. Potkat se pak v závěru 
s někým dalším, který udělá totéž - to ještě nemusí znamenat vůbec nic, a nic neznamená, 
ani když se takto vytvoří celá řada střídajících se lidí. Něco se změní až tehdy, když jde 
o poutníky. Převzít břímě pouti - kolikrát to bylo vysloveno, napsáno, ale co to znamená? 
Přijmout závazek, slib, přijmout fakt, že mé každé další jednání v tomto čase má respektovat, 
že mě něco přesahuje, že, paradoxně, ač sám, nejsem svým pánem. V maximální svobodě 
(protože v žádné konkrétní chvíli nic „nemusím“) je zároveň přítomna zásadní podřízenost. 
Při některých poutích se na obřadu vyhlášení smlouvy pronášel slib, jindy byla společně 
naformulována a podepisována smlouva... a prohlášení, že nebudu dělat to, co je „duševně 
nízké“. Jsou činy, kterých se poutník má vystříhat, a basta. To může vést k posměšné diskusi 
o tom, co už to je a co to ještě neníduševně nízké, ale diskutujme o tom jen trochu, jen tak, 
aby to nevypadalo, že se bereme moc vážně.

Příkazy poutě jsou jasné: chůze, neboť ten, který kráčí sám, se setkává s místy, lidmi i se 
sebou samým; pozornost, neboť ten, kdo je pozorný, setkává se s místy, lidmi i se sebou 
samým; hravost, protože ten, který je hravý, setkává se s místy, lidmi...
To opakování není nesmyslné a samoúčelné, a příkaz přijmout rozvrh, který mě přesahuje, 
také není takový. Jde o stav mysli, jde o stav otevřenosti se světu,  poutník jde a je 
ve svém trojím zaměření otevřen pro to, co přichází k němu, co mu jde vstříc nebo ho 
dohání... Profánní modlitba, profánní mystika, profánní otevřenost. I takto to jde, 
a příkaz vystříhat se duševně nízkého je spíše otázkou a mementem. Otevřen je ten, kdo 
ví, že si ze své libo-vůle nemůže změnit pravidla jen proto, že by to v dané chvíli bylo 
výhodné. Tedy - může, ale je to duševně nízké, a i kdyby se to během poutí stalo, je možná 
očista, zejména otevřenost v deníku, který je svědectvím o pouti a o tom, jak se poutník 
vyrovnává s nezvyklými požadavky, situacemi. Deník prozradí, co je vylháváním se, co je 
zdůvodňováním, nedospělým machrováním, zlehčováním toho, co je závažné.
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Deník.
Kdysi jsem v Regule řešil svůj odpor k psaní deníků, měl jsem k tomu dobré důvody, 
protože řečí by se nemělo plýtvat. Nemá cenu zaznamenávat jen pro to, aby něco „nezmizelo 
ze světa“. Naopak, jen ať to zmizí. Co obstojí z našich starostí a snahy uchovávat? Je to jisté 
- „za sto let to přejde“. Deník může mít smysl jako dopis, který píše trosečník na pustém 
ostrově a háže v lahvi do beznadějných nekonečných vln s očekáváním, že najde čtenáře. 
Ale jiný smysl má, pokud je deník kamenem do mozaiky. 

Následující stránky jsou výběrem z deníkových záznamů z pouti. Jsou mozaikou zase 
z jiného ohledu. Snad mohou něco otevřít, ukázat nejen vzhledem k těm několika vybraným 
situacím, ale k pouti samé, snad mohou něco říci o otevřenosti světu, který je trochu jiný, 
než jak nám ho představuje naše každodennost.
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Pouť od moře k moři

Jaké bylo první setkání? Starší manželé s dcerou, právě ji nechali řídit auto a sami šli 
procházkou za ní, drželi se za ruce. Docházel jsem je, podravil. A jak prý mám dlouhou 
cestu a já že jdu daleko a tak. Kdybych vylez na strom, viděl bych za sebou ještě maják na 
Rozerwie, to je těžký vysvětlovat, že jdu k moři, ale jinýmu. Nebylo mu to divný. Vyklubal 
se z něj námořník, který se právě vrátil z Itálie. Je tři měsíce doma a po zbytek roku na moři, 
jezdí s nákladní lodí. Cesta mu trvala 1 měsíc, hodně jezdí do Britanie, Portugalska. Na lodi 
jich bylo celkem 10. Otázce, ve které zemi se mu nejvíc líbí, nejprve nerozuměl, pak se smál, 
že je to všude stejné, rozhodně nemá cenu jezdit někam jenom proto, že to tam vypadá 
jinak.  
...
Celý den pršelo, poprchávalo nebo se k tomu schylovalo. Co má dělat poutník, když prší,  
vytrvale a beznadějně? Co má dělat poutník když nemá, kde by hlavu složil? A všude kolem 
vsi - spíše samoty a hlavně les a mokré louky, kde každý krok znamená, že se teplá voda 
v botách zamění za studenou.
Krajina přechází do šeda a dál do bíla, jako by to nechtělo přestat. Sbalil jsem se ráno, 
a teď už se jen šourám, poslední autobusovou čekárnu (bez lavičky, na stojáka) jsem opustil, 
protože už mi byla nesnesitelná zima. Pomalu se vleču a přemýšlím, co by mě mohlo 
zachránit. „Tedy bral bych jakoukoli stříšku“, říkám si a koukám, přede mnou se právě 
vynořila - ptačí budka. Tady, uprostřed  lesa. „Tak malou zase ne...“ pokouším se smlouvat, ale 
je to marné, naběhl jsem si sám.
...
Byl to poslední déšť toho dne, postával jsem pod stříškou kiosku, a když jsme s tím 
chlápkem odcházeli, měl jsem plný ranec piv a on ještě igelitku „Já mám jezero“, říká mi, 
„pětadvacet hektarů...“ Věřil jsem mu to, už toho měl dost, jen jsem nevěřil, že zvládneme 
to pivo.
Beru to pozpátku, byl to dost šílený den. Kilometrové jezero, fakt neuvěřitelné. Tošek neboli 
Antonín je opilec velmi vlídný, už dlouho marodí, je mu přes padesát a hraje to na invalidní 
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důchod. Jezero jim vrátili po otci, lesy si nechali, a tak si tu postavili boudy na písčité pláži, 
jsou na to ještě sourozenci. A on to neumí, neví co s tím, co sám se sebou, přišel ještě nějaký 
děda a k tomu pivu jsme se složili ještě na lahev vodky, děda, když jel domů, se málem 
neudržel a spadl z loďky. Tošek během večera několikrát pospal, vím, že jsme se o cosi 
strašně dohadovali, asi o smyslu světa, protože jsme na sebe řvali opřeni o sebe hlavama 
a teď se sotva otočím, jak mě bolí za krkem.
...
Chtěl jsem spát tady u keltského pohřebiště, jsou tu přístřešky, ale to jsem se spletl. Právě 
přijelo další auto, a to tu má být otevřeno do čtyř. A ty haranti žerou a žerou, jako kdyby 
věděli, že mám k jídlu jen sůl.
Už jsem si málem ustlal v lese, už jsem měl otevřenej ranec. Ale pak jsem zvážil hlad, 
přemohl únavu a došel do vsi, za nejistými kontakty poutníka, za tou nadějí a otevřeností 
večera.
...
Ráno jsem až dojat, perfektní snídaně, babička kvůli mě ráno stloukla máslo (jinak se dělá 
až na sobotu), je ještě vlahé, a přinesli mi i kysané podmáslí, když prý ho mám rád. Co já 
jsem na sebe večer nevykecal!? Paštiky, sýr, a nejlepší byla ta zavařená masová směs, jak 
jsem to řekl, už se mi krájela do chlebů na cestu.
I jinak kontakty s místními vynikající. Na kamenité silnici v kopci pod zatáčkou, všude 
daleko, sbírám opilce, dědek leží beznadějně propleten v kole. Končetiny má v pořádku, 
tak ho ukládám na čisté místo v pangejtu, ohlížím se, mává mi.
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Pouť ke kořenům

... vážený poutníku v očekávání, ty, který se chystáš na pouť, který jsi odhodlán odejít 
do nezajištěnosti, o které není jisté, kam vede a ptáš se sám sebe, hledáš svůj cíl a svoje 
kořeny...

Ve Zvoleněvsi kaplička, bílila ji Anička
když ji vybílila, tak si zavolala na svého Pepíčka.
Nikde ho tam nevidím, ani ho tam neslyším,
kde jste modré očí, laskavé řeči, ať se na vás potěším.

Tak tohle měla babička ve zpěvníku. Statek zpustlý, tady že Anička bílila kapličku? Není 
se tu čím těšit. Jediná opravená budova je zjevně bývalá fara. Že bych hned napoprvé našel 
předka? Zkouším na hřbitově jméno Konopa, marně, hřbitovy mají v tomhle kraji malou 
paměť, stačí pár let neplatit. Hroby mrtvých dlouho nepřežijí živé. To spíš ten vlčák, co mě 
pokousal, byl potomek Míši, tak nějak se jmenovali všichni babiččini psi. Ohledal jsem se 
na záchodě hospody, vcelku dobré, jen jelito, rány povrchové, kalhoty drží vcelku.
...
Šachta Ronnovka, čti jako by za prvním O bylo H, které se nečte. Ve vrátnici mladá 
důchodkyně, divné leč výstižné spojení. Chvíli vedeme řeči, vše se tu bourá, už zlikvidovali 
prádlo a obslužné provozy, dolů půjde i těžní věž. Na haldu prý chodit nemám, vozí se tam 
jen hnus a svinstvo, bez holínek se tam prej stejně nedostanu. Abych prej počkal, telefonuje, 
přichází nějakej chlápek, přináší starý knížky, odznaky.  Mezitím přichází nějakej stařík, 
co zná mý jméno - tedy z libušínský větve, měli prý jen dceru a ta se provdala do Kralup.
...
Katarze, očista, ještě pár minut bude vidět na psaní. Mohl jsem zůstat kousek před Lužnou, 
znám to místo, udělat si ohýnek a „být na trampu“. Ráno pak zajít do muzea parních 
lokomotiv, svézt se mimořádným vlakem - párovkou do Přílep, vždyť jsem ten plakát viděl 
ve vlaku nedávno. Nečekal jsem na nic, prolezl jsem depo, postál s chlápky, co se tu starají 
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o párovky, spíš mlčenlivě, jen pár slov. Zašel jsem na Bernarda, viržínko netáhlo stejně tak 
jako kdysi, ještě jeden groček a vyrážím nezvyklým směrem, na západ, cesta mezi lesem 
a nerozoranými poli, stráňky, ostružinové polštáře chňapají svými šlahouny za nohy, 
spěchám, přestávám se kontrolovat, chovám se jak štvanec. Vpravo magická světla 
na Louštíně, vlevo Šustna, motorest s umělým světlem benzínové pumpy a šňůrou 
pohybujících se aut. Ale tady jsou naskládané klády, sedl jsem si spočinul, vydechl.
...
O Kalubicích vím od včera a scházím k nim v divné náladě, jsem unavený, nechci s nikým 
mluvit, zdálo by se mi to nesmyslné. Podstatné je, že jsem tu, vidím vesničku, odkud přišel 
do Olešné můj pradědeček Antonín Pavlíček, mohl se narodit někdy kolem r.1860. Ležím 
na slunci, loučka nad miniaturním rybníčkem, a nechávám okolo sebe bez povšimnutí projít 
nějakého chlápka, je tu jen pár chalup, samí lufťáci. Pak přijde takovej sympatickej mladej 
kluk s prutem, jakože bude v tý louži lovit ryby. To se najednou nedalo nezeptat. No a jasně. 
Byl z Pavlíčkovic rodu.
...
Poutnické poledne mě zastihuje v hospodě v Žilině, Kladno je už zase za dvěma vesnicemi, 
jen přelézt někde dálnici. Je krásný den. Před chvíli jsem ležel v pangejtu a poslouchal, jak 
padají hrušky: ššust a buch! A za chvíli zas: ššust a buch! Zvláštní a nevyzpytatelný běh 
věcí a padání hrušek. Mám v hlavě zmatek i jasno zároveň. Jak nerozumíme!  Tohle není 
nepravidelnost. Tohle nejde vymezit vůči nějaké pravidelnosti. ššust a buch! Neumíme 
naslouchat tepu věcí,  neumíme ho přijímat. Po zmrzlém ránu svítí slunce do koruny 
stromů, a já skrze ty padající hrušky slyším, jak odbíjí veliké kosmické hodiny.
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Pouť křížem krážem

Ráno se nedovedu zbavit nervozity, vleču se metrem  a bolí mě pravé koleno, to, které mě 
nikdy nebolelo, lidé jsou otrávení, nevrlí. I já sám trochu přidávám k té nervozitě, vím to. 
Výpravčí píská, plácačku připravenou ke zdvihnutí, z podchodu přibíhá hubený, trochu 
vyjukaný muž a s viditelným pocitem úlevy naskakuje do vlaku, který stojí odstaven na 
protější straně perónu. Rozjíždíme se, vidím jeho nechápavý obličej, sám nevím, jestli je to 
víc dobrý geg pro stovku lidí, kteří se vezou, nebo tragikomická situace pro jednoho, který 
se jen dívá. Spíš se cítím v jeho kůži.
Co napsat z prvního dne? Co je zaznamenání hodné? Předání bylo důstojné, poutník 
Jan nabitý, nadšený z pouti, radost z předání zakrývá v tváři únavu z napětí, které právě 
povolilo. Sedíme na zídce nad řekou se zbytkem W v lahvi a s doutníkem, před námi dvě 
synagogy - v jedné muzeum, v druhé prodejna elektroniky.
Odcházím na jih vyprovázen výrobními halami a vzdalujícím se hlukem dálnice. Jdu 
po stopě traktoru uprostřed ohromného hrachového pole, úplně se setmělo, v poli trčí 
několikametrový dřevěný kříž. Dimidium Spatium, zakončil jsem tímto divným „amen“ 
(staň se) svoje až příliš reálné úvahy o Regule - a přitom zjišťuji, že stojím na zlomené 
podkově.
...
Náměšťský zámek se nad údolím objevil jako tajemný hrad v Karpatech. Sympatická žena 
z kulturního střediska říká „chcíp tu pes“ a vytelefonuje mi ubytování na stadionu 
za 115 Kč. Nechci víc. Chlapi ze stavby, jeden vypráví, jak málem umřel, když ho léčili, 
je hrdej na to, že ho vezli vrtulníkem a museli ho připoutat, protože si trhal hadičky.
Přilepil se mi poutnický deník na vixlajvant stolu.
...
Pátek 14.7.
„Ten křížek za Úsuší?, ten není z r.1964, to ho akorát obnovili, protože o kus dál byl 
transformátor a uhodilo do něj, všechno se zničilo, co bylo kovový“. „A tenhle barák 
pamatuje Napoleona, je z r. 1800“, přidává se druhý. V osadě Nelepeč sedí pod přístěnkem 
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tři: padesátiletý místní zemědělec, který sem přijel s hovnocucem, šedesátiletý důchodce, 
asi bývalý voják, kterému patří senkrovna (teď už prázdná) a ktrerému patří láhev, která 
bude prázdná za chvíli, a do třetice sedmdesátník, místní sedlák, okoralý, pařezovitý. Ale 
začalo to voláním hned dole za potokem. Jdu do kopce cestou v zarostlé stráni a slyším 
volání: „Hej! Mistře!“ Otáčím se, ale nikde nikdo, volám „Je to na mě?...“ Nevím, jestli 
nejdu blbě a nelezu někomu do statku. Nic.
Napříč cesty hovnocuc, sotva se dá projít, a o kus dál pod přístřeškem chlapi. Nevím, jestli 
nejdu blbě a nelezu někomu do statku a tak volám: „chlapi, nelezu někomu do statku?“.
Teprve později, když už s nimi piju výbornou meruňkovici, se ptám na ten hlas. „To bude 
asi místní blázen, von občas dělá takový věci“.
...
Každý večer mám dojem, že  jsem deník velmi zanedbal. Tolik setkání a tolik se mi toho 
honilo hlavou: Nenapsal jsem, jak moc jsem se těšil na hovězí vývar, jak jsem si večer 
na ohni vařil polévku a jak pěkně voněla, i potom, co jsem si s ní ulil oheň tak šikovně, 
že ani lžíce nezůstala. Nenapsal jsem o tom, jak ti dobří manželé, které jsem poprosil, 
aby mi natočili vodu, mi prodali balenou z Nových Hradů, a sháněli dědečka, když jsem se 
ptal na cestu do sousední vesnice, oni že už pěšky nechodí, ale on že to pamatuje.
...
Otevřený bufet jsem nenašel. Celé nové Blansko je jen shluk úplně zbytečných budov, bank, 
obchodů se stejně lákavým zbožím jako na kdejaké pouti. Fuj, takové slovo. Poprchává. 
Ti lidé okolo v divném reji nosí plné tašky všelijakých cajků a tváří se samozřejmě. Jen starej 
dědek, co se šoural okolo mne se bez přípravy zeptal: „V tý flašce máš vodu?“ - „Jo, čistou, 
pramenitou.“ - „Tak to daleko nedojdeš“. Bylo to jako rána, bez váhání jdu do nejbližšího 
krámu koupit lahev myslivce.
...
Odpoledne sedím v hospodě v Holštejně, v sále televize a šest lidí i s vrchním. Ten se snaží 
udat psa, hezkýho malamuta. Přišel prý včera a sežral hospodskýmu chovnou samici králíka 
a i jinak se zde chová jako doma, leží v koutě u dveří. V televizi zpívá kdosi: To je ten slavný 
den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud, střídavý, silný e... V tom nic, televize 
i ventilátor nic. Tím to s elektrickým proudem v Holštejně na nějakou dobu skončilo. 
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„...Pane vrchní, natočte mi ještě jedno pivo, dokud je tam tlak. Telefon. Hospodský do tele- 
fonu začne bečet jak starci v Regule. Připadám si jako cvok. Zdá se mi to, je to možné? Vtom 
na chvilku blikne televize, během 3 vteřin nám Zárybnická s úsměvem řekla, že bude pršet 
dál a pak zas nic, ticho, tma. Jako že se mi docela líbíš, holka, tohle sis mohla nechat.
Tohle už je moc, co s tím má poutník dělat? To by ani sedmilhář Móňa nevymyslel. Ještě 
že zítra předávám, kdo ví, co by se dělo dál.

Pouť k pramenům

Tůůůně. Tůůůně. Tůůůně a slepá ramena. Ty by se vám líbilo, aby řeka tekla pěkně z kopce 
dolů. Ale co mlýnské náhony a stoky, všechny Čertovky a podivné meandry?

Tůůůně, tůůůně a soutoky jak klíny žen. Klíny, tůůůně. Čertovky, slepé náhony a nahá 
ramena. To by se vám líbilo, poutníci, vybírat si krásná místa a setkání. A co kanály a ústí 
plná splašků? A tůně, zahnívající, černé skládky řek, mrtvá ramena? A co skřehotání žab 
a nebe černé vířením komářích rojů? Jak kdyby ty myriády pomíjejících tvorů sténaly: 
bažiny, tůůůně, mrtvá místa řek. Nezapomeň, poutníku, až se budeš brodit oceánem kopřiv, 
klouzat na slizkých kamenech a propadat se v mokřadech...
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nezapomeň ani na zpevněných navigacích, nezapomeň na nejistotu břehů...
Den se projasňuje, těším se jak malé dítě, až někde potkám otevřenou hospodu a dám 
si polívku. Jenže ať jsem kde jsem, všude otevírají až za třičtvrtě hodiny, a nebo polívku 
nemají. Nějak nedovedu spočinout, jdu dál.
Že jsem musel projít hospod, než jsem konečně spočinul v Srbsku v hotelu - na dosah 
soutoku. Konečně spočinutí. Přisedá si Pražák, cyklista, jeden z mála, kterej zaníceně mluví 
o tom, jak skvělé je jezdit pomalu a zastavovat. Nepospíchat. Chvíli jít a jen se o kolo opírat. 
Cyklista, kterej nerad jezdí.
...
Docela jistě už vím, že jdu jinam, než bych měl, chytrýmu napověz, hloupýho kopni. Kousek 
od Karlštejna - zastavil mě auťák a chlápek se ptal, jak se dostane na Křivoklát. Ne, prej se 
nesplet, no co mu říct? A  za minutu další, kterej hledá Koněpruský jeskyně na špatným 
břehu. Patřím k nim do party.
No jasně, zase se mě nějaká ženská u sv. Jána ptá na Kobylu, málem mi nestačila mapa, 
abych jí to ukázal. Zjišťuji, že jsem si ráno nechal peněženku ve spacáku a spacák mám 
zabalený v ranci úplně dole.
Jak to píšu, klopýtají okolo mne na kamenech dvě babky, usedají kousek vedle a ta jedna 
povídá: „Našel jste laskavec?“. „Laskavec to je taková tráva, co jí tu dřív rostlo hodně, to dejte 
své ženě do šosu, aby vám byla věrná a aby na vás byla hodná.“
Naklonila se ke mně: „Já vám ji ukážu, utrhla jsem jednu pro svýho muže, on je támhle dole 
u kaple, už sem nevyleze. Ale trhat se tu nesmí, je přísně chráněný!“ - ukazuje mi bylinku 
s drobnými fialovými květy a kontroluje, abych při trhání nevyrval i kořínek. Pak babky 
dají hlavy dohromady a z potrhanýho papírku čtou nějakou starodávnou litanii - modlitbu 
ke sv. Janovi, původně ji tu asi chodilo zpívat procesí, pak jich za komunistů chodilo pár, 
na zapřenou. Chvíli mě napadá, že bych si ji měl opsat, ale hned tu pošetilost opouštím, 
znamenalo by to závazek chodit ji sem vždy na sv. Jana předčítat, a ten na sebe nejsem 
schopen vzít.
...
Zato v Dolním Bezděkově jsem měl hospodu pro sebe, jen jednou vběh nějakej děda, 
dal si „řeholní řezané“, vypil ho skoro na ex a zase odběh. A pak nějaké děcko s nanukem 



28 29

přerušilo monolog hostinského, kterej vzpomínal na dávné časy výprav do Bulharska  
a Rumunska, hlavně jak se daly upytlačit nějaký broskve, melouny, okurky.
...
Balsám pro všechny tuláky, měkké podvečerní slunce po chmurném dni, požatá, tuhá mez, 
tisíce chrp v zeleném poli proti nebi a ostrá vůně řebříčku. Země plná slávy.
...
Nikdy by člověk neměl předem uzavírat účet. Měl jsem všeho dost, ale s tím reklamním 
agentem jsem zapomněl nabrat vodu, a tak nezbylo, než v Doksech zase zabočit k hospodě. 
Jenže - pondělí - zavřeno. Chlapa, kterej vylez vedle ze vrat, se ptám, jestli by mi natočil 
vodu, ale von že se vracet nebude, že jde do jiný hospody a votyp mě, že bych místo vody 
mohl jít s ním.  Bylo to skvělý, zejména dvojice kolem 70ti let, znali každej kout v Řevničově 
a na Rudě, kam jsem jezdil jako kluk. Ani nevím, jak jsem odešel. Pak ještě dlouho do noci 
oheň v lomu nad Žehrovicemi, jenom jsem hleděl do plamenů a věděl jsem, že svět je divnej 
- divnej, protože já se dívám, jen dívám, doslova čumím.
...
Už jsem se na to chtěl vykašlat. Pole ječmene, nohy rozdrásané, plochy kopřiv, vedlejší 
přítok jen kamenné koryto bez vody. A pak jsem se přeci prodral keři ke „hlavnímu toku“ 
a jen jsem zíral. Průtrž tu včera brala vše - do 1,5 metrové výšky, korytem jdu pohodlně jak 
v tunelu. Na chvíli potůček úplně mizí v čerstvě naplavené suti, ale nenechám se splést, jdu 
nahoru a za chvíli zase teče po holé opukové skále. A pak jsem na konci. Vodou vykroužený 
veliký hrnec a na jeho dně pramen. Koryto začíná (pro mě končí) v kořání dvojité osiky. 
Piju obřadně tři doušky. Spadává to ze mně? Nevím. Jako by to byl jen začátek.
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Lázeňská pouť

Když pak stoupám po magistrále k Batizovskému plesu, nadávám si, že jsem si nedal 
ty snídaně dvě, jsem vyčerpán, ne že by nohy nemohly, prostě mám hlad, po housce se 
sádlem to zase šlape, ale uvědomuji si, jak jsem limitován tou trochou jídla, že budu muset 
dolů. Celý den pak uprostřed hor, jen sem tam živáček, ale okolo Popradského Plesa je to 
Bábel,  utíkám odtud, jen co zhltnu polévku a smažená vejce. Kontrast ticha a turistického 
ryku mě vede k paradoxu poutníkova setkávání: kde je mnoho lidí, tak se poutník setkává 
jen s excentriky, a kde je málo lidí, tam nejspíš chodí... zase jen excentrici. Jdu Batizovskou 
dolinou a jak o tom  přemýšlím, setkávám se s (excentrickým) kamzíkem. Tady nahoře je 
spousta sněhu, velké Hincovo pleso je ještě z části zamrzlé, tlusté zimní ledy jsou jako límec 
roztažené ze tří čtvrtin obvodu jezera, je tu zima, fičí. Při sestupu z Koprovského sedla 
procházím stovky metrů po sněhových plochách, je tu sníh s kamením v plošném poměru 
tak 1:1.
Při stoupání na sedlo se ještě chvíli bavím s holčinou, která tu hrabičkami a krumpáčkem 
upravuje stezku, povídáme si ve 2000 metrech o tom, jak je to se světem a z čeho pramení 
radosti života, a díváme se přitom dolů na pidipostavičky u plesa a skalní štíty za tím vším. 
A ona říká, že jedno místo stezky se v zimě sesulo a že to nezvládne sama, na to budou 
muset přijít chlapi. A pak jde poutník dál, nahoru, a ona to balí a jde dolů, faktem je, že 
po chodníku, který uhrabala, se mi nějak lehce stoupá.
...
Spím nad ránem už jen lehce, když mě budí nějaký divný pocit. Začínám balit, za chvíli 
projede po cestě o kus dál nějaké auto (nemohou mě vidět), v klidu dobalím, jsem ještě 
v zóně, ale kdo by mě tu hledal? Než však stihnu posnídat, začíná hustě pršet, přenáším 
sbalené věci do nedalekého turistického zastavení s lavicí a stolkem. Tak tohle mě vzbudilo, 
ne blížící se auto. Sotva jsem pod střechou, z deště se stává ceďák, leje a leje. Mám čekat na 
jedenáctou, která podle přísloví rozhodne? To jsem šel včera navíc tři hodiny a 400 metrů 
převýšení jen proto, aby mě tahle blbá dolina vyplivla na stejné místo?
Nepatrnou loutkou v rukách sil, které jej bezmezně přesahují, je poutník. Ve vysokých 
horách je to zvlášť vidět. Nakupuji, chvíli se i vyhřívám na slunci, nad hřebenem, kudy jsem 
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chtěl jít, mračná koule o průměru tak kilometru. Píšu pohledy ostatním poutníkům:
Mlha a déšť jsou pro poutníka dary, které mu sdělují radostnou věc: nemá věci ve svých 
rukách, jeho plány jsou jen marnost a pokoru nalézá, až když není zbytí...
...
Ve vsi báječná scénka v krámě (ten na horním konci je po včerejším vloupání zavřený, 
tak musím až na dolní konec). Samozřejmě chleba ani pečivo pro cizího žádné nemají, 
smlouvám, vysvětluji, že oni už ani neví, co je to hlad, že si můžou uvařit kolínka nebo rejži, 
ale co chudák poutník? Nakonec dostávám malý chleba a pěkně uvařený knedlík, když 
pak sedím na betonové římse před krámem a jím studený knedlík s cibulí, přijde se ještě 
prodavačka zeptat, jestli nechci čaj. Dobrou ženu nenapadne, že by mi bodla židle, betonový 
rantl je úzký, studený, prší sem. Je vidět, že si sama sebe v takové situaci vůbec nedovede 
představit.
Do hospody vcházím za hlaholu poledního zvonu. U dveří kape voda z pláštěnek, turisté, 
kteří tu sedí, mají samozřejmě skvělé mapy, a tak si obkresluji vše potřebné. Nechápou, proč 
mapu nemám - abych se s vámi mohl setkat, odpovídám jim.
Jsou zvlhlí, čekají na autobus dolů. Jen jeden poutník odtud půjde zase nahoru. „Televize 
je jako nová církev, formuje slabé“ říká mi jedna sympatická babka - turistka. Škoda, že 
jsem ji nepřemluvil na kubánský doutník. Ona to vlastně docela trefila., je to vidět na první 
pohled, někdo musí formovat slabé. Už odjeli, zůstal tu po nich popelník plný banánových 
slupek. Joj, Bože, je pátek, měl by být půst od masa, ale jak formovat tyhle jedlíky tatranek 
a jiných slaďourů?
...
Kousek za soutěskou stanová boule a z ní se ozývá pochichtávání, ptám se, jestli se mají 
rádi. Prý ne - vykřikl polodětský hlásek dívčiny. „Tak to je dost brzy, když má pršet dva 
dny“, potěšil jsem je a šel dál, na kraji vesnice pod turistickým přístřeškem dvě ženy 
protestantsky upjatého vzhledu šmudlají cosi tužkou po papíře. Ta starší, protestantštější 
kreslí líp a okázale si mě nevšímá, ta mladší to tak šmudlá, brousí po očku, bavila by se.



32 33

Už toho zase začínám mít dost, jsem unavenej, tolik věcí, pohledů do krajiny, setkání s tolika 
lidma, stačila by ta jedna babka, která jde se dvěma deštníky z kopce dolů k autobusové 
otočce, ptá se mě na to, co už vidí sama, zase k ní nikdo nepřijel, jdu s ní pomalu nahoru, 
vchází do staré světnice, tak divně za ní zaklapnou vrátka, nemám sílu se jí zeptat na 
přespání, nemám sílu tu něco čeřit, nepatřím sem.
...
Jsem po horké sprše, ubytován za 360 Sk za noc, snídani a jednu hodinu termálního bazénu 
v ceně, starý obrovský pokoj s umyvadlem má na jedné straně propadlou podlahu, takže 
tu chodím trochu jako na palubě. Villa Maria, původní budova lázní, ještě že nemusím spát 
v té zoufalé betonově ohyzdné moderní obludě.
V termálním bazénu ani hodinu nevydržím, jdu rovnou do postele a v únavě za sebou ani 
nezavírám dveře pokoje. Konec června ale topí se tu, rozpaření lázeňští hosté přeci nesmějí 
nastydnout.
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