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F O
I N I X
Kdy na podzim v roce 1997 zaèaly témìø ètyøi stovky nadencù pravidelnì dojídìt kadou druhou sobotu a nedìli do auly koly v Umìlecké ulici v Praze 7, zaèala tím nejen soukromá Universita nové doby.
Letos tito lidé (a stále jich je asi 180!) konèí ètvrtým roèníkem a je to na
nich vidìt, e se zmìnili. Mezitím se o rok pozdìji pøidalo dalích 300
studentù dalího roèníku. Vichni pak mìli monost naslouchat a pouèit
se z pøednáek takových znalcù svých oborù, jakými jsou jak zakladatel univerzity a její vùdèí duch Milan Calábek, tak napø. profesor Zdenìk Neubauer, jungián a astrolog Rudolf Starý, znalec mystiky a kabaly
Vladislav Zadrobílek, asi nae nejznámìjí makrobiotièka Jarmila Prùchová, mùj dávný pøítel a vìèný student vemoných jazykù
a duchovních disciplín Boris David, který pøednáel o súfismu, tìpán
Rak, který pøedal své bohaté zkuenosti s numerologií, Valdemar Greík a Josef Zentrich, kteøí pøedali své bohaté znalosti bylinek, Julek
Pataky, jen uèil reflexní terapii, Majka alátová automatickou kresbu,
atd. atd.
Kdykoliv jsem se komukoliv i v cizinì zmínil o existenci této univerzity
a o poètu jejích studentù, vichni asli a tak trochu i závidìli.
Poèátkem èervence roku 2000 pak tøi plné autobusy tìchto studentù
odjely na týdenní pou za menhiry, dolmeny, katedrálami, posvátnými
místy a legendami artuovské Anglie. U pøi setkání tìsnì pøed odjezdem jsem oznámil, e pøítí èíslo BARAKY bude vìnováno právì tomuto putování, a e pokud bude nìkdo z úèastníkù a úèastnic chtít pøispìt, je mono. Výsledek dríte v rukou. Bylo to (pøedevím co se týèe
upomínání nìkterých autorù) nároènìjí a delí, ne jsem èekal, ale
ne, námìt (a doufám e i výsledek) stojí za to. Co vechno úèastníci
pouti tøí autobusù zaili a vidìli a na co pøili, následuje (fotografie
dodali sami autoøi, nejvíce pak Jan W. Drnek). Pøíjemné vzruující
i inspirativní poètení pøeje, zároveò s pøáním veho dobrého do nového tisíciletí,
Vlastimil Marek

M U S I K
Letos v létì jsem mìl jedineènou pøíleitost navtívit
Anglii. Vydal jsem se tam se svým otcem, který tuto
zemi navtívil týden pøed naím odjezdem s Univerzitou
nové doby. V Anglii je mnoho pozoruhodných míst a zail
jsem zde mnoho zvlátních pøíhod. Napøíklad, kdy jsme
se jednou vraceli z výletu, na kterém jsme pozorovali
kruhy v obilí, byli jsme velmi unaveni, a proto jsme se
rozhodli, e si dojedeme nasát energii z menhirù
v Avebury. Kdy jsme se vrátili na malou farmu, kde
jsme bydleli, chtìl jsem rozsvítit svìtlo a v celém prvním patøe vypadly pojistky. Paní domu z toho byla vydìená, protoe se jí to prý nikdy nestalo. Ráno jsme
s tátou hráli u snídanì na tibetské mísy a náhle za
námi paní domu pøila a ptala se, na co to hrajeme.
V kuchyni jí spadly z police vechny kníky. Pøíhod podobného charakteru jsme zaili jetì nìkolik.
Zvlátní odstavec si jistì zaslouí megalitické památky.
Asi neznámìjí je Stonehenge, avak na nìm jsem nezail takovou pøíhodu jako na kamenech, které se nazývají Men-an-Tol. Je to seskupení tøí menhirù, z nich
jeden je kulatý a s dírou. Kameny slouily k udrování
zdraví, nemocné dítì prolézalo nahé dírou, dokud nebylo zdravé. Zajímavé bylo to, co jsem tam vidìl.
U klasických menhirù jsem vidìl energii tak jasnou, a
to nebylo moné. Byla do kornoutu a pruhovaná.
U kulatého kamene byla energie do tvaru misky, a té
pruhovaná, ale jako by z ní lehaly plameny. Mnì ani
tátovi se nechtìlo moc domù, ale jeliko jsem odjídìl
na tábor, domù jsme museli.
Jan Drnek ml. (10 let)

John Billingsley
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OMLUVA
Technickým nedopatøením vypadly
z tiráe minulého èísla tyto vìty: Dìkujeme Zdeòku Thomovi
za poskytnuté fotografie. Více jich naleznete
v knize Umìní japonských zahrad (Argo 1998).
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J o h n

M i c h e l l

Nedlouho pøed rozíøením zemìdìlství v dobì kamenné se na západním pobøeí Evropy událo cosi dramatického a záhadného. Poèínaje 5. tisíciletím pøed Kristem se na rozsáhlém území, sahajícím od Kanárských
ostrovù pøes panìlsko, Portugalsko, Francii, Británii, Irsko a severní ostrovy u Skotska a po èást Skandinávie, zaèaly objevovat velice dovednì zbudované kamenné stavby. Mezi nejstarí a nejpùsobivìjí patøí
velké komorové mohyly jako Newgrange v Irsku, Maes Howe na nejvìtím z Orknejských ostrovù nebo
mení Brincellyddu.

Jejich hlavním charakteristickým rysem je vdy jakási
pasá, obezdìná a zakrytá velkými kameny, vedoucí
k vnitøní kamenné jeskyni, nìkdy s boèními místnostmi, pohøbená hluboko v pyramidové mohyle ze zemì
a kamení. Archeologové o nich mluví jako o hrobkách,
ale to zcela jistì nebyla jejich jediná funkce. Ty, které
se nacházejí ve Westminsterském opatství, jsou plné
starých kostí a rozhodnì je nelze popsat jako pouhé
hrobky nebo relikviáøe. Zvlátì v Irsku jsou kameny
jak uvnitø, tak okolo mohyl popsány znaky a symboly.
Jejich smysl je neznámý, ale v knize Hvìzdy a kameny
(The Stars and the Stones) dokazuje Martin Brennan,
e nìkteré z tìchto symbolù oznaèují svìtelné paprsky nebo stíny urèitého roèního období. Brennan také
ukázal, e kamenné pasáe vedoucí dovnitø mohyl
jsou orientovány tak, e v urèitý den roku umoòují
sluneènímu nebo mìsíènímu paprsku proniknout a
do nejzazí komnaty. Napø. v Newgrange k tomuto
jevu dochází uprostøed zimy. Vzájemná hra svìtla
a temnoty s vyøezanými symboly na stìnách vnitøních
komnat jasnì naznaèuje, e tyto stavby byly pouívány i pro jiné ne pohøební úèely: pro zaznamenání
sezonních a hvìzdných cyklù nebo pro prùbìh rùz-
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ných oslav a rituálù. Spíe ne hrobky by se tedy mìly
nazývat chrámy.
Podle nejnovìjí radiokarbonové metody datování
je nejstarí takovou mohylou anglické Kercado zbudované kolem 4800 pø. Kr. Stáøí jiných se pohybuje
a k dobì okolo 3000 pø. Kr. V tée dobì, a také
ve 2. tisíciletí pø. Kr., byly zbudovány tisíce velkých kamenných nebo megalitických struktur, tehdy samozøejmì i se spoustou døevìných staveb nebo støech. V rùzných zemích se tyto stavby rùzní, ale v Anglii je dnes
znám nejvìtí poèet takových kamenných kruhù (více
ne tisíc) a jejich podobnost je tak nápadná, e zcela
jistì musely mít spoleèný pùvod a úèel.
Jetì donedávna se vìøilo, e stavitelé megalitù
museli rozíøit své umìní jako dobyvatelé nebo misionáøi z území ve Støedozemí smìrem na sever pøes
celou Evropu. Tato teorie byla ale v poslední dobì,
právì díky radiokarbonovému mìøení, ponìkud zpochybnìna. Nìkteré monumentální kamenné stavby na
pobøeí Atlantiku jsou znaènì starí ne jejich pøedpokládané støedomoøské prototypy. Zatímco akademické vzory týkající se prehistorických dob jsou stále
uívány, nìkteøí badatelé obrátili svou pozornost k pra-

cím starích, na dlouhou dobu ignorovaných
autorù, kteøí o tìchto záleitostech psali. Jedním z nich byl antikvární mystik a autor nìkolika knih o prastaré Británii J. Foster Forbes.
Ve své knize Nezaznamenaná historie (Anchronicled Past, 1938) napsal o kamenných
kruzích toto: »Kruhy byly zbudovány okolo
roku 8000 pø. Kr lidmi ze Západu, knìími,
kteøí pøeili atlantické kataklyzma. Jejich hlavním smyslem bylo vybudovat a udret sociální øád. Fungovaly jak jako mìsíèní observatoøe, tak jako pøijímací stanice pro kosmické vlivy v urèitých sezonách. Napomáhaly udrovat plodnost zemì a prosperitu lidu tím, e
kontrolovaly pozemská pole vitálních a magnetických energií.«
Nìkterá z tìchto tvrzení, napø. západní pùvod stavitelù megalitù, souhlasí s posledními
dùkazy, jiná bude jetì tøeba ovìøit. To, e
byly kamenné kruhy pouívány k mìøení komplikovaných mìsíèních cyklù, ji bylo potvrzeno v knize Alexandra Thoma Megalitické mìsíèní observatoøe (Megalithic Lunar Observatories, 1971) i v jeho starí práci Megalitická
sídla v Británii (Megalithic Sites in Britain). Pomocí statistické analýzy znaèného poètu pozorování, které provedl v kamenných kruzích
a na menhirech, byl Thom schopen prokázat
následující tvrzení: »Kamenné kruhy byly velmi peèlivì naplánovány a postaveny podle urèitých geometrických obrazcù klasické pythagorejské tradice. Základní jednotkou jejich designu byl megalitický yard (2,72 stopy). Kameny uvnitø a okolo kruhù byly sestaveny tak,
aby naznaèovaly pøirozené nebo umìlé znaèky na horizontu, kde mìsíc nebo slunce procházely vrcholnými pozicemi svých cyklù,
napø. pøi slunovratu. Stavitelé megalitù pouívali vysoce vyvinutou a sjednocenou  dnes
bychom øekli vìdeckou  metodu zaloenou
na èíslech a geometrii a byli velmi zkuenými
badateli, inenýry a astronomy.«
To naznaèuje, e pùvodní obyvatelé Británie nebyli, jak se doposud myslelo, divoi
a prostí rolníci, ale spíe lidé, kteøí ili v uspoøádané spoleènosti øízené náboensko-vìdeckým knìstvem.
Od 70. let výzkum kamenných kruhù pøináí nìkteré významné výsledky, které, i kdy
ne zcela, podporují názory J. Fostera Forbese.
Výzkum anomálního výskytu energií na tìchto prastarých sídlech pøitahuje proutkaøe, inenýry a vìdce. Kniha Toma Graveho Jehly
kamenù (Needles of Stone) nahlíí na tyto záleitosti, spojené s megalitickými sídly a magnetickými zemskými proudy, oèima proutkaøe. Geiger-Müllerùv poèítaè a ultrazvukové detektory odhalily v kamenných kruzích neobvyklé vzory energetických pulzací, které se
bìhem roku rùzní. Jeden z tìchto opakovanì
zaznamenaných ultrazvukových i radiaèních
efektù je popsán v knize Dona Robbinse
o megalitických energiích Kruhy ticha (Circles
of Silence). Zdá se, e právì proto, e pradávní stavitelé megalitù umisovali své kruhy
a kameny na místech s velmi výraznými dynamickými vlastnostmi, mùeme pøedpoklá-

dat, e si byli tìchto energetických anomálií
velmi dobøe vìdomi a e tyto pøirozené energie prakticky pouívali v rámci svého zpùsobu ivota. Tyto rané, se zemìdìlstvím tak
úzce spojené spoleènosti mìly samozøejmì
znaèný zájem na co nejvyí úrodnosti zemì
a na monosti komunikace jak s místními duchy, tak s duchy pøedkù, o kterých se pøedpokládalo, e mohou být zárukou prosperity lidského rodu. Megalitické vìdy byly zcela jistì
zaloeny na duchovním základì.
V nomádských dobách byla komunikace
s duchy pøirozená a spontánní v rámci kadoroèních putování. Vìda té doby se starala
o obnovu této pøirozené komunikace pomocí
systému ritualizovaných invokací. Dnes bychom øekli, e to byla jakási forma magické
technologie. Kdy se ale lidé zaèali usazovat,
místní duchové (energie) byli vyvoláváni a uíváni v prastarých svatyních a pozdìji v kamenných monumentech nebo chrámech. Zatímco v dobì pastevectví byly svatynì aktivnì uívány jen bìhem krátkého období v roce,
pozdìji bylo mono jejich potenciál vyuívat
daleko více. O co lo, je symbolicky naznaèeno v legendách o rytíøích, kteøí zabíjeli draky
nebo hady. Had je symbolem rtuovitých zemských proudù, které zúrodòují zemi. Znehybnìní draèí hlavy otìpem nebo kamenným
pilíøem je tradièní metodou odhalení a vyuití
proudu takové energie. V Delfách, kde se nìkolikrát do roka vìtilo, il za archaických dob
velký had Python, jeho hlavu pøipíchnul Apollon svou holí, aby tak prodlouil efektivitu jeho
pùsobení na nìkolik mìsícù. Místo, kde se
tyto energie soustøeïovaly, bylo oznaèeno falickými kameny ve støedu svatynì. iroce se
o této prastaré posvátné vìdì a její schopnosti vyuívat zemských energií rozepisuje
Plutarchos (byl v Delfách knìzem v 1. století)
ve své knize Zánik vìteb.
Tato vìdecko-náboenská aktivita stavitelù megalitù, spolu s budováním domù a zemìdìlským vyuíváním pùdy dramaticky zmì-

nila vzhled krajiny. Pøesto vak byly nové vzory chrámù, cest a obydlí zaloeny na posvátné geografii nomádských dob. Chrámy a modlitebny byly budovány na místì pùvodních
svatyní a stezky mezi nimi byly dále pouívány poutníky a úèastníky náboenských procesí. Na pøímkách spojujících posvátná místa lidé
vztyèovali kameny a budovali tak jakási viditelná oznaèení energetických zemských proudù, tzv. ley lines, je jsou pøedmìtem nesèetných moderních výzkumù britské krajiny. Tyto
linie vedoucí napøíè rozsáhlými územími byly
právì tak posvátné jako chrámy a svatynì,
které propojovaly, a evidentnì hrály v mystické megalitické vìdì velmi dùleitou roli. Staré báje a folklorní vyprávìní oznaèují tyto stezky mezi starými svatynìmi za stezky mrtvých
nebo stezky duchù, na kterých lze v urèitých
dnech v roce spatøit zvlátní svìtla nebo jevy.
Tam, kde se tyto stezky køíí, stojí pradávné
kamenné monumenty, o kterých se íøí podivné zvìsti plné pøíhod o nadpøirozených událostech nebo schopnostech léèení èi obnovy
plodnosti. Folklor megalitických staveb tak poskytuje jakési podhoubí i moderním vìdeckým výzkumùm anomálních energetických
struktur tìchto starých míst.
Vytváøením posvátné krajiny tak knìí doby
kamenné peèlivì chránili jak zemské energetické vzory, tak k nim pøináleející duchovní
hodnoty. Chrámy a pøírodní svatynì byly nazírány jako souèásti vìtího tìla vìtího chrámu
celé posvátné zemì. Pomocí kadoroèního
cyklu slavností a rituálù byl duch zemì oivován tak, aby umonil komunitám okolo tìchto míst usazeným rùst a prosperovat. Archeologové se domnívají, e populace Anglie ve
2. tisíciletí pø. Kr. byla nejménì stejnì veliká
jako v dobì Viléma Dobyvatele (asi 23 miliony lidí). Pøedhistorická úroveò øemesel, vìdy
a kultury veobecnì byla mnohonásobnì vyí ne dokonce v dobách støedovìké Anglie.
Citováno z knihy Prùvodce posvátnou Anglií
(The Travellers Guide to Secret England, Gothic Image, 1996)
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Jedna z otázek, na kterou odpovídám pøi svých pøednákách o záhadách megalitù a zemských linií nejèastìji, zní takto: »Paule, øekni nám, jak bychom mìli tato posvátná prastará místa navtìvovat? Je na to
nìjaká speciální metoda?« Obvykle odpovídám, e a to vezmete z té èi oné strany, ádná metoda, jak
navtìvovat posvátná místa, kamenné kruhy nebo katedrály, neexistuje. Vìtinou staèí pøicházet na ta
místa s úctou a prostì tam nìjakou dobu pobýt. A pøestoe je to celá pravda, pøece jen existuje nìco
navíc, nìco z mé vlastní zkuenosti, o èem bych se rád rozepsal.

Vycházím z úvahy, e prehistorie je analogická s lidským podvìdomí, a e historie je chronologický ekvivalent naí vìdomé èásti mysli. V rámci tohoto modelu jsou prehistorické megalitické monumenty jakýmisi
fragmenty snù, na které se ráno snaíme upomenout.
Samo slovo monument pochází z latiny a znamená
vzpomenout si, obnovit v mysli. Naznaèuji, e skuteèný záitek z pobytu na takových místech mùete zaít, jen kdy necháte svému podvìdomí prostor také
se tohoto procesu návtìvy úèastnit.
Abych to nìjak zpøehlednil, sestavil jsem systém,
kterému øíkám »megalitování«. Prùzkumy potvrzují, e
výlety k megalitickým stavbám jsou jedním z hlavních
prázdninových motivù souèasné anglické turistiky.
Kdy si èlovìk uvìdomí, e Stonehenge navtíví roènì více ne milion lidí, je snadné tomu uvìøit. Jako by
nás ta stará místa k sobì volala zpátky. Støízlivìji øeèeno, moná, e v moderním svìtì pomíjivosti, rychlosti a nejistoty je prostì pøíjemné »dotknout se« nìèeho, co hovoøí naskrz historií a trvá od nemapìti.
Nìèeho, co bych nazval archaickým epotem. A nejenom z tìchto dùvodù navrhuji, abychom megalitování nebrali jako pouhou souèást turistiky. Není to jen
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navtìvování posvátných míst, ale je to také pøibliování se mýtùm, provokování pamìti a vytváøení prostoru pro neèekané asociace. Je dobré ponechat místa, aby v nás aktivovala nejvìtí hloubky a moudrost
naeho podvìdomí.
Rozhodnìte se, kdy takové prastaré posvátné místo navtívíte. Dùleité je, zda bude vae návtìva souèástí nìjakého dalího výletu, nebo jeho cílem. Mùete navtívit samostatnì nìkteré z nejvìtích prehistorických megalitických sídel v Evropì, napø. Newgrange v Irsku (nebo jetì lépe mohylové hroby v 30 mil
vzdálených Loughcrew Hills), Stonehenge v Anglii
(nebo jetì lépe kamenné kruhy v Avebury 20 mil severnì), nìkteré z øad kamenù nebo dolmeny, a u
v Anglii èi ve panìlsku. Nebo mùete zvolit jednu
z velkých evropských gotických katedrál. Vude to funguje, i kdy napø. v katedrále v Chartres je pro nával
docela obtíné sílu místa skuteènì objevit. Právì tak
byste ale mohli navtívit snové chrámy starého Øecka
nebo Egypta nebo mramorové zázraky starého Øíma.
Pak je zde také znaèný poèet posvátných starých
míst na území Ameriky: záhadná, dva tisíce let stará
hadí mohyla v Ohiu, amanské kruhy ve Skalistých

horách v Kanadì a v USA, mohyly Cahokia ve
státì Illinois, kaòon Chaco v Novém Mexiku
nebo mnohé dalí výjimeènì krásné prehistorické ruiny èi skalní malby pùvodních indiánù amerického jihozápadu, atd. atd.  mùete si vybrat z neuvìøitelnì pestré nabídky. A
si vyberete cokoli, naleznete k tomu dostatek
knih, èlánkù, fotografií a brourek, které mùete prostudovat, døíve ne tato místa poprvé
navtívíte. Pokud jste si vybrali takové místo
a shromádili a nastudovali vechny informace o nìm, jste pøipraveni zaèít.
Já obvykle proces megalitování zaèínám
tak, e nìkolikrát nahlas vyslovím jméno posvátného místa, které chci navtívit. Jak poznamenal Lage Wahlstrom: »U pouhý zvuk
místa èasto vyvolává urèité asociace.« Vímejte si, jakékoli konotace, která takto vznikne.
Znovu prolistujte knihy, znovu si prohlédnìte
fotografie. Jak se to místo bude ve skuteènosti
liit? Zkuste si je pøedstavit.
Dalí fází je samozøejmì samo fyzické navtívení takového místa, chrámu, monumentu. Vezmìte si s sebou fotoaparát nebo kameru. Pokud mùete, nìkolikrát místo obejdìte. Peèlivì volte èas. Pøi prvním setkání si zkuste být vìdomi rozdílu mezi pocitem z místa
a mezi vaím pøedchozím oèekáváním. Zkuste s tímto rozdílem v pøedstavì experimentovat. Zkuste ten rozdíl identifikovat. Je to velikost monumentu? Jeho okolí? Rozloha nebo
okolní pøíroda? (Kdy jsem navtívil chrám
v Eleuzínì, vzpomínám si, jak jsem byl okován zjitìním, e vude kolem jsou paneláky
a továrny na výrobu cementu. Pøesto si ono
pitoreskní místo nìjakým zpùsobem udrelo
svou integritu. Dokonce se mi zdálo, e neastné okolí sílu místa jetì zesílilo.) Nepokouejte se ten rozdíl vyslovit, nehovoøte
o nìm, zkuste ho procítit. A tento pocit si zapamatujte.
A budete procházet posvátným místem,
pouívejte nejen své oèi, ale i jiné smysly.
Zkuste zjistit, jestli s tím místem nejsou spojeny nìjaké legendy. Pokud ano, pøeètìte je,
vyslechnìte a dovolte své mysli, aby je zaøadila. Jak se cítí vae tìlo? V jakém je vztahu
k prostoru a pocitu, které toto místo vytváøí?
Jaké emoce vyvolává? Slabý strach? Nìco, co
vás obohacuje a osvobozuje? Ohromení?

Co skrývá tento zcela zøejmì umìlý pahorek?
Dnes se mùe nadený poutník pøesvìdèit, e
místní chrání i to, èemu (zatím) nerozumìjí.
Pahorek je hlídán, a zvìdavec dostane do ruky
letáèek s omluvou a vysvìtlením, proè na nìj
nesmí vylézt a co se chystá.

Zklamání? Tyto pocity neanalyzujte, jen si jich
buïte vìdomi.
Jak toto posvátné místo voní? Vyskytuje se
tam nìjaká konkrétní vùnì, které jste si vìdomi, nebo jen prostì nìco, co nedokáete
urèit? Vzpomínám si, jak jsem jednoho sluneèného rána, po noèní bouøi, poprvé navtívil
Delfy. Kdy jsem kráèel posvátnou stezkou,
vùnì kvìtin, osvìené zemì a cypøiù nade
mnou byla neobvykle silná. Od té doby, kdykoliv ucítím vùni cypøiù, okamitì jsem zpátky v Delfách. Proslunìný obrázek tohoto, tolik
silného místa mi okamitì probleskne myslí.
Èich je smysl velmi silnì svázaný s pamìtí. Je
to pøímý smysl, není tedy pøevádìn, tak jako
v pøípadì informace z pravého oka do levé
èásti mozku. Je úzce spojen s limbickým systémem a snadno a silnì evokuje vzpomínky.
(Èich èasto funguje, ani jste si toho vìdomi.
Pouhých osm molekul nìjaké látky mùe
spustit nervový impuls, ale ètyøicet molekul je
potøeba k tomu, abyste nìco cítili, kdy se
sami vìdomì rozhodnete.) Máte-li takovou
pøíleitost, navtivte své posvátné místo tìsnì pøed bouøí nebo po ní, kdy zemì voní
nejsilnìji, nebo za období nízkého tlaku, kdy
je vzduch vlhèí a vùnì rozpoznatelnìjí. Vùnì
jsou silnìjí i v podveèer. Moná je to pùda
toho místa, která tak voní, nebo místní rostliny, keøe nebo stromy. Pokud ádnou vùni na
tomto místì nezachytíte, mùete ji nahradit
tøeba tím, e si zapálíte vlastní vonnou tyèinku nebo pouijete vá oblíbený esenciální
olej  jakákoli takto pouitá vùnì usnadní
proces vzniku asociací a vy se s jejich pomocí budete na posvátném místì cítit lépe (já napøíklad uívám cypøi ve spojení s delfskou
vìtírnou, myrhu nebo frantiek ve spojení
s egyptskými chrámy, alvìj nebo kopálovou
pryskyøici ve spojení s posvátnými místy posvátných amerických indiánù.) A budete chodit kolem, tie se pokouejte nasávat vùni.
Fotografujte. Fotografujte z nejrùznìjích
úhlù a vzdáleností a nezapomeòte na celkový pohled nebo celou sérii obrázkù, abyste si
pozdìji mohli sestavit panorama. Pokud umíte kreslit, místo si naskicujte. Kresba vám pak
pomùe snadnìji si místo nebo objekt vyba-

vit. A snate se mít dost èasu, abyste se mohli
na delí dobu posadit a nedìlat nic, nemyslet na nic, nièím se nerozptylovat. Ne odejdete, znovu si celé místo panoramaticky prohlédnìte. Nejen vizuálnì, zkuste to i hapticky  dotknìte se co nejvìtího poètu pøedmìtù pøímo na místì nebo v jeho okolí. Pokud
to není zakázáno, nebo pokud tím nìco nepokodíte, zkuste si v okolí takového místa
utrhnout stéblo trávy nebo kytièku nebo sebrat malou muli nebo petku písku èi hlíny
na památku (nic z toho ovem nedìlejte, pokud byste tím jakkoli viditelnì èi hmotnì místo nebo jeho okolí pokodili, a nikdy neberte
jakékoliv archeologické fragmenty).
A budete doma, prohlédnìte si fotografie
posvátného místa, vzpomínejte na jeho vùni
a na pocity, které jste mìli, kdy jste se dotýkali rùzných pøedmìtù (pokud jste si je pøinesli, dotýkejte se jich). Ve, co je s místem
spajto, uchovávejte v jedné krabici. Jednou
dvakrát týdnì, tìsnì pøed spaním, se pak
k materiálu vrate, prohlíejte si ho, èichejte
a vzpomínejte. Je-li s místem spojena nìjaká
vùnì, je dobré touto vùní jemnì navonìt vae
loní prádlo nebo pøímo lonici. Opakujte to,
dokud se vám o tom místì nebude zdát nìjaký významný sen. Jakkoli bude útrkovitý,
udìlejte si o nìm záznam a pøidejte ho do
krabice se vemi upomínkami. Dìlejte to tak
do té doby, ne se vám o vaem posvátném
místì zaène zdát èastìji a snad komplexnìji.
Vímejte si vech asociací se sny spojenými.
Pokraèujte do té doby, dokud nezjistíte ve
vaich snech vývoj, týkající se toho místa.
Takto, doufejme, i kdy to mùe trvat nìkolik mìsícù, naváete s místem, které jste navtívili, jakýsi mytický vztah. Obèas uvaujte
o pøíbìzích, které vám vae podvìdomí ve
snu o tom místì, a nevyhnutelnì také o vás
skrze médium toho místa, vypráví. Takto budete mít anci znovu nalézt a obnovit podvìdomá spojení mezi vámi a posvátným místem  v jejich pùvodní gatesovské superdálnièní formì, která obchází vìdomou mysl.
Paul Deveraux ji léta píe o amanismu, ley lines, megalitech
a posvátných místech. Jeho poslední kniha se jmenuje Re-Visioning
the Earth. V Anglii vychází ji od zaèátku století èasopis Ley Hunter
(leyhunt@aol.com).
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Za dávných èasù, kdy v Krakovì jetì bývali idé, kteøí se nebáli snít, il tam chudý,
starý a netìstím pronásledovaný Icik, syn
Jenkelùv. A kdy mu bylo nejhùø, jedné
noci mìl zvlátní sen. Vidìl sám sebe v cizí
zemi, v královském mìstì pod mostem ve
stínu paláce, a slyel hlas, který mu øíkal:
»Toto je Praha a ta øeka se jmenuje Vltava
a to je královský hrad. Dívej se dobøe  tady
na místì, kde stojí, je poklad, který èeká
jen a jen na tebe. Jakmile jej vyzvedne,
tvùj ivot se zcela promìní a vechny tvé
problémy budou vyøeeny.«
Bylo to úasné, ale kdy se Icik ráno
probudil, hoøce se posmíval sám sobì: »U
jen to by ti chybìlo, abys zaèal vìøit na sny.«
Nicménì dalí noci, sotva zavøel oèi, u
byl zpátky ve stejném snu. Kdy ho pak sen
navtívil i potøetí a Icik uslyel stejný hlas,
jak øíká »Coe? Ty jsi jetì doma?«, vydal
se hned ráno pìky do Prahy. Dorazil tam
a po nìkolika dnech hladový a nevyspalý,
nicménì ihned nael ten most, øeku a hrad
ze svého snu. Most ale hlídala strá a Icik
brzy zjistil, e nemá monost zaèít kopat
na místì, kde se nalézá poklad.
Bezmocnì obcházel okolo, kdy v tom na
nìho udeøil velitel stráe: »Co tady mejdí, ide? e ty tu chce nìco ukrást?«
»Ne, pane veliteli,« øekl vydìený Icik.
»Tak co tu dìlá?!«
»Pane veliteli, tøikrát za sebou se mi zdál
sen, e tady pod mostem najdu poklad.«
Velitel stráe se smál, a se za bøicho
popadal. »Jak se starej, tak se blbej
Ví, jakej sen se mi zdá u celé týdny?
Abych se vydal do Krakova, tam nael dùm

ida Icika, syna Jenkeleho, a kdy v nìm
budu kopat hned pod pecí, najdu poklad,
ha ha ha! A teï ma odtud, ide. Jestli tì
tu jetì jednou naèapám, bude viset!«
Icik odtud spìchal, co mu síly staèily 
nejen aby zachránil holý ivot, ale aby se
co nejdøíve dostal domù a mohl zaèít hledat poklad nesmírné ceny. Poklad vskutku nael a jeho ivot se zcela zmìnil.
w

Tento chasidský pøíbìh nastoluje starý
paradox: jestlie poklad naeho ivota
máme na dosah ruky  tak proè se za ním
musíme vydat málem a na konec svìta,
riskovat krk a ztrácet drahocenný èas?
Je to divné, nicménì vdycky tomu tak
bylo. Odpovìï na vechny otázky a tajemství mùeme najít jen v naem domì  srdci, jeho pamì odjakiva nejlépe probouzí zboná pou do daleké zemì. Jen málokomu je dáno, aby v sobì bez ní nalezl poklad nesmírné ceny  nai dui. Kdysi nás,
jako Abrahama, na tuto cestu vyzýval Bùh
pøímo: »Lech lechá mearcechá!« Vyjdi ze
zemì své z pohodlí ustálených pøedstav,
od hrncù chaldejských, egyptských nebo
babylonských a hledej Zemi zaslíbenou ne
najde v sobì Království Boí. Se zmìnou
vìdomí je to spíe sen, který nás dnes volá
na cestu k sobì, osvìtlovanou hvìzdami
osudu, který jsme si vybrali jetì døív, ne
se narodili nai rodièe.
Proè jsme se tedy my vydali na cestu do
magického srdce Anglie a mytického Cornwallu? Abychom vidìli Stonehenge, Tintagel a napili se ze studny Grálu? Abychom
kráèeli po zemských èarách sv. Michala
a Panny Marie, jako kdysi Pán Jeí v nesmrtelné básni W. Blakea, tanèili a zpívali
mezi menhiry, prolézali MenAnTol kruhem znovuzrození a v Lanyon Quit si pøipili s Merlinem a Artuem pøed poslední
bitvou, ne nastane konec èasu?
Ano, ale nejen proto. Nejen vidìt, dotýkat se a naslouchat poselství z hlubin nevìdomí, ale vstupem do posvátných prostorù rezonovat s jejich frekvencemi, a tak
znovuobnovit rozkolísané, oslabené základy naeho vnitøního modelu svìta. Modelu, který proíváme jako svìt, jako skuteènost a tento proitek je naím ivotem.
Jedinì díky obnovì tìchto základù, kterým jsme se v mylení tak vzdálili, mùeme dosáhnout stability a celistvosti vìdomí, abychom mohli pøekraèovat, pøekonávat sami sebe. Nae babièky této transcendenci øíkávaly zcela prostì: spása due.
w

Kamenné kruhy pravìké katedrály v Avebury vznikly podle nìkterých názorù pøed
Megalit è. 106 neboli Kámen vulvy.
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AV E B U RY
Milan Calábek

Z úvodu setkání
posluchaèù Univerzity Nové Doby,
kteøí se zúèastnili
Cesty do megalitické
a artuovské Anglie.
7000 lety, a tak by byly asi o 2000 let starí ne Stonehenge. Podle vìtiny britských
archeologù jsou ale stejnì staré.
Souèasný vìdecký názor na vznik tìchto staveb by se dal struènì vyjádøit asi takto: pravìkým lovcùm staèilo pracovat dva,
tøi dny v týdnu, a aby nìjak zabili volný èas,
protoe jetì nebyla televize ani hospody,
vyívali se díky své povìrèivosti ve vláèení utrù, pokud mono z co nejvìtí dálky,
a ty pak v záchvatu megalitického ílenství vztyèovali po celém svìtì. Tato teorie
si nijak nezadá s vìdecky podloenou hypotézou o vzniku kruhù v obilí dupáním
jekù.
V Avebury na dopravu a vztyèení sarsénových megalitù, které váily okolo 20 a
60 tun, bylo nutno vynaloit asi 1,5 milionu pracovních hodin. Pøitom obyvatelé pravìkého sídlitì Windmill hillu, tvùrci tohoto komplexu, nebyli »znudìní« lovci, ale tvrdì pracující zemìdìlci.
Domnívám se, e »megalitické ílenství«
souvisí s první ekologickou krizí, v ní se
èlovìk ocitl po vyhubení velké zvíøeny; jeho
pøeití záviselo na tom, zda pøejde na jiný
zpùsob obivy. Pravdìpodobnì na Dálném
východì se pod tímto tlakem vyvinulo, v reii en, ze sbìraèství zemìdìlství. Vyadovalo to jednak vypìstování kulturních plo-

»Tak praví Hospodin, tvùj Bùh: pilnì se
poptávej, kde cesta dobrá je, po ní
kráèel jsem za onìch dnù. Po ní pak na
pou vydej se, abys nalezl pokoj due
své « (Jeremiá)
din z divoce rostoucích trav, co by pøirozeným výbìrem napø. u kukuøice trvalo asi
15 000 a 20 000 let, a pøemìnu lesa na
úrodnou pùdu, a jednak novou spoleèenskou organizaci (matriarchát).
Tato zásadní zmìna probìhla v rozmezí asi tisíce let a provázela ji promìna magie lovecké v zemìdìlskou, co pozdìji vyvrcholilo i zmìnou vìdomí a fyziologicky
zmìnou krevní skupiny 0 na A (zmìnou
stravy). Biblický prolog o vyhnání z ráje je
jedním z mnoha pøíbìhù pro tøetí ucho,
které svou metaforickou silou pomáhaly
naim pøedkùm transformovat »magické
skupinové vìdomí« lovce a sbìraèe ijícího v malé skupinì (2530 lidí) na »hypnotické vìdomí« èlena zemìdìlské komunity
(200300 lidí) vydìlávajícího si svùj chléb
v potu tváøe.
Avebury, na rozdíl od Genesis, je kamenným a pøedevím krajinným pomníkem této
zmìny vìdomí. První, co vás zde moná
pøekvapí, je onen dlouhý pøíkop, na jeho
vnitøním okraji jsou vztyèeny kameny Velkého kruhu. Je asi pìt metrù hluboký 
pùvodnì to bylo okolo deseti metrù  a ar-

cheologové nás ujiují, e nikdy neslouil
k obranným úèelùm. Podobný pøíkop se
vinul i poblí Stonehenge, a mezi mnoha
dalími v megalitické Anglii vyniká slavný
Dorset Cursus, který je témìø 10 km dlouhý a vyádal si okolo 450 000 pracovních
hodin. Jaký byl dùvod jejich hloubení?
K èemu slouily? Proè na jejich dno byly
ukládány býèí rohy?
Do Velkého kruhu mùeme vstoupit ètyømi pùvodními vstupy, které sledují i souèasné cesty. Kruh zabírá plochu okolo 11,5
ha a jeho prùmìr je 370 m. Pokud si vzpomínáte, jsou v nìm i dva mení kruhy: severní a jiní.
William Stukeley, svobodný zednáø, který Avebury navtívil mnohokrát  naposledy v roce jeho velkého nièení roku 1724 
nám zachoval jeho popis i celou øadu kreseb. Ve støedu severního kruhu byly podle
jeho záznamù tøi megality, které vytváøely
v jeho terminologii cove (malý záliv, zátoku). Dnes u jsou zde jen dva z tìchto kamenù, které ale patøí k nejkrásnìjím. Jejich enský a muský charakter je patrný
i z obrázku. Chybìjící tøetí kámen, který stál
proti falickému, mìl naprosto shodný tvar.
Dalí muský kámen stál ve vzdálenosti
22 metrù: ve bylo orientováno na severovýchod, stejnì jako obdobná podkova Stonehenge, jak poznamenává Stukeley. John
Aubrey, který navtívil Avebury roku 1648,
jetì vidìl tento cove kompletní.
w

Leo Frobenius, ák Rudolfa Steinera, nám
v knize Neznámá Afrika zachoval jeden
z posledních reliktù lovecké magie. Popisuje, jak poádal své pygmejské pøátele o doplnìní zásob masa. Ti mu ale øekli, e musí
poèkat do zítøka. Druhý den, ne vylo slunce, namalovali do písku obraz antilopy v ivotní velikosti. Kdy první paprsek vycházejícího slunce dopadl na její íji, pøesnì
do tohoto místa vystøelili íp. Pak odeli na
lov. Kdy se vrátili s ulovenou antilopou,
smrtící íp jí trèel ze stejného místa jako
na obraze. Po oèistném rituálu a smazání
kresby Frobenius pochopil, e pøi magic-

ké operaci nezabil antilopu íp lovcù, ale
sluneèní paprsek; íp byl jeho pouhým symbolem. Jetì v øecké mytologii byly paprsky slunce ípy Apollonovými
Magický èlovìk u nevnímal svoji totonost jako jednotu s celkem Pøírody symbolizovanou Bohyní Velkou Matkou, ale jen
s urèitou èástí: kmenem, který zamìòuje
s celkem. A tak v jeho magickém svìtì èást
zastupuje celek (pars pro toto) a vechny
èásti: lidé, vìci a události, konkrétní skuteènosti, stejnì jako symboly, jsou propojené a magickou operací zamìnitelné. Ne
kauzálnì, ale synchronnì: smyslem. Nezbytnou podmínkou je bezprostorovost,
bezèasovost a bezjáství magického vìdomí.
Zemìdìlská magie pracuje pøesnì na
stejném principu. O letním slunovratu dopadaly první sluneèní paprsky na 22 m
vzdálený falický kámen (Indové by mluvili
o lingamu) a jeho stín zasáhl spodní èást
prostøedního enského kamene (yoni).
(Dnes dopadají sluneèní paprsky pøímo na
enský kámen.) Jestlie neolitický èlovìk
vnímal Zemi jako Bohyni, pak ve, co v krajinì pøipomínalo enské tìlo, bylo jejím
symbolem. A kadý symbol (èást) je pro
magické vìdomí snadno zamìnitelný s celkem. V okamiku slunovratu byla Bohynì
Zemì tímto kamenem. A Sluneèní nebeský bùh ji svou ohnivou silou pøes falický
megalit oplodnil v Boské svatbì Nebe
a Zemì. Ohnivá muská síla slunce se zároveò pøenáela na vechny falické megality, které pak oplodòovaly enské kameny. Cove v zemìdìlské magii nahradil jeskyni, která byla pro lovce místem kosmického oplodnìní i dìlohou ivota. Posvátný
proitek této Boské svatby sdílený celou
komunitou zpìtnì oivoval kamenné srdce kruhu, jeho tvar a uspoøádání kamenù
mocnì zesilovaly éterické pùsobení genia
loci na celou pravìkou katedrálu, na celou Anglii a moná i na dalí zemì.
Vztyèení oivených megalitù na této køídové pùdì umonilo neolitickým zemìdìlcùm, aby zde pìstovali obilí a dalí plodiny. Jak u víte z antropozofické astrologie,

Pozùstatek cove, lunárního kruhu:
enský a muský megalit.
BARAKA
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Kosmogram Urobora z megalitu è. 25 S
(West Kennet Avenue)

vnìjí planety, zejména Saturn, pùsobí na
vegetativní pól rostlin pøes vibrace køemíku (megality), zatímco vnitøní planety, zejména Venue, pùsobí pøes vápník na pól
reprodukèní (klas). Ne náhodou byl Saturn
øímským bohem zemìdìlství.
w

Pod tímto severním kruhem je zhruba stejnì veliký kruh jiní, který mìl kdysi uprostøed asi nejvìtí megalit této lokality (podle
Stukeleyho byl vysoký 6,3 m). Místní obyvatelé jej nazývali Obelisk a i po jeho znièení tanèili na tomto místì a do 19. století na první máj (Beltine) kolem májky. Byla
to ozvìna rituálù starých tisíce let. Beltine, jak víte, je svátkem jarní plodnosti. Co
zde probíhalo v tu dobu? Pøi východu slunce osvìtlovaly paprsky falický obelisk 
axis mundi  a jeho stín dopadal na kámen è. 106 (tzv. kámen Vulvy) a oplodnil
jej. Nebeský sluneèní bùh se spojil s Boskou Vulvou Zemì a to pouze dvakrát za
rok: na 1. máj a na poèátku srpna pøi svátku první úrody.
A tak se v Avebury bìhem roku udály
tyto tøi Boské svatby. Co jetì symbolizovalo Boskou svatbu? Orba. Pluh nebo tyè
asociovaly penis a brázda vulvu Bohynì
Zemì. Semeno pak odpovídalo spermatu.
U na 15 000 let staré kosti z Dordogne
ve Francii je zachycena øezba Nebeského
býka, který se svým penisem chystá proniknout do eny symbolizující Bohyni Zemi.
Tento motiv se zachoval i na soudobých tibetských bronzech, i kdy má jiný význam.
Artu, pùvodnì astrologicky Arcturus (souhvìzdí Velkého Medvìda), se zmìnil v aradora-oráèe, v souladu s tím jak se mìnila
lovecká spoleènost na zemìdìlskou. Náèelník, král, farao, èínský císaø jako ztìlesnìní nebo zastoupení Nebeského boha èi jako
syn Nebes kadý rok vyorávali první brázdu Boské orby pluhem, do nìho byl zapøaen býk. Voli Pøemysla oráèe jen dokreslují vykletìní èeských povìstí.
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Pøíkopy neolitické Anglie, stejnì jako
pøíkop v Avebury, jsou zvìènìním a oslavou kosmické orby a oplodnìní Bohynì
Zemì, kdy sám Nebeský Bùh v podobì tornáda pøímo vyrýval svou brázdu v bìsnícím
sexuálním aktu. (Podrobnì o tomto tématu pojednávají knihy Terence Meadena.)
Pøi promìnì hypnotického vìdomí na
mytické, v tìch èasech, kdy nás bohové
opustili, kdy k nám pøestali promlouvat
pøímo svými hypnotickými hlasy pøes pravou hemisféru a zaèali nám sdìlovat »svou
vùli« znameními, vìtbami, horoskopy nebo
kalendáøem, nastal problém, jak sladit sluneèní a mìsíèní cyklus, který musili øeit
Sumerové stejnì jako Májové nebo obyvatelé Avebury. Konflikt mezi tìmito dvìma
odlinými èasy a rytmy pøetrvává dodnes.
Zatímco enské tìlo, jak na to upozoròovala u pøed 20 000 lety soka »Venue
z Laussel«, øídí lunární èas, souèasný svìt,
ve kterém ena ije, se øídí èasem solárním. Stínem tohoto konfliktu »èasù« jsou
pak pokozené vajeèníky, bulky na prsou
nebo neplodnost. U muù pak konflikt mezi
kairos, subjektivním èasem, a objektivním
èasem kronos, zasahuje srdce.
w

Lunární a solární kruh ve Velkém kosmickém kruhu jsou ale i pøedpokladem øeení tohoto konfliktu na vyí rovinì vyjádøené pozdìji ve slavných glastonburských
Vesica Pisces  mandorly, kterou známe
i z Chartres a jiných lokalit. Návod
k postupnému pøekroèení protikladù Slunce a Luny, Nebe a Zemì, posvátného
a profánního na základì toho, co mají spoleèné, protoe pro mytické vìdomí se protiklady nevyluèují, ale doplòují. Toto spoleèné pak vertikálnì vytváøí symbol Velké
Bohynì, který pøeívá dodnes v podobì
kosoètverce na zdech, anebo horizontálnì
znamení ryby, podle kterého se poznávali
køesané v dobách pronásledování.
Je zde zároveò i jedno z prvních ztvárnìní základního principu posvátné architektury: enského a muského prvku 
dìlohy a falu, jeskynì a menhiru v podobì
èlenìní prostoru, ze kterého pak vyrùstají
øecké chrámy nebo amfiteátry.
Uspoøádání prostoru sloupovím je vedeno snahou o co nejvìtí amplifikaci posvátných sil genia loci a napø. chrám Héry svou
architekturou dokonale zesiluje právì kvality jejího archetypu, na rozdíl od chrámù
jiných bostev. Kupole meity s minarety
nebo loï køesanského chrámu s jeho vìemi jsou jen variacemi tého základního
principu magického vìdomí.
W. Stukeley nazval Avebury chrámem
okøídleného hada, i kdy podle lidové povìsti do Velkého kruhu nikdy ádný had
nevstoupí. Podobnou symboliku jednoty
Nebe a Zemì známe z Mexika (Opeøený
had Quetzalcoatl) nebo z Èíny (drak). Není

náhodou, e biskup na staré køtitelnici kostela v Avebury ubíjí berlou dva drakyhady
(zelený drak je erbem této èásti Anglie) a e
kosmogram na megalitu è. 25 S pøedstavuje
Urobora s ptaèí hlavou a opeøeným ocasem. Tento megalit je jedním ze 100 párù
kamenù, které vroubily West Kennet Avennue, táhnoucí se asi 2300 m od svatynì
k jinímu vchodu Velkého kruhu. Jde o tzv.
zemskou èáru sv. Michala drakobijce, odpovídající jangovému draèímu meridiánu
èínské geomancie. Zatímco od Silbury Hill
vede zemská èára Panny Marie odpovídající jinovému meridiánu. Tyto dvì zemské
èáry, ida a pingala, kaduceus èi Merkurova hùl, tvoøí páteø éterického tìla jiní Anglie a táhnou se od hory sv. Michala na jihozápadním pobøeí pøes Glastonbury, Stonehenge a Avebury a k Hoptonu na severovýchodním pobøeí. Muský meridián
se vine hlavnì po kopcích, kde jsou tvrze
a kostelíky sv. Michala, zatímco èára Panny Marie vytváøí meandry, na kterých se
nacházejí nejen její kostelíky, ale i posvátné studny a prameny. Obì èáry sledují pomìrnì pøesnì linie spojující epicentra zemìtøesení, které v roce 1275 znièilo kostel
sv. Michala na Michalské hoøe, stejnì jako
na Toru v Glastonbury.
Jde o energii vznikající rotací Zemì
a o energii kosmu, které magické vìdomí
mìní na éter, a vude tam, kde se muská
a enská èára protínají, pak vznikají akupresurní body tìla Bohynì Gáji: posvátná
místa, kde nai pøedkové budovali své svatynì, pravìké katedrály nebo alespoò zabodávali akupunkturní jehly menhirù.
Pamatujete se na to místo, kde jsme znovu vcházeli do Velkého kruhu jiním vchodem? Na ten pár menhirù, z nich ten vlevo se nazývá Èertova sedaèka? Kolegynì
Marie mi tehdy øíkala, e se jí tam otevøel
vnitøní zrak a e zaèala vidìt energie jako
barvy.

Ze svatynì, která byla pùvodnì Woodhenge, døevìným kruhem, se dnes kromì pùdorysu u nic nezachovalo. Název se dozvìdìl od místních lidí jetì J. Aubrey
a Samuel Pepys svatyni ve svém zápisu
z r. 1668 pøirovnává ke Stonehenge.
V koneèné podobì to byl kruh o prùmìru
ètyøiceti metrù s dvaaètyøiceti velkými menhiry. Svatynì byla znièena a roku 1724,
kdy sjednocení ideologických zájmù církve a »pinavého zisku« (W. Stukeley) zasadilo Avebury nejvìtí ránu.
Mùeme pøedpokládat, e to bylo místo
zvlátních magických operací: jakási laboratoø a dílna projikující éterická tìla místních obyvatel na krajinné èásti tìla Velké
Bohynì Zemì, chcete-li Pøírody, a v souhlasu s ní. Ne proti ní, jak se to na mentální úrovni (znièující technologické projekce
ega) dìje dnes.
Nae setkání s Avebury zaèalo cestou pøes
kruh v obilí k jedné z nejlépe zachovaných
a zároveò nejdelích (100 m) neolitických
pohøebních mohyl v celé Velké Británii:
West Kennet Long Barrow, která je orientovaná ve smìru znovuzrození  ze západu na východ (vchod).
Za 1500 let zde bylo pohøbeno pouze 46
mrtvých, co svìdèí o tom, e nelo o pohøebitì, ale o místo, odkud »mluvící hlavy« hypnotickými hlasy dál øídily místní komunitu. V západní komoøe mohyly byly toti nalezeny pouze muské lebky. Kdy se
podíváme na pùdorys mohyly, vidíme, e
jde o tìlo Bohynì, její hlavu tvoøí právì
západní komora a vulvu vchod. Pøedstava,
e hlas mrtvého pøedka nebo krále dál vychází z jeho preparované lebky, byla vlastní
lidem hypnotického vìdomí na celé zemi
(viz vynikající práci J. Jaynese o bikamerální mysli).
Øímský Saturn se na britských ostrovech
nazýval Bran a byl nejen bohem zemìdìlství, ale patøil mu i magický kotlík hojnosti
a znovuzrození, ze kterého se a na úrovni mytického vìdomí vyvinula pøedstava sv.
grálu. Jedna z legend vypráví, jak byla Branova hlava, i po oddìlení od tìla dál prorokující a zpívající, pohøbena v mohyle, na
které postavili londýnský Tower. Legenda
rovnì øíká, e pokud tam Branova hlava
zùstane, Anglie nepodlehne cizím dobyvatelùm. A protoe totemovým zvíøetem Brana je havran, chápete moná onu péèi
o havrany v Toweru.
Vimli jste si také onìch svazeèkù havraních pírek v aveburské mohyle? Spisovatel Robert Graves se domnívá, e Bitva
Stromù, ve které byl v jeho interpretaci
Bran poraen Wotanem Anglosasù, se odehrála u bran Annwn (podsvìtí) neboli Avebury. Avebury se tak stalo místem, kde byla
rovnì uloena jeho »vzneená« mluvící
hlava.
A kdy lidé se zmìnou vìdomí pøestali
slyet jeho boský hlas  respektive to, co

Silbury Hill.

za nìj povaovali, pøemìnilo se Avebury na
anglické Delfy, kde místem Branova orákula, jeho ústy dál promlouval, byla dnení
Èertova sedaèka. A tak moná ne náhodou
se na tomto místì naí kolegyni otevøel
vnitøní zrak a pravdìpodobnì i sluch.
w

Silbury Hill je zatím nejvìtí objevenou
evropskou neolitickou pyramidou mìsíèního tvaru (výka 40 m, základna 2,2 ha) a její
budování si podle dneních výpoètù vyádalo asi 18 milionù pracovních hodin. Byla
stavìna ve tøech fázích.
První zaèala 2700 let pøed n. l. Z vrstev
zeminy, jílu, køídy a øíèních oblázkù vznikl
5 m vysoký mound. Druhá fáze zaèala hloubením pøíkopu; vytìená køída byla navrena na pùvodní mound, který dosáhl výky
17 metrù. Ve tøetí fázi byl zaplnìn první
pøíkop a hlouben vìtí. Køída z nìho byla
v esti vrstvách navrena na mound spolu
s drtí a drny a byla pokryta zemí.
Kdy v letech 196870 zaèal nejvìtí archeologický prùzkum Silbury Hill vedený
prof. Atkinsonem, stále ivá legenda o králi
Silovi, který mìl být v moundu pohøben
spolu se svou sochou z ryzího zlata, pøilákala i pozornost televizní stanice BBC. Nic
z toho se ale k velkému zklamání divákù
nepotvrdilo. Lhala stará legenda?
Místo královského hrobu nebo zlata tam
nali archeologové votivní obìtiny jako
kravské a býèí rohy, bílé bobule jmelí
a okøídlené mravence. V Avebury se ale
pøed pøíchodem Anglosasù mluvilo welsky
a slovo Sil v místním jazyce znamenalo semeno. V zemìdìlské magii symbolizují bílé
bobule jmelí Sluneèní sperma. Mravenci,
kteøí se zachovali mezi stébly trávy na drnech v pyramidì, umonili urèit, e drny
tam byly uloeny v srpnu, kdy tito mravenci
mívají køídla. Co vak bylo daleko zajímavìjí: v tìchto drnech, na které 5000 let nesvítilo slunce, byla stále zelená tráva!
ádné zlato, ádný sebesenzaènìjí královský hrob se nemùe rovnat tomuto ob-

jevu! U ze sloení vrstev pyramidy je jasné, e jde o gigantický Reichùv orgonový
generátor, který umoòoval zapojit energetický komplex Avebury do éterické (orgonové) sítì, propojující svými meridiány celou megalitickou Anglii. Jakmile obyvatelé
této lokality vyvinuli vyí modus vìdomí
ne je magické, ztratili schopnost »èarovat«
a museli najít jinou technologii pøemìny
energie ètyø elementù na vyí, éterickou
ivotní sílu.
Ve snové krajinì pøedstavuje Silbury Hill
tìhotné bøicho Bohynì Zemì a zároveò
pupek svìta ovinutý hadovitou cestou. Had
vdy symbolizoval pupeèní òùru rodícího
se dítìte  úrody. V mytické krajinì byl pak
mimo jiné Silbury Hill svatyní Boha Brana
i Zelenou kaplí Sira Gawaina.
w

Kdy se na své Cestì setkáme s nìjakou
historicky významnou krajinou, vedeme s
ní obvykle mentální dialog zaloený na
naich vìdomostech. Pøesnì o to jsme se
právì pokoueli. Ale teï, kdy je mysl nasycena a tráví, mùeme koneènì pøestat
klást otázky a hledat odpovìdi a zaèít Snovou Cestu na rovinì vnímání vnitøním zrakem, sluchem a pocity, kde nae já a pøedstava krajiny splývají. Jako australtí domorodci, a zcela jistì i obyvatelé Avebury,
Glastonbury, dávné Kalifornie nebo Nazky,
pak mùeme vstoupit do snového svìta,
kde topografie zemì se mìní na metafyzickou krajinu snových symbolù, geoglyfù
a jiných fascinujících tvarù netuených významù a pocitù. Na zemi naeho pùvodu,
naich pøedkù, kteøí se v ní i nad ní ve své
Snové Cestì vznáeli, cítili v jejích kopcích,
mohylách a polích nejen zrcadlení hvìzdného nebe, ale vechny ivotadárné aspekty Bohynì Zemì  jarní Panny s nádhernými prsy kopcù a klínem údolí i letní Matky tìhotné úrodou a podzimnì zimní Pramatky souèasnì. Lineární èas a topografický prostor vnìjích smyslù zmizel a zùstal jen vjem a úasný pocit posvátna.
BARAKA
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KOUZLO GLASTONBURY
Dokud jsem o tomto místì jen èetl, netuil jsem, jak moc
mne zasáhne. Uèené a historické knihy se podivovaly nad
tím, e zatímco jiná posvátná (náboenská, duchovní) místa v Anglii proívala období slávy, ale také úpadku, vìhlas
a oblíbenost Glastonbury, »nejposvátnìjí pùdy v Anglii«,
jak tvrdí prùvodci, se íøí svìtem nepøeruovanì od pohanských dob. Zaèátek je prý prokázán  kolem roku 60 pohanský vladaø Arviragus daroval 1440 akrù pùdy dvanácti
køesanským misionáøùm, vedeným Josefem z Arimateje.
Jako ve vìtinì podobných pøípadù, i zde je vak nanejvý
pravdìpodobné, e jejich kláter byl zaloen na místì jetì starí svatynì, pravdìpodobnì druidské.
Jene kromì náboenské povìsti zde musí být jetì nìco
navíc. Nìco, za èím i dnes jezdí stále více poutníkù témìø
z celého svìta. Nìco, co i v dalích bouølivých stoletích pøesvìdèilo dalí a dalí tamní panovníky, aby práva klátera
obnovili. V Glastonbury kdysi zaèalo nìco nového. Vypadá
to, e se historie v jistém smyslu opakuje a nejen pro Anglièany zde opìt nìco nového zaèíná. Slavné a bohaté opatství, vèetnì nádherného chrámu, bylo po poárech
a zemìtøeseních (1184, 1275) roku 1539 oputìno a od té
doby jsou zde vlastnì jen dobøe udrované ruiny.
Co je podstatou kouzla ruin opatství Glastonbury? Jak
s tím souvisí mohylovitý vrcholek Tor a legendami opøedená studna Chalice well?
Kdy jsem se shodou okolností (náhoda pøeje pøipraveným)
v roce 1991 ocitl na estitýdenním kurzu Ruperta Sheldrakea v jiní Anglii (kde jsem se mj. díky jeho enì Jill
Purceové poprvé nauèil základùm alikvótního zpìvu) jeli
jsme tøikrát na výlet. Jeden z výletù samozøejmì smìøoval
do oblasti Glastonbury.
Byl jsem v té dobì zcela zaujat onou exkluzivní a pro
mì témìø snovou moností pobývat s Rupertem, kterého
jsem povaoval a dodnes povauji za nejrenesanènìjího
èlovìka 20. století. Vystudoval biologii a mìl pøed sebou
poklidnou kariéru profesora na Oxfordské univerzitì (vèetnì pøidìleného komorníka, bezplatného oacení, praní
prádla a dalích slueb). On se ale sebral a odjel zkoumat
rostliny do Indie. Tam pak pobýval mimo jiné i v áramu
otce Bede Grifithse a tam také, v jakémsi virtuálním prostoru støetávání evropské a indické vzdìlanosti, zaèal psát
svou pøevratnou knihu o morfických rezonancích.
Kdy k tomu jetì pøidáte, e tam byla i Jill Purceová
(které jsem ji pøed nìkolika lety psal a od které jsem dostal kazetu s nahrávkou jejího stylu výuky alikvótního zpìvu, nevìda, e je Sheldrakeovou enou), navíc jarní pøírodu, dokonalou knihovnu plnou tìch tehdy pro mì nejzajímavìjích knih a èasopisù a jiskøivé hodinové diskuse
s úèastníky kurzu na Schumacher College, s Sheldrakem
a dalími význaènými profesory, pak se nebudete divit mé
roztìkanosti, s ní jsem se spolu s tìmito vemi osobnostmi ocitl najednou v Glastonbury.
Velmi dobøe jsem vìdìl, e ruiny opatství »záøí«. Ji pøed
lety jsem se nauèil hledat vodu a geopatogenní zóny, ale
nikde jinde do té doby mi virgule nedìlala v ruce takové
divy, jako právì mezi ruinami opatství Glastonbury. Rád
jsem chodil se skupinou, naslouchal komentáøùm a zároveò mìøil záøení rùzných míst. Nevìdìl jsem, co døív. Kdy
jsme pak mìli chvíli volna, okamitì jsem obìhl ta nejsilnìjí místa a nael si jedno, kde jsem si chvíli sedl do zazenu. A splnilo se mé tuení.
Bìhem nìkolika minut jsem byl tam, kam jsem se pøi
obvyklém zazenu  v prùbìhu pøedchozího desetiletí a na
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rùzných místech Prahy i v polských buddhistických centrech  dostal a
po patnácti dvaceti minutách. Kadý, kdo kdy systematiètìji »sedìl«, velmi
dobøe z vlastní zkuenosti ví, e kdy po jisté dobì dosáhne urèitých imaginárních úrovní, vdy pøi kadé dalí meditaci onu ji objevenou cestu
projde daleko rychleji. Díky zenové tradici a radám svého mistra jsem se
nezdroval u nejrùznìjích sluchových ani vizuálních pøeludù. V Glastonbury jsem byl bìhem chvíle v nádherném jiskøivém iluzorním svìtì
kaleidoskopických vírù barev a tvarù, a kdy jsem proel dál, za, najednou jsem byl znovu v onom bájném, tolika mistry a mystiky vech dob
a kultur popisovaném svìtì dokonalého klidu. Tento klid je ale zároveò
nabit monostmi. Tak jako v okamicích, kdy jsem pøi intenzívním sezení pod dohledem mistra v roce 1981 ve Varavì louskal kóany jako oøíky, tak i tady, na dokonalém anglickém trávníku mezi ruinami opatství
Glastonbury, bylo vechno opìt jasné, pøehledné, srozumitelné, obyèejné
i zázraèné zároveò.
Tehdy jsem vìdìl s naprostou jistotou (protoe vnitøní jistota je to hlavní,
co èlovìk hledá, nalézá a pøípadnì i získá, vytrvá-li na své duchovní cestì),
e se sem nìkdy vrátím, ale u pøipraven na soustøedìný prùzkum, a hlavnì
na zklidnìné vychutnávání obrovského potenciálu tohoto místa na zemi.
Zjednoduenì øeèeno, tak jako na jiných posvátných místech, kde se
starcùm a prorokùm zdají lepí sny, kde se odjakiva lidem lépe tanèilo
a oslavovalo, ale i modlilo, kontemplovalo a meditovalo, nìjaké zemské
záøení i tady v Glastonbury zpùsobuje, e se lidské vìdomí (mozek, mysl)
snadnìji harmonizuje, vyrovnává a rezonanènì ladí na pøevládající frekvenci místa. Nedivím se Josefu z Arimateje ani dalím obyvatelùm a vládcùm tohoto místa, e byli jeho majestátem a silou pozitivnì zasaeni. Èlovìk nemùe necítit, e se nìco velmi podstatného dìje. My dnes u nìco
víme o hemisférách a mozkových vlnách, pro tehdejí lidi to muselo být
místo zázrakù. Jene toto pozitivní vyzaøování je tak silné, a je velmi
obtíné v nìm vydret delí dobu. Jako vude, i zde platí, e èeho je moc,
toho je pøíli. Jakýkoliv extrém kodí.
I se Sheldrakem jsme tehdy navtívili Dartmoor a kamenné øady
v Merrivalu. Tehdy také prelo, ale nemìl jsem èas si kameny
podrobnìji zmìøit. Jen jsem si ovìøil, e dlouhé øady kamenù oznaèují velmi silnou pozitivní »ley« linii. Letos jsem
si ovìøil, e poèáteèní kameny skuteènì oznaèují zaèátek ley linie, a napøíklad obèasné vyí kameny
vytváøí jakýsi scaner, nebo rentgen, s (podobnì jako
v Glastonbury) neobyèejnì silným pozitivním vyzaøováním. Nevydrel jsem mezi tìmito kameny více jak pìt minut.
Pøi tehdejí meditaci v roce 1991 jsem pochopil, e opatství v Glastonbury muselo být
pøíli silné i na zkuené svìtce a duchovní
osobnosti.
Josef, o kterém se tvrdí, e byl Kristovým strýcem a e tu jako bohatý kupec
hledal dalí rudy, zapíchl svou poutnickou hùl do zemì a ta k pøekvapení
vech zapustila koøeny a pozdìji vyraila a rozkvetla. Legenda øíká, e to byl
právì Josef, který po Kristovì ukøiování pøivezl do Glastonbury svatý grál,
pohár s Kristovou krví.
Ve 12. století mnii objevili velmi staré kosti a vznikla dalí legenda: e na
tomto místì leí hrob krále Artue
a jeho eny Guineviery.
Zajímavé je také to, e na poèátku
tisíciletí byl za normandského panovníka dosazen knìz, který zakázal zpívat gregoriánský chorál. Mnii se tehdy vzbouøili a dolo k bitvì.

Dnes je vude kolem dokonalý trávník, klid a mír, i kdy opodál prosperují obchùdky se suvenýry. Turistika. Fronty autobusù na parkoviti, fronty turistù pøed vstupem, vstupné, a hned na poèátku nenápadný strom.
Ná plzeòský prùvodce podlehl v Èechách dostupným kniním dezinformacím a pøesvìdèen tvrdil, e tento posvátný strom Holy Thorn (tvrdí se,
e je pøímou odnoí pùvodního stromu Josefa z Arimateje) kvete o Vánocích. Já ovem vìdìl, e zázrak pozitivního vyzaøování toho místa umoòuje stromu kvést a nést plody dvakrát do roka: jako obvykle na jaøe, ale
pak výjimeènì i pøed Vánocemi. Jetì pøed vchodem do opatství jsem na
to úèastníky naeho zájezdu upozornil, a pak jsme si dobírali naeho prùvodce tím, e jsme mu poèátkem èervence ukazovali plody na stromì a ptali
se: A co je tohle? Za naeho potutelného usmívání prùvodce odmítal plody, a tedy i fakt, e pokud tento strom kvete o Vánocích, kvete dvakrát do
roka. V tom tkví onen »zázrak« a on jej odmítl akceptovat.
Kdy jsme li v roce 1991 pìky na Tor, byl jsem uchvácen pøíkrostí kopce. Nadenì jsem pozoroval havrany  sráz byl tak pøíkrý, e pøistávali
s jednom nohou skrèenou! Letos, pouèen pìknou knihou Johna Michella,
jsem u vìdìl o dvou vzájemnì propletených ley lines (jedna muská, druhá
enská), a zatímco jsem si virgulí jednotlivé linie ovìøoval, v pøedstavì
jsem el ne rovnì do kopce, ale kolem a kolem tak, jak asi chodila tehdejí procesí. Patron, sv. Michael, byl celá staletí náleitì oslavován, mj. i kadoroèním trhem na úpatí Toru (pìt dní pøed a v den svátku sv. Michaela).
Bylo pøíznaèné, e zatímco poutníci mezi námi li tie, posvátnì, a tak
se jaksi samozøejmì otevírali magické síle kopce, turisté konverzovali celou cestu nahoru o tom, co bylo a co mìli k jídlu tam èi onde. Na samém
vrcholku, jen na jedné stranì, meditovalo stádo krav. Kdy se pozdìji pøihnalo nìkolik amerických turistek, výkøikem »Jé, posvátné krávy!« intuitivnì trefili høebík na hlavièku. Mimochodem, krávy se chovaly mnohem
posvátnìji ne turisté: byly tiché, pozorovaly okolí a slastnì pøevykovaly
a mruèely. Svou kravskou mantru.
Uvaoval jsem o tom, jak dokonale vyladìní pak tehdejí poutníci pøicházeli nahoru a jak o to hloubìji proívali rituály, které
se tam provozovaly. Toté jsem si ovìøil na slavné dládìné,
pøi odlivu viditelné a pouitelné cestì na St. Michaels Mount. Cesta toti pøesnì kopírovala silnou pozitivní ley line. Ti turisté, kteøí li mimo dládìnou cestu, se tak minuli s jejím pùvodním smyslem: poutníky pøipravit, vyladit. Pøístavitì, tedy nìco, co
bylo zbudováno v nedávné historii, vyzaøuje negativnì, ale ona »poutnická cesta« pøesnì kopíruje klikatou ley line a nahoru na hrad.
Podobný objev jsem uèinil i v zahradì
u pramene Chalice Well. Tehdy, pøed devíti lety, jsme li jako správní turisté pìky a jako turisté jsme pak, bohuel celkem rychle, proli i zahradu se studnou.
Letos jsem mìøil a ovìøoval si, co jsem
tuil, a pak jsem navíc objevil nìco, èeho
jsem si tehdy buï neviml, anebo to tam
jetì nebylo. Pøed vìtím mìlkým bazénkem musela posvátná elezitá voda
protéci tøemi postupnì vìtími ledvinovitými útvary, a proud vody tak vytváøel jakési osmièky. Nedlouho pøedtím
jsem vidìl podobný obrazec, vysvìtlující, e právì tento tvar a smìr toku
vody mìní její povrchové napìtí
a bùhví co jetì, a voda je pak »ivá«.
Tehdy byl vstup zdarma, letos se vybíralo vstupné, ale moná právì proto
je zahrada daleko více udrovaná a je
v ní i nìkolik míst pro meditaci.

Jestli jsem pøed devíti lety cítil, e se nìco dìje a ustaluje,
letos jsem si celý výlet vychutnával. Jen mi bylo divné, e
asi desítka turistù z naeho autobusu bere jakékoli megality èi kamenné kruhy velmi vlanì. Od druhého dne si radìji u autobusu dávali kávu. Uvaoval jsem, jak mohou studenti Univerzity nové doby být tak »turistiètí« a líní. Nejprve mì to mrzelo, ale pak jsem mávl rukou a vìnoval se
tìm, kteøí uívali toho, za èím pøijeli. Teprve po návratu
do Prahy jsem se dozvìdìl, e poøadatel zájezdu, plzeòská cestovní kanceláø, ani by to Mandale pøedem øekl,
obsadil onìch asi devìt míst náhodnými turisty! »Proè mi
to neøekli?« køièelo nìco ve mnì, »mohl jsem to celé pojmout jinak!«
Hned od prvního dne kadý dalí kruh kamenù posiloval vnitøní rozhodnutí, o kterém jsem hovoøil v aule pøed
odjezdem. e jedeme tam, kde to natìstí tamní obyvatelé
uchovali, ale jedeme tam hlavnì proto, abychom v sobì cosi
rozeznìli, rozrezonovali a byli pak schopni jasnìji a zøetelnìji objevovat a posilovat i ta místa u nás, která slouila
od nepamìti stejným úèelùm jako Avebury a Stonehenge.
Kdy jsme pak u jednoho kruhu kamenù sedìli a zpívali
mantry a já pøidal alikvóty, nìkteøí »vidìli« proud svìtla,
vycházející z kamenù nahoru do nebes. Kruhy Three Hurlers jsou a asi byly dokonalou vysílací stanicí. Men-an-Tol
s negativním prostøedím kolem a se silnì pozitivní kruhovou dírou v kameni, kterým se odjakiva prolézalo, je dokonalým skenerem èi tomografem, který okem obnovuje
normální prùchod energie v tìle nemocného. Kameny tvoøí v naprosté vìtinì z více jak poloviny køemíkaté slouèeniny. Z køemíku se dnes vyrábìjí èipy. Køemík je silnì piezoelektrický. Et cetera.
Proto jsme si pak i u Stonehenge, pøestoe kolem proudily davy turistù, sedli do kruhu a zazpívali jsme èeskou
mantru Lásko, Boe, lásko. Jako vnitøní slib, e se nauèíme zpívat, být tie, e doma objevíme a obnovíme podobná místa, tím zase poleme svou citlivost a schopnost rezonovat a vyladit se na pøírodní proudy a víry energií, a za
nìkolik let pøijedeme znovu, pøipravení. Ne jako turisté, ale
jako ti, kteøí pøidají a obnoví. Moná se nám podaøí vyladit
se na krajinu, kameny a energetickou strukturu tak, e podvìdomì a intutivnì pochopíme, a tím také obnovíme jednu
z pùvodních funkcí takovýchto megalitických staveb 
a vyleme nìkam do prostoru signál o sobì a své dobì.
Nejde o rozlutìní kouzla, jde o pochopení a hlubinné vychutnání lidských moností interagovat s jemnými energiemi naeho zemského a krajinného prostoru. Tøeba se tak
zaèneme uèit, jak opeèovávat krajinu v budoucnosti. Jak
být její dokonalou souèástí. Tøeba nám pak krajina opìt
zaène radit. Tøeba pak pomocí kamenù a jiných, modernìjích zaøízení, zaèneme opìt obnovovat fyzickou
i duchovní plodnost krajiny i lidí. Pokud se nám to podaøí
v oblasti jemných energií, pak cesta k dokonale ekologické budoucnosti u bude vytyèena.
Glastonbury je jedním z tìch posvátných míst minulosti,
která znovu a znovu poskytují èlovìku anci (a energii) na
nový poèátek. Tak jako je pøi meditaci v chùzi kadý krok
(toho, kdo u ví, e pøedevím na nìm a jeho zpùsobu vnímání svìta záleí), kadý nádech zaèátkem nového ivota,
tak mùe být dotek kouzla Glastonbury (a Toru a Chalice
well a Avebury a Merry Maiden a Merrivalu a Men-anTolu a Stonehenge ) spoutí hlubinných zmìn, vedoucích
k zodpovìdnìjímu a duchovnìjímu ivotu.
Vlastimil Marek
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Co to vlastnì je Stonehenge? Kamenný kruh, starodávný chrám, astronomická laboratoø, energetický transformátor záhadné energie, pøedmìt výzkumu pro historiky, senzaèní téma pro mediální záhadology, pøíhodné místo pro kruhy v obilí, zakázaná svatynì novodobých druidù nebo
pouhá ohrada pro dobytek, jak øíkají nìkteré pøísnì vìdecké teorie?
To vechno mùe být Stonehenge. Kamenná kruhová stavba leící ve støedu jiní Anglie asi 3 km
západnì od mìsteèka Amesbury, patrnì nejznámìjí megalitická památka planety Zemì.
V kadém pøípadì je Stonehenge nejdùleitìjí,
nejvýznamnìjí a nejznámìjí prehistorickou pamìtihodností v celé Británii a je zcela jedineènou
v rámci celého svìta, i kdy kamenné megalitické
stavby mùeme nalézt v podstatì po celém svìtì.
TUENÍ SOUVISLOSTÍ

okující (alespoò pro mì) bylo, kdy jsem se pøed
lety dozvìdìl, e s výstavbou tìchto objektù zapoèali lidé zhruba pøed 5000 léty. Moje pøedstava
byla, e v tìch dobách a zejména v tìchto zemìpisných íøkách lidé právì slezli ze stromù.
V neprostupných hvozdech èi na nehostinných pláních bylo jejich hlavní starostí uhájit holý ivot pøed
divou zvìøí a obèas, jak ji máme v krvi, pøed sebou samými. Tìký ivot. V hlavì mi probíhá, jak
iji v takové tlupì a veèer, vysílen celodenním bìháním po lese, s chabým úlovkem odpoèívám
a pøemýlím, zdali by nebylo lepí najít si jinou práci. Co tøeba pìstovat obilí? Ale jak, kdy to jetì
nikdo pøedtím nezkouel? Chybí informace a know
how.
A tak si po veèerech a víkendech uívám chvíle
odpoèinku. Jen tak z dlouhé chvíle s partou kamarádù (hospodu ani televizi taky jetì nikdo nevymyslel) taháme ze vzdálených hor mnohatunové kamenné kvádry a stavíme si z nich pro zábavu domino, zatímco eny sedí u ohnì a výkají
kùe. Zvlátní. Jako by tu nìco nehrálo.
Pøed nìkolika lety jsem objevil na Maltì místní
megalitické chrámy. Podivná architektura, stáøí
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a odkázali nám mnoho velmi chytrých fyzikálních a matematických pouèek. Byli
bystøí, byli univerzální. V dnení dobì, zamìøené na úzkou specializaci, se matematici vìnují matematice, fyzici fyzice a filozofové filozofují. Kolos øímské øíe byl po
prudkém ekonomickém rozmachu, daném
mocenskými výboji, pøedurèen k zániku. Otrokáøský øád èlovìka zotroèoval, co byla
ve srovnání s kapitalismem mírnìjí forma
vykoøisování èlovìka èlovìkem.
Ve zbývající èásti Evropy byly pouze lesy
a v nich ili nai barbartí pøedci, pøipomínající více stáda zvíøat ne organizovanou spoleènost. Nastalo období stìhování
národù a zaèaly se psát novodobé dìjiny.
Omlouvám se naim pøedkùm za ponìkud brutální výklad historie, ale zhruba
takový obrázek mi pomohlo vytvoøit nae
kolství. Jaké pøekvapení, kdy èlovìk zaèal zjiovat, e nìkteré vìci byly pøece jen
trochu barvitìjí.
HISTORIE A BUDOVÁNÍ
STONEHENGE

PODIVNÉ DÌJINY

V dobách, kdy egypttí faraoni stavìli své
první pyramidy, mìli stavitelé Stonehenge
velký kus práce za sebou. Jak u to bývá,
dílo nevzniklo najednou, ale postupem èasu
bylo pøestavováno, upravováno, zkrátka
vylepováno.
Dle souèasných výzkumù výstavba Stonehenge probíhala ve tøech etapách a trvala témìø jeden a pùl tisíce let. První etapa byla zahájena okolo roku 3000 pøed
naím letopoètem v pozdním neolitu. V té
dobì se v oblasti Støedozemního moøe
schylovalo ke konci mezopotámské civilizace a zaèínalo údobí slávy starovìkého
Egypta.

Pozdìji jsem se dopátral existence takových fenoménù, jako jsou Silbury Hill èi kamenný velekruh
Avebury. Pøi tom mnì nebylo jasné, proè nám ve
kole existenci takovýchto podstatných koøenù lidstva zatajili. Moná vak tvùrcùm uèebních osnov
køivdím a ve kole jsem chybìl, zrovna kdy jsme
tuto látku probírali. Leè mnoho let svého ivota
jsem trpìl utkvìlou pøedstavou, e historie lidstva
probíhala ve struènosti asi podle následujícího scénáøe: Poté, co jsme vstali z opic a napøímili se, abychom mohli lépe a radostnìji kráèet vstøíc svìtlým zítøkùm, se jevitì historie lidstva soustøedilo
do kolébky Støedozemního moøe a pøilehlého okolí. Hlavní linie vývoje lidstva se táhla pøes spoleènost prvobytnì pospolnou, otrokáøskou, feudální
a pøes období zahnívajícího kapitalismu
k reálnému socialismu, který imperialismu lape
na paty. O první kulturní postøehy se zaslouili
tajemní Sumerové a dalí rané civilizace v oblasti
Mezopotámie. Potom, po jistém rozkvìtu, si nechali
zhýralí panovníci Egypta stavìt nesmyslnì velké
hrobky, èím pøivedli zemi k úpadku. Dìjiny se pøesunuly do starovìkého Øecka, je nám zanechalo
zajímavé mýty a povícero bystrých filozofù. Ti u
tenkrát vìdìli, e hmota se skládá z atomù,

 Fáze I: 29502900 pø. n. l. Bìhem první
fáze byl vybudován pøíkop a násep spoleènì s dalím vnitøním valem, za jeho hranicí byl kruh, sestávající z padesáti esti
dìr. Tyto díry se nazývají po svém objeviteli Aubreyovy. Byly vyhloubeny v køídovém
podloí, mìly prùmìr asi jeden metr
a stejnì tak byly hluboké. Mìly ploché dno
a strmé stìny. Do nich byly zpoèátku zasazeny døevìné sloupy. Prùmìr tohoto kruhu byl témìø 90 metrù. Kruh mìl dva vchody. Hlavní, umístìný na severovýchod, ve
smìru východu slunce letního slunovratu
a druhý na jih. Nedaleko byla osada tehdy
koèovného obyvatelstva.
 Fáze II: 29002400 pø. n. l. V prùbìhu
dalích pìti set let bylo vybudováno, dle archeologických dokladù, vìtí mnoství dìr
uvnitø kruhu a také pøi vstupech do objektu. Slouily rovnì jako základ pro døevìné sloupy èi totemy. Pøesné uspoøádání
vak ji není moné doloit. Nìkteré tehdy
budované kruhové monumenty se vyznaèovaly podobnými znaky, ale sloupy slouily jako nosné pilíøe pro zastøeení objek-

6000 let a zvlátní pocit v jejich pøítomnosti mì
více ne oslovily. Nedaleko vytesaly èísi ruce ve
skalách hrobky (mimochodem dodnes jsou volnì
pøístupné) se zvlátní, naprosto pravidelnou geometrií. Dokonce pøed více ne deseti tisíci lety.
Tolik námahy s tehdejí technologií. To nemohli
být ádní primitivové. Pøedstavme si sebe na jejich místì...

tu. Nìkteré z Aubreyových dìr byly v té
dobì vyuívány k pohøbívání.
 Fáze III: 26001600 pø. n. l. V tomto období byly budovány jednotlivé kamenné
kruhy. Zajímavé je, e stavební kámen byl
dováen ze znaèné vzdálenosti. Nejdøíve
byl vybudován kruh z edomodrých kamenù, tzv. Bluestones, které byly dovezeny a
z oblasti Walesu z Preseli Mountain. okující je vzdálenost, kterou musely kameny urazit, ne byly dopraveny na místo urèení. Celkem 385 km! Kameny byly relativnì malé, o váze pouhých ètyø tun. Byly
zasazeny opìt do dìr (tentokrát se nazývají Q&R holes), ale pozdìji byl kruh èásteènì rozebrán. Zhruba dvì a tøi století
poté byla zapoèata stavba z pískovcových
blokù (Sarsens). Gigantický projekt zaèal
dopravou kamenù z oblasti dneního Marlborough, co jest zhruba 30 km. Jak se
kameny nakonec dostaly na své místo, je
pøedmìtem mnoha dohadù a spekulací.
Hlavní kruh z pískovcových blokù má
prùmìr 33 metry. Pùvodnì sestával ze 30
blokù, které byly otesány do pravoúhlých
tvarù o pùdorysu 2×1 metr. Dnes jich stojí
pouze 17. Tyto kameny byly rovnomìrnì
rozloeny v odstupech 1 a 1,4 metru kadý o výce zhruba ètyøi metry. Nahoøe byly
doplnìny vodorovnì uloenými »kamennými pøeklady«, které tvoøily kolem dokola
uzavøený kruh. Práce byla pøesná, protoe pøekladové bloky byly vytesány do tvaru odpovídajícího oblouku. Délka tìchto
obloukù byla asi 3,2 metru. Aby do sebe
lépe zapadaly, byly jejich konce opracovány na péro a dráku podobnì, jako se dnes
zhotovují napøíklad palubky. Takováto konstrukce podporovala stabilitu. Zvlátì
v dobách zemìtøesení. Dokonce byly na
spodku pøekladových kamenù a na vrcholech podpìrných pilíøù vytesány èepy
a protilehlé prohlubnì. Tento kruh (Sarsen
Circle) je nejcharakteristiètìjím znakem
Stonehenge.

Dalím charakteristickým prvkem architektury Stonehenge je pìtice tzv. trilithonù, uspoøádaných do tvaru podkovy, která
je otevøená smìrem na Heelstone. Je to
vlastnì smìr bývalého hlavního vstupu do
svatynì. Trilithony tvoøí opìt pravoúhle
opracované bloky pískovce. Jejich pár je
vdy opatøen horním pøekladem. Z pùvodní pìtice se vak dochovaly pouze tøi kompletní trilithony s vodorovnými pøeklady.
Dalí dva mají ji jen po jednom stojícím
kameni.
Tato podkova byla doplnìna jetì dvìma kruhy  spíe ovály. Jeden leel uvnitø
podkovy, druhý obíhal okolo.
Zcela na závìr byly kolem Sarsen Circle vyhloubeny jetì otvory (známé jako Y
a Z holes) ve tvaru dvou soustøedných krunic. Tyto otvory byly urèeny pravdìpodobnì pro vztyèení dalích kamenù, ale k tomu
ji nikdy nedolo.
Ve Stonehenge se nalézá nìkolik samostatnì stojících kamenù, které slouily speciálním úèelùm. Mimoøádnì významné,
zvlátì pro urèení astronomických údajù,
jsou tzv. Station Stones a Heelstone. Dalími jsou Slaughter Stone a Altar Stone.
Kameny Station Stones byly pùvodnì ètyøi a leí na okraji objektu v blízkosti pùvodního valu. Okolo dvou tìchto kamenù
byly vyhloubeny kruhové pøíkopy o prùmìru okolo deseti metrù. Díky tomu okolí kamenù vypadá jako mohyla a bývá také tak
chybnì oznaèováno.
Nejvýznamnìjím ze samostatnì stojících
kamenù je Heelstone, vysoký témìø 5 metrù. Obklopen je podobným pøíkopem jako
Station Stones. V souèasné dobì je kámen
naklonìn, ale pùvodnì stál zøejmì kolmo
k zemi. Usuzuje se, e mìl na levé stranì
jetì bratøíèka.
V samém centru monumentu je umístìn
Altar Stone  jakýsi oltáø èi obìtní kámen.
Leí pøed støedovým trilithonem uprostøed
podkovy. V souèasnosti leí pøes dva padlé kameny. V dávných dobách byl jistì støeBARAKA
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dem nejen geometrickým, ale i veho dìní.
Pøesnì z jeho støedu je vidìt nad Heelstonem východ Slunce za letního slunovratu.
Za pozornost stojí také tzv. Slaughter Stone, který se nalézá pøi vchodu do monumentu. Jeho název napovídá, e mohl slouit ke stejným úèelùm jako Altar Stone.
Smìrem ze svatynì vedla cesta, tzv. Avenue, lemovaná opìt vyhloubeným pøíkopem
a náspem.
KAMENNÉ TVÁØE MLÈÍCÍCH
SVÌDKÙ

V moha kamenech je moné pøi troe fantazie vidìt tváøe èi oblièeje. Jedná se o pøírodní výtvor, èi bylo reliéfùm ke vzniku
pomoeno? Zraèí se v nich tváøe bývalých
knìí? Jsou to obrazy duchù Stonehenge?
Nebo snad kameny oivly bìhem obøadù
a magických rituálù v prùbìhu staletí?
ASTRONOMICKÁ LABORATOØ

Vimli jste si nìkdy, jak se Slunce a Mìsíc
pohybují po obloze? Pokud ne, mìli bychom
si o tom øíci alespoò nìkolik slov, abychom
pochopili astronomickou »konstrukci« Stonehenge.
V naich zemìpisných íøkách  prakticky stejných jako v jiní Anglii  se výraznì lií délka zimního a letního dne. Toho
jste si urèitì vimli. A o kolik, víte? Zhruba
o 8 hodin. V dobì letního slunovratu setrvá Slunce na obloze zhruba 16 hodin
a v dobì zimního slunovratu pouhých 8 hodin. Samozøejmì, e se mìní poloha východu a západu Slunce na horizontu: od zimy
do léta cestuje smìrem od jihovýchodu na
severovýchod. Zapadá podobnì, ale na západì. V létì opisuje svou kruhovou dráhu
po nebi do vìtích výek a 21. èervna
v pravé poledne stane na obloze nejvýe
za celý rok. Stíny jsou nejkratí.
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A co Mìsíc? Ten se chová podobnì. Není
ale snadné pozorovat pøesnì vechny jeho
západy a východy, protoe kromì noci, kdy
je v úplòku, se jeho východ èi západ dìje
za denního svìtla. Pøipomeòme si, e vzhledem ke Slunci se pohybuje v pravidelných
cyklech dlouhých 29,5 dne. Pøi úplòku je
Slunce a Mìsíc v opozici, tj. proti sobì.
Slunce zapadá, Mìsíc vychází. Pøi novoluní jsou v konjunkci a Mìsíc není prakticky
vidìt. Pozice východù a západù Mìsíce
v rùzných roèních obdobích putují na horizontu na rozdíl od Slunce opaènì. V zimì
je proto Mìsíc vysoko na obloze a vychází
a zapadá severnìji. V létì je nízko a vychází více na jihu. Oblouk, který opisuje po
obloze, je mení. Ovem! Budeme-li pozorovat místo východu mìsíce pøi zimním slunovratu kadý rok, zjistíme, e se pohnul
více k severu. Dalí rok opìt. A znovu. Vydríme-li to alespoò dvacet let, zjistíme, e
je zde jetì jeden cyklický pohyb (vibrace).
Kadých 19 let dosáhne Mìsíc nejsevernìjí pozice a pak se pomalu vrací. Tento cyklus je tedy pomìrnì dlouhý a v prùmìru je
jeho perioda 18,61 roku. Tyto vzájemné
pohyby a zmìny postavení mají vliv na
zatmìní Slunce. Ten, kdo tyto souvislosti
znal, dokázal pøedpovídat velmi pøesnì
dobu zatmìní. Nabízí se i teorie o vyuití
tìchto vìdomostí k mocenským úèelùm
a velmi silnému impulzu pro rituální magii. Co by to s lidem, existenènì závislým
na svém sluneèním bohu, muselo udìlat,
kdyby mu ho nechali knìí zmizet v pøedem stanovený èas z oblohy?
Vechny uvedené souvislosti pohybù
zmínìných planet jsou zakódovány v neolitickém poèítaèi, kterému dnes øíkáme Stonehenge. Daly se podle nìj urèovat vechny významné svátky a události. Velmi dobøe mohl slouit jako dokonalý a mimoøádnì komplexní kalendáø. Hlavní astronomické smìry jsou vidìt z obrázku, ale jejich
podrobnìjí, pøíli matematický popis se
snad do Baraky ani nehodí. Zájemci jej
mohou najít v literatuøe a nebo znovuobjevit sami.
STONEHENGE A DRUIDI

Obecnì je zakoøenìna pøedstava, e tajemný Stonehenge vystavìli Keltové a e slouil jako chrám pro tajemné druidy. Blízké
pøitahuje blízké. Není to vak zdaleka pravda. S touto pøedstavou pøiel asi pøed tøemi sty lety John Aubrey. Vechno, co víme
o druidech, vak pochází z dochovaných spisù klasických
øímských spisovatelù, jako byli

Julius Caesar, Hekataios z Milétu (cca 300
pø. n. l.) èi Hérodot. V dobì øímských výbojù byli kelttí knìí na vrcholu svého rozkvìtu, kamenné kvádry Stonehenge vak
stály u témìø dva tisíce let. Navíc tyto
zprávy objasòují, e Keltové nestavìli ádné chrámy a svatynì, ale svoje obøady vykonávali v lesích, na mýtinách a pasekách.
Druidi pravdìpodobnì své znalosti a výsledky pozorování pøírodních jevù, vèetnì
astronomických pozorování, pøedávali z generaci na generaci ústnì. Druidská tradice tak byla uchovávána a pravdìpodobnì
rozvíjena v nekoneèných sériích z »otce na
syna«, kdy staøí moudøí starci pøedávali
svým budoucím nástupcùm svoje znalosti
a ducha svého uèení po desítky let.
Co se týèe onoho záhadného národa, který postavil Stonehenge, zní krásnì zápisky Diodora Sicilského (44 pø. n. l.): »Na dalekém severu za oceánem jest ostrov veliký asi jako Sicilie. Leí v podnebí velmi pøíznivém, take se tam sklízí úroda dvakrát
roènì. Øeèený národ ije ve své vlasti neustále v míru a pokoji a nezná sporù a válek. Lidé bydlí tam nejradìji v hájích a dosahují nesmírného stáøí. Z bohù uctívají
nejvíce Apollona a koøí se tomu sluneènému boství za pøítomnosti nejvyích knìí kadého dne. Boitìm jest v té zemi
nejenom posvátný háj, ale také podivuhodný chrám kruhovité podoby a celé mìsto
bohu zasvìcené. Své sídlo mají v mìstì
také pìvci, aby zpìvem a hrou na harfy
boha uctívali a velebili. Apollon si ostrov
oblíbil, e tam kadého roku prodlévá a ze
zpìvu a tance se raduje. Veleknìí chrámovými jsou samotní králové. Kdy pak tito
pøináejí obìti, pøilétají ke svatyni hejna
labutí a pøispívají k oslavì nejvyího
boha.«
Idylka, e? Navíc souvislost s uctíváním
Slunce více ne zøejmá.
JAK PRACUJE GENIUS LOCI
STONEHENGE

Duch místa Stonehenge je bohuel dost
ponièen necitlivì posazenou silnicí, okolostojícími obchody i vyasfaltovanou »turistickou« cestou, která vede témìø pøímo støedem tohoto fenoménu. Pokud jste to vìdìli, ve je v poøádku, pokud jste oèekávali
romantickou scenerii s východy a západy
slunce (jak to bývá èasto na fotografiích),
vae chyba. Místo romantických

zátií se sluncem anglická mlha, zataeno
a hnusno.
Stonehenge má natìstí takovou sílu, e
ve, co by mohlo pùsobit negativnì  vèetnì stovek turistù ze vech koutù svìta cvakajících fotoaparáty o sto est  pìknì odfiltruje, vy se rázem ocitnete o nìkolik tisíciletí nebo alespoò století zpìt a ve je
v poøádku.
Od návtìvy Stonehenge jsem si sliboval dvì vìci. Jednak prozkoumání energie,
kterou by tato obøí megalitická stavba mìla
vyzaøovat, a jednak prozkoumání geometrie astronomické laboratoøe. Díky èasovému zaneprázdnìní pøed cestou jsem se
vùbec nemohl pøipravit a nemìl jsem nic
nastudováno. Ale rozhodl jsem se to zvládnout na místì. Pøi pohledu na zmì kamenù, která ji dnes pøipomíná spíe neuspoøádaný chuchvalec, jsem byl úplnì mimo.
Hltal jsem tedy kadou informaci a snail
se zorientovat v prostoru. Kdy jsem z výkladu zaslechl, e stavba je orientována
tak, aby Heelstone smìøoval vzhledem ke
støedu stavby na sever, má mysl to velmi
silnì odmítla, ani bych tuil proè. Stavba
je v této ose symetrická, ale cosi uvnitø mì
se zvedlo k vlnì protestu. Pøi obcházení
stavby systémem »chodí Peek okolo, nedívej se na nìho« je moné vnímat extrémnì rozdílnou energii. Byla zde místa teplá
a èervená, temná a tmavá, a na nich jsem
mìl velmi tìký pocit chladu. A jako by mi
kdosi dusil hrdlo. Byla tu i místa lehká,
prùzraèná, lutobílá a velmi pøíjemná. Vnímal jsem pocity v tìchto místech a souèasnì se soustøedil na otázky geometrie stavby. Jaká je vlastnì její orientace? Kde jsou
body kulminace východù a západù slunce
pøi letní rovnodennosti? Kde pøi letním
a zimním slunovratu? Kde vychází a zapadá mìsíc? Jak se lií tyto body v zimì
a v létì? V tom jsem mìl trochu praxi. Po
spatøení jiné observatoøe v mexických pyramidách jsem se zaèal zajímat o pohyby
planet po obloze. Proè? Taková výzva: Jak
pøili nai pøedci na systém cest vesmírných tìles? A protoe vìøím daleko více ve
schopnosti zdravého selského rozumu ne
tomu, e podobné informace by nám museli pøedávat mimozemské civilizace a jim
podobní, sleduji oblohu a dávám si obrázek dohromady sám.
Vìci se mi zaèaly spojovat, v hlavì se mi
kreslily rùzné geometrické obrazce a najednou se mi zdálo, e to mám.
Vìc byla jasná.

Ale chtìlo to jetì ovìøit. Zakoupil jsem
brourku vìnovanou tomuto tématu  nejspecializovanìjí, co mìli  Stonehenge,
Sun, Moon, Wanderig Stars a v autobuse
jsem ji zaèal louskat. Vìc byla o poznání
tìí, protoe zpùsob zamìøení jednotlivých
pozic vech smìrù byl tak komplikovaný,
e nedával smysl, a s obrázky, které se mi
nakreslily, nemìl nic spoleèného. Zdálo se,
e je ve úplnì jinak. Nevzdal jsem se, zaèal pøekreslovat geometrické spojitosti do
jiných linií a snail se nalézt souvislost. Po
nìkolika hodinách práce se vyloupl kýený výsledek a já zjistil, e to, co se mi zdálo, odpovídá pøesnì tomu, co je v té odborné pøíruèce. Moje obrázky se mi zdály
ovem mnohem logiètìjí, jasnìjí a pochopitelnìjí. Chtìl jsem je publikovat a byl
jsem hrdý na své autorství. Jaký ok jsem
ale zail, kdy jsem se do Anglie vypravil
asi mìsíc poté prostudovat podrobnì kruhy v obilí a vyfotografovat scény, jejich
kompozice mi postupnì uzrály v hlavì!
Nejen, e jsem své nákresy nalezl dávno
publikované v jiných knihách. Dokonce
jsem si nìkteré pøivezl ji z první cesty
domù, ale objevil a mnohem pozdìji. Fotografie také nebylo nutné pracnì poøizovat a èekat na pøíhodné svìtlo. Vechny se
daly koupit na plakátech. Bohuel jsem si
jich na první cestì také neviml. Co to bylo?
Pøenos mylenek? Náhoda? Dùsledek logických postupù, ke kterým nutnì musí dojít
více lidí uvaujících nezávisle nad stejným
problémem? Snad. Nevím.
Ale to nebylo vechno. K obrázkùm geometrie astronomické laboratoøe se pøipojila pøedstava o rituální funkci Stonehenge. Vybavily se mi i záitky z regresního
cestování do dávných dob a do míst rituálù, které souvisely pøedevím s náboenskými rituály, pøi nich hrál podstatnou úlohu sex a lidské obìti. Záitky to byly celkem hrùzné a jejich hlubí smysl jsem døíve nechápal.
Na nìkterých místech pøi obcházení kamenného kruhu se mi na vnitøní obrazovce zaèaly pøehrávat výjevy. Ocitám se uprostøed kruhu a dívám se smìrem na Heelstone. Svítá. Obloha bledne stále víc. Na
obzoru, pøesnì za kamenem falického tvaru, nesmìle zaèínají stoupat vzhùru k obloze paprsky slunce. Souèasnì probíhá
obøad. Slunce stoupá stále vý, nezadritelnì a stále silnìji. Není zataeno jako
vdy, obloha je jasná a pomalu se zaèínají
vude rýsovat krásné mìkké stíny. Ty, na
nì èekávají ráno a veèer fotografové, aby
zachytili onen magický okamik znovuzrození. Najednou nad pièkou onoho falického symbolu zazáøí srpeèek slunce a jeho paprsky rozrazí mìkkou atmosféru jetì
nezrozeného rána. Dnení
den má Slunce nejvìtí sílu.

Na obloze setrvá nejdéle ze vech dnù
v roce a plodnost je tedy nejvìtí. Paprsky
vystøelí prudce ve zlomku vteøiny k obloze
a zároveò pøes kámen vrhnou dlouhý stín
falického tvaru pøímo do lùna observatoøe, do podkovy tvoøené pìticí trilithonù. Do
podkovy, odvìkého symbolu enství. Souèasnì probíhá obøad nabitý fyzickým
sexem, rituální souloí. Kouzlo zrození právì vrcholí. V nìkolika rovinách na kosmické, fyzické, mentální, astrální a kdoví jaké
jetì. Odehrává se magický rituál na podporu plodnosti pùdy, jeho úkolem je podpoøit úrodnou plodnost zemì, zajistit úrodu a obivu na dlouhé nesnadné zimní
období. Od tohotu okamiku bude slunce
ubývat a bude putovat smìrem k zániku.
Znovu naberu sílu a ve se bude znovu
opakovat jako léta pøedtím. Tak, jak se traduje z generace na generaci. Tak, jak si
dìdové dìdù pøedávali u ohòù po veèerech
ono tajemné know how.
Po návratu jsem si o tìchto záitcích
povídal s Milanem Calábkem. Pøilo mi
senzaèní a krásné líèit tyto své teorie. Milana to nevzruilo tolik jako mì. Jednodue mi to potvrdil a vyjmenoval, kdo vechno to u publikoval. koda. Moná jsem to
ji døíve zaslechl a pak jsem si to na vhodném místì pøedstavil. Moje vnitøní fantazie bývá nìkdy pøíli ivá. Nebo se ve odehrálo prostì jetì nìjak jinak. Nevím.
Podivná energie místa je vak nepøehlédnutelná a kontakt s ní je oslovující.
Ale neplatí to jen u Stonehenge a jiných
megalitù. Podobná magická místa naleznete po celém svìtì, vèetnì naeho území.
Energie jsou sice odliné, mají jinou intenzitu a moná jiný význam. Rozhodnì stojí
za to je navtívit, ani bychom museli jezdit tak daleko. Z míst, která mì oslovila
v Èechách, to jsou napøíklad køíová cesta
v Èesticích na umavì, Boí kámen u Taovic èi poutní místo v Øímovì.

BARAKA
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MICHAL JÙZA

St. Michaels Mount
leí na stejné rovnobìce

jako Praha

Tak vìènì na cestách
bydlím v Karlínì
a teï najednou vidím, e to asi je
ta krásná zemì, kde jsem dlouho il.
Krásná jako bøehy portugalské,
vìrná jako eny andaluské.
Josef Friè
(16)
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Milý Vlasto,
dìkuji Ti za laskavé, vytrvalé upomínání o pøíspìvek do Baraky o výletì do jiní
Anglie se Zdeòkem Neubauerem, jen pìt
let avizuje v naem Hrnèíøství a nakladatelství knihu »Grál  jeho a k nìmu putování«, a kdy vyrazily tøi autobusy adeptù a zasvìcencù, nevyhnutelnì u musel
jet spatøit, ne udìlá na své knize poslední èárku, na vlastní oèi krajinu a místa,
kde se odehrává Artuovo vystoupení
v bezvládí po vyklizení Anglie Øímany 
to území je stejnì velké jako Èechy s Moravou. Artu pozdrel hegemonii primitivnìjích saských nájezdníkù o 60 let, ale
zpùsobil, e si Keltové mezitím na pøelomu 5. a 6. století plnì osvojili zcela svébytnì pøijaté køesanství, byli podrobeni u
jako køesané a jejich kultura mohla nenásilnì, ba dalo by se øíct vdìènì vplynout
do nové anglosaské køesanské kultury,
a být nadále vnímána jako dùleité koøeny, ke kterým se potomci nájezdníkù hrdì
hlásí: »Vystoupili jsme na malém venkovském nádraí a nìkolik mil jsme jeli zbytky rozlehlých lesù, kdysi èástí oné obrovské lesní divoèiny, která tak dlouho zadrovala saské nájezdníky  jedním z onìch
neproniknutelných wealdù, je byly edesát let batou Británie.« (Dr. Watson
v Návratu Sherloka Holmese)
Milý Vlasto, omluv v následujících øádcích typicky zabíhavé keltské mylení,
k nìmu se hlásíme jako potomci slovanských nájezdníkù. A pøíspìvek napsaný
po anglickém výletì je spíe pohledem na
domácí témata, jaký se nám naskytne,

První nadzemní vyústìní Kalichového pramene na úpatí pohoøí Tor. V nitru Toru prý
spí Artu se svými rytíøi a vyjedou, kdyby
bylo Anglii nejhùø, stejnì jako sv. Václav
s èeským vojskem z Blaníku...

kdy pøijedeme odjinud zpátky. Pøíspìvek
pøipisuji Z. N.
Jetì bych se rád zatítil slovy Kosmovými, pøi nich historici obracejí oèi
v sloup: »Avak o tom, jak milostí Boí,
vdy pøedcházející a vude následující,
dosáhl kníe Boøivoj svátosti køtu nebo
kterak se vlivem jeho nástupcù v naich
krajinách den ode dne íøilo køesanství,
nebo který kníe, které kostely èi kolik jich
novì jako vìøící zøídil, o tom vem jsme
radìji volili pomlèeti ne ètenáøùm nechu
zpùsobiti proto, e jsme to ji ètli sepsáno
od jiných Nebo i jídla, kterých èastìji
poíváme, se pøejídají.«
Michal Jùza
VÌØTE SE MNOU

Neubauerùv kolega profesor UK Norbert
Grund, literární vìdec a nejvìtí kapacita
na Erbena, nad kolébkou stojící v Erbenovì rodné svìtnici v chaloupce v Miletínì
øíkával: »Vìøím, e toto je rodná kolébka
Erbenova. Vìøte se mnou!« S mylenkou na
Grunda vìøím, e kolem roku 60 po Kr.
zakopal Josef z Arimateje v Glastonbury
v jiní Anglii Grál. Podle anglické tradice
dokonce obchodník Josef Arimatejský, operující ve Støedomoøí, vzal s sebou u kdysi
Marii s chlapcem pøi jedné cestì do vzdálené keltské Anglie na prázdniny a chlapec si tam postavil, jako si dìti dìlají pokojíèky v lese, první kostelíèek ze slámy.
Podobnì jako krásná literatura  kterou
v pøíloze po konci pøíspìvku zastoupí Gustav Meyrink se svým »prahem« k paralelnímu svìtu a s vírou hodnou Keltù, e umìní je nekompromisním nositelem tradice,
iniciace a svatých pravd  také legendy øíkají svaté pravdy (nikoli zaruèené sporé
pravdy historikù), a pøesto vystihují skuteènost  svou místy dochovanou doslovnou
pøesností, zasaením archetypu, stvoøením
nìèeho nového v jejím lùnì.
Latinská kola na Budèi, kam chodil podle nejstarích legend sv. Václav po roce 900,
se zdála být zbonou licencí, která poté
byla náleitì koatì rozvádìna, a nakonec o tom, jak spolu chodili na Budèi do
koly, pìli Libue s Pøemyslem v árii Ó, vy
lípy. Pøesto k úasu historikù vykopal roku
1979 archeolog, ale i teozof Zdenìk Váòa
na Budèi sedm bronzových pisátek øímského typu urèených k psaní do voskových tabulek, s placièkou na druhém konci k opravování a opìtovnému zahlazování napsaného, co je na zaèátek 10. století v Èechách taková rarita a nevídaný poèet, e
to znamená jen jedno: latinskou kolu.
A tak s jistotou víry víme, e pod klenbou budeèské rotundy, která je pùvodní,
zpíval latinsky malý Václav, stejnì jako
s jistotou houbaøe, e nìco najde, víme, e
na stupni pøed oltáøem kostela P. Marie na
Praském hradì prvnì støíhali Václavovi

Zahrada Kalichového pramene  andìl
z bílého vápence byl ozdoben snítkou hlohu. Hloh vyrostl z poutnické hole, kterou
Josef Arimatejský zarazil do zemì,
a zachoval se v ruinách glastonburského
opatství.

vlasy, a cítíme snáz, jak se to odvíjí dál a
k nám.
Sv. Václav, vìèný èeský král, jeho koruna je jenom propùjèována èeským vladaøùm, je první zvlátní podobností s také
polohistorickým a mytickým vìèným králem Artuem, za ním jsme se vypravili do
jiní Anglie.
Zdenìk Neubauer ji v erém dávnovìku pøednáel o sv. grálu s pøipomenutím
podobných motivù v naich tìko hledaných, pendlíèkem hrabaných mýtech 
a v okruhu grálových legend. Poukazoval
metaforicky na vyhynutí dinosaurù a na zavádìjící otázky: Proè nepøeili? Jak seli
z tohoto svìta? Po jaké katastrofì? atd., zatímco by bylo lépe se ptát: A nejsou tady
nìkde mezi námi? Nejsou to ti ptáci, co
támhle na vìtvi èimèarararují svými jetìøími zobáèky? Nepøizpùsobili se zmìnìným
podmínkám? Neboli  jestli buditelé na
zaèátku 19. století nehledali úpìnlivì nìjakou národní mytologii bez kloudných výsledkù, které by je byly uspokojily (Perun?
Svantovít?  nic v nás nezazní krom piva
Radegast), zavedeni podobnými otázkami,
zatímco kdy se obrátíme ke grálovým legendám o keltské percepci køesanství,
krev se nám rozproudí v tìle a cítíme sounáleitost, e patøíme do stejného pøíbìhu.
Neboli, mohly by to být i nae mýty, souèást naich kulturních základù, kde fakticky keltská rezidua a iro-skotské misie zahlédáme.
Tajný Kristùv uèedník Josef Arimatejský
dorazil podle tìchto legend do Anglie, zarazil svou hùl a ta vyraila jak Pøemyslova
otka, a roste v Glastonbury do naich èasù.
BARAKA
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Camelot, dnení Cadbury Castle, pohled z nejvyího bodu západním smìrem.
Zboný bosý poutník Zdenìk ohleduplnì prochází mezi meditujícími obyvateli,
aby je nevyruil.

A pod posvátným pohoøím Tor, vypínajícím
se nad Glastonbury, nahoøe s vìí zbylou
ze znièené katedrály sv. Michaela  pøièem øíkáme uctivì s Anglièany pohoøí, jakkoli je to kopec nad rozlehlou rovinou  zakopal Josef posléze do pramenitì Grál.
Od Josefa z Arimateje, prvního rytíøe,
který se na rozdíl od apotolù nezhrozil
»debaklu na Golgotì«, stateènì vykoupil
Kristovo tìlo, opatøil ve potøebné k pohøbu
a uloil je do svého hrobu, odvozují své konání a poèínání Artuovi a vichni následující rytíøi a po dnení skauty, kteøí uctívají s rytíøi tého patrona  sv. Jiøí  na
jeho svátek 24. dubna slouí skauti polní
bohosluby.
Pøi omývání Kristova tìla se znovuotevøely rány a Josef Arimatejský zachytil krev
z nich do mistièky, nádobky, misky, kalichu, mísy, nádoby, lavaba  Grálu. Kalichový pramen, Chalice Well, do nìj byl podle
legend zakopán, je pozoruhodný ve vápencové jiní Anglii èervenou barvou, nebo
prýtí z partie èerveného pískovce a barví
vechno na èerveno. Pramení a teèe v krásné zahradì, odjakiva opeèovávané, dnes,
v èase new age, s pøilehlými meditaèními
místnostmi. Kdo nechce chodit opakovanì
s kanystrem na poutní místo kvùli denní
potøebì, naèepuje si z pøepadu do ulice vnì
zahradní zdi. Odtud pøes ulici vstoupíte do
keltské hospody s hadaèkami a vìtcem,
umìním a øemesly jako nositeli posvátných poselství, a v hospodì vyvìrá bílý
pramen z vápence.

(18)
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Angliètí køesantí mystici jsou rádi, e
to Josef Arimatejský zakopáním do Kalichového pramene zaøídil neobyèejnì moudøe, protoe homeopaticky tady Kristova
krev proudí dodnes, kdykoli dostupná pro
kadého, kdo ji vyhledá, ani by musel èekat na nedìli, kdy je nutné ji znovu a znovu
pomìrnì komplikovanì pøipravovat, a ne
vude vem stejnì na dosah.
Poposedávali jsme v podkovovitém zákoutí kolem Kalichového pramene dlouho
a nikam dál se nehrnuli. Kromì nás tam
popocházel prastarý pán v ountìlém usáku, smrkající do papírového kapesníèku,
protoe kolem pramene bylo vlhko.
PRAMEN

Kolem upraveného místa vyvìrajícího pramene, kameny vydládìné podkovy s kamennou zídkou jako lavièkou kolem, bylo
vlhko  pøes zeï se lví hlavou, z ní voda
vytékala na dva poloené brusné kameny,
potaené èerveným elezitým povlakem,
spadal avnatý listnatý závoj èapího
nùsku. Na horním brusném kameni stály
tøi polymetylmetakrylátové pohárky. Cítil
jsem to mnoství lidí, kteøí tu byli pøed námi
a moná i po nás, stejnì jako nìkdy vnímám své city jako prochozené cestièky, jimi se ubírali ti pøedelí. Na cestièce nad
pramenem jsem zahlédl starého mue ve
chvíli, kdy jsem v kultivované zahradì, kde
je kadé místo pozvednuto k výraznosti,
tìko hledal kout, kde bych se vyèùral.
Staøec potom seel a do podkovy kolem pramene a sedl si na døevìnou lavièku opodál  ve vlhkém vzdu-

chu vyjímal z kapsy usáku papírový kapesníèek a utíral si nos. Protoe kapesníèek byl poslední, pøisedl jsem si k nìmu
a nabídl mu zdvoøile nový balíèek. Zdvoøile kapesníky pøijal, mohl jsem mu tedy øíci,
e jsme pøiputovali z Prahy, kam zamíøil
John Dee, kdy pøedtím publikoval studii
o Kalichovém prameni, v ní jej velebil nejen proto, e je to mystická Kristova krev,
ale e má i mimoøádné vlastnosti, je oznaèil jako elixír ivota, který prý netøeba hledat jinde. Staøec to vìdìl a Prahu znal, zeptal jsem se proto, jestli bydlí v Glastonbury. »Of course,« øekl. Zeptal jsem se, jestli
ije u Chalice Well. »Of course,« usmíval se
mu blankytnì modrýma oèima. »Vy máte
tak krásný knír,« pravil jsem uctivì, »vy
máte knír jak Hercule Poirot.«
»Of course,« smál se dál staøec, »já jsem
byl holiè.« »Promiòte, sire, smìl bych se vás
zeptat,« øekl jsem, »kolik je vám let?« Pohlédl na mì hlubokýma lesklýma modrýma oèima a jednodue øekl: »Pøesnì tolik
jako tobì.« Jmenoval se Dunny, od Duncan.
Pod flanelovou koilí, kterou mìl pod usákem, jsem zahlédl na krku zavìený nádherný keltský perk, moná starý, dvì spirály v protipohybu. »Øeknìte prosím vaim
kolegùm, fellows,« øekl, »kdy si nabírají
vodu do lahvièek, aby ji vechnu nevypili.
A pøijedete domù, nalijte ji, prosím, semtam, occasionally, do nìjakého pramene, a
se zemì trochu propláchne Kristovou krví.«
POSLECHL JSEM

Naloil jsem enu a dìcko do auta a spoleènì jsme nalili vodu z Chalice Well nejdøív do tùòky ve sv. Janu pod Skalou, kde
je pramen s Chalice Well vydatností srovnatelný. Cestou zpìt po úzké klikaté silnici do Lodìnice se na nás v protismìru
z kamenného mùstku, na dohled od Skály,
vyøítili ve dvou autech se honící výrostci
a ujeli, zatímco my zùstali nepochopitelnì
viset nad náspem spadajícím k louce dole,
posledních 20 cm drnu pod levým pøedním
kolem. Jak øíkal ná Pán, a po nìm Karel
IV. ve své vizi o Posledním soudu, kterou
mìl pøed usnutím v Toueni na podzim
1338: »Nech neví tvá levice, co èiní tvá
pravice,« jinak jsi na ránì, zlidovìle »za
dobrý skutek vzápìtí následuje zaslouený trest«, Karlovými slovy »obchází hledaje, koho by pohltil«, take kdy »jenom èlovìk kajícný nalezne poklad milosti, skryje
jej v srdci«, aby »neodòal pokladu ze srdce
jeho. Ale je si pamatovat, e ( ) máme
chvátat k dobrým skutkùm,« dodává Karel.
Opatrnì jsme vystoupili, rozprelo se, zastavil kolaø a vichni dalí automobilisté,
kteøí nás vytáhli zpìt na silnici. Pøivedl

jsem zpátky rodinu, která se mezitím schovala a napila vody v nejbliím domku,
a jeli jsme dál. Podíval jsem se na pøední
sklo, kam jsem si po návratu zastrèil kartièku od Zdeòkovy eny, která ji propaovala v Glastonbury do zavazadla, abych 
a ho v Praze otevøu  mìl radost, protoe
na kartièce byl patron archandìl Michael.
Kartièka tam nebyla. Napadlo mì, e auto
bylo u mechanika, a tak ji mohl nìkdo pøi
opravì sundat. Zapnul jsem topení, protoe bylo vlhko a sychravo, a kdy jsem spustil ventilátor, andìl vylítl a pod støechu
z nìjaké kvíry pod pøedním sklem.
Nalil jsem vodu do studánky u Jinoèan,
které místní øíkají Kelta.
Nalili jsme, spolu s naimi americkými
synovci Andrewem a Seamusem  èeským
a irským  kteøí v jedenácti letech mìli
smysl pro Artue, vodu do pramene Kletinského potoka, který se vlévá do Vltavy
pøímo proti Èertovì stìnì.
Lili jsme, spolu s pøáteli sadaøi, v Èeském ráji vodu do 11 pramenù v údolí Plakánku, které se táhle zatáèí smìrem od
hradu Kosti.
Vyprávìl jsem to památkáøi Praského
hradu pøi vernisái v Letohrádku, a povaoval za samozøejmé, e vodu z Chalice
Well nalijeme do Svatováclavské studánky, která je dodnes patrná pod katedrálou
u hrobu sv. Václava. Potkali jsme se brzy
na to v závodní jídelnì a domluvili to. Stáli
jsme potom pøed Zlatou bránou, hledìli
jsme na opravenou mozaiku Posledního
soudu a ukazovali jsme si, co vidíme.
POSLEDNÍ SOUD V PRAZE

Celé tøi roky restaurování mozaiky jsme
v chùzi v rytmu cvakajících konzervaèních
lamp, umístìných na leení pøed mozaikou,
blahoøeèili Gettyho konzervaènímu institutu a do jeho chrámu umìní na kalifornský kopec. Milion kostièek mozaiky z let
1370/71  Karel IV. mìl po cestì z Boleslavi
do Touenì vizi o »soudné stolici, cíli
a konci vech v tomto svìtì se potácejících«
ve tøiatøiceti letech, za dalích tøiatøicet let
byla hotova mozaika Posledního soudu 
jednu osleplou kostièku po druhé nechali
znova prokouknout nejlepí lidé, pøístroje
a zdroje potøebného milionu dolarù.
Ale obracíme se zpátky k chrámu Pánì,
na køesanského prùvodce na onen svìt,
stráce zásvìtí, rozhodèího na hranici svìtù, který propojuje køesanskou víru se starími vrstvami náboenské zkuenosti.
Archandìl Michael, druhá nejsilnìjí bytost
ve vesmíru, je na mozaice dvakrát  stojí
strategicky pod obìma okny, prolamujícími mozaiku. Okna vedou do komory za

Camelot  pohled východním smìrem. Vypouklé návrí Camelotu shlíí
pøes první horizont rozsáhlých valù do veliké dálky irokého, jen mírnì zvlnìného okolí.
Trochu prí.

mozaikou, kde odpoèívá Svatováclavská
koruna na lebce sv. Václava.
Do korunovaèní komory je pøístup jenom
po schodech zevnitø Svatováclavské kaple, její jednoduchý kvádr zvenèí na katedrále pøedstupuje pøed opìráky vpravo od
mozaiky. Spojovací schody jsou skryty vevnitø silného pilíøe mezi kaplí a mozaikou.
Nad místem, kde skryté toèité schody konèí v korunovaèní komoøe na úrovni svìtské moci, nad pilíøem symbolicky pokraèuje závratné venkovní vøetenovité schoditì, dvakrát obrací smìr otáèení a vede
bùhvíkam k nebesùm. Zdvihá se jak køivolaká vì z dìtských kostek vzhùru, vedle
terasy, její kamenné zábradlí vidíme nad
mozaikou, a vedle obrovského okna za terasou, které na vedutách Prahy od støedovìku charakterizovalo praskou katedrálu.
Dokud nebyla katedrála dostavìna, otevíralo se toto obrovské okno nad Zlatou
bránou do blankytu. Po dostavbì vpoutí
svìtlo do pøíèné lodi a jeho barevná skla
znázoròují opìt Poslední soud: vabinského Spasitel zde udìluje svùj pokoj také
Josefu Mánesovi a Boenì Nìmcové. K èemu slouilo do výe stoupající venkovní
schoditì spolu s terasou nad mozaikou,
se lze doèíst.
Kdy milovaný Karel IV. z lásky k nám 
kromì vysazení révy, zaloení Varù, grálového hradu Karltejna a Karlíka pro královny, Ka(rl)perku, Karlovy Koruny (dnes
Radynì) a dalích hradù, univerzity, arcibiskupství, katedrály, mostu, Nového Mìsta a praských kostelù rozsázených podle
posvátné geometrie  pøivezl z cest ostatky
svatých, vystoupil s nimi arcibiskup na terasu nad mozaikou. Na stupních do nebe strmícího venkovního schoditì stáli trubaèi
s troubami a troubili, jak je psáno ve Zjevení.

Stáli jsme pod terasou na nádvoøí a dívali se vzhùru. Hledìli jsme na Poslední
soud, na zmuèeného a vítìzného Beránka
Krista, jemu byla dána moc, zahrnující
i královské koruny. Krista obklopují duhy,
zástupci kùrù andìlských a dva troubící
andìlé, apotolové, Matka, Køtitel a èetí
patroni. Hledìli jsme na Kristova rytíøe
archandìla Michaela, jen v legendách provázel vìèného krále sv. Václava a jemu
pøipil Václav na boleslavské hostinì vpøedveèer své smrti, èím podle nejstarích legend odzbrojil pøichystané spiklence slovy: »Ctíce láskou tou dle monosti jeho duchovní majestát, modleme se z hloubi srdce, aby  a v kteroukoli hodinu zákon pøírody dovede nás na konec ivota  on ráèil se státi naím ochotným zastáncem
a laskavým prùvodcem « (Gumpold)
Prùvodce na vìènost Michael, svými
hlubími koøeny stravitelný i pro pøedchozí pohanství, byl vhodným pomocníkem
Václavovy nenásilné misie v Èechách 
navazující, moná i kvùli obrouení hran
èeských pohanù a vytøení zraku papeským legátùm sv. Vítem na Svantovíta, tak
jako pøedtím pomáhal Michael ustalovat
køesanství po Evropì. Michaelská, ivly
hýøící zjevení na konci 5. století v jeskyních
jihoitalské hory Gargano, vzápìtí na Michaelovì hoøe v moøi v keltské jiní Anglii, kam
jsme také doputovali, a pozdìji v Normandii, ve výcarsku a jinde podporovaly akceptování nové, jetì syrové víry.
Dokonce i v Èechách se dá najít doloený pøíklad: po zavradìní Ludmily se nad
hrobem na Tetínì »za bezbouøných nocí«
(Kristián, pøeloený Zdeòkem Neubauerem

BARAKA
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Camelot  pohled k severu. Artu spící s rytíøi v Toru i Václav v Blaníku pøeili bombardování Anglie i edý bolevický mor u nás, protoe to z jejich hlediska byl jen mik
a zkuenost, kterou si vybombardovaní a politicky pronásledovaní nebrali osobnì.

na tetínském svahu nad Berounkou) objevovala »rùzná svìtla«, nikoli normální blesky, co pøekvapivì dost podìsilo pohanku
Drahomíru, take tam sama dala Ludmilin dùm pøestavìt na baziliku archandìla
Michaela  snad chtìla »straící« Ludmile
usnadnit pøechod na onen svìt Tetín je
typické michaelské místo »nabité numinózní silou« na hranì ivlù  skála nad øekou
jak na Vyehradì, pod ním je také uvádìn kostel sv. Michala (Zbraslavská kronika), a s jeskynìmi v podnoí.
Proè jsme se dívali na mozaiku Posledního soudu, na arcibiskupa ukazujícího
ostatky a slyeli jsme troubit trubaèe na
závratném trubaèském schoditi jak v Apokalypse? Proè jsme tam stáli cestou ze závodní jídelny s hradním památkáøem a pøihlíejícím sv. Jiøím za zády a snaili jsme
se uvìdomit si, co koneènì odkryté vidíme,
zatímco jsme jetì v duchu slyeli cvakání
utvrzovacích lamp, které prohøívaly na urèitý krátký èas a pøesnì stanovenou teplotou kadou z více ochranných vrstvièek na
kadé kostièce?
Karel IV. mìl skvostnou mylenku, co
pro nás zaøídit pøedevím, jak sám píe »co
je cílem a koncem« køesanù. Kdyby svezl
do naeho království  do jeho metropole  ostatky vech svatých, budou se sem
muset pøi vzkøíení, zobrazeném mozaikou,
vichni svatí osobnì dostavit, shromádit
se jako v chabém pøirovnání bankéøi pøi
výroèním zasedání MMF. Svaté vèetnì domácích svìtcù, pomocníky a ochránce nás
nesvatých, budeme v den
Soudu nutnì potøebovat  stejnì jako
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pøedtím na cestì do Evropy vzdìlanost,
víno a monost pøejít suchou nohou Vltavu.
Ale stejnì, jako kdy najisto poèítají Hrabal, Magor a Stankoviè, e se tady zjeví
Duch sám, také Karel IV. se øídil starími
úradky. Vprostøed soustavy posvátných
trojúhelníkù, do nich jsou uspoøádány
kostely v praském pùdorysu, je schován
nenápadný sv. Michal v Jircháøích jako náznak, e stráce cesty do podsvìtí i do nebe
a dirigent Apokalypsy je tajným patronem
nejen celé Prahy, ale snad i Václavova království.
Kdy se tedy projevuje od Václavových
èasù? Nemáme to vìdìt? Aspoò v soukromé vizi paní Cibulkové z Mohelnice stál
Michael 17. 11. 1989 rozkroèený jednou nohou na Václaváku pøed Muzeem a druhou
u Vltavy pøed ND  správnì na rozhraní
ivlù jako pøi zjevení na cornwallské Michaelovì hoøe, cestou k ní jsme v autobuse
o tìchto vìcech pøemýleli a na vizi si vzpomnìli. Podle paní Cibulkové prý mìl archandìl jediný úkol: aby nebyl ádný mrtvý,
ani dobrý, ani zlý. Snaím se tomu porozumìt, aèkoli je to jasné a krásné, podobnì jako Karlova mozaika.
MICHAEL A SV. JIØÍ

Mozaika Posledního soudu pokrývá vnìjí
stìnu korunovaèní komory. Pùvodnì byla
okna do komory tøi, pøi návrhu mozaiky
bylo prostøední zazdìno; zde trùní Kristus.
Hradní památkáø si vzpomnìl na pìkné
pøirovnání korunovaèní komory s mozaikou, vznáející se na visutých ebrech ve
vzduchu nad Zlatou bránou jako veliký relikviáø, s moností podcházet pod korunou
na lebce sv. Václava a ostat-

ními korunovaèními klenoty pøi slavnostních pøíleitostech, k uspoøádání nìkterých
evropských kostelù s podchodnými oltáøi
jako mimoøádnou formou uctívání a zároveò posvìcení a poehnání, a s tím jsme
se rozlouèili.
V duchu jsem znovuproil, jak kolegové
a kolegynì z autobusu cestou od Michaelovy hory ve vøesoviti na nejzápadnìjím
cípu Cornwallu prolézají devìtkrát tam
a zpátky slavným megalitem s otvorem
uprostøed. Proívám vzruení dítìte, kdy
jsem nael podkovu a pøibili jsme ji nad
dveøe, abychom pod ní chodili. Vidím dalajlámu vcházet letos Zlatou branou do Víta
a stejnou cestou kolem otevøené kaple
sv. Václava zase vycházet.
Archandìl na mozaice, jednou hlídající
cestu do hloubky do podsvìtí, a jednou výstup nahoru k vyímu ivotu, se jako nebeský rytíø zvlátnì podobá patronu pozemských rytíøù sv. Jiøí z nádvoøí pøed mozaikou. Jeho uctívání z podobných hlubích
pøíèin v zaèátcích køesanství dokládá bazilika Václavova otce Vratislava, kde je pochována sv. Ludmila, a rotunda na Øípu.
Do doby renesance se oba rytíøi v umìní
tìko rozeznávají. V Anglii jsou oba angliètí národní svìtci vudypøítomní.
Vidìli jsme shora od obøí vápencové
kresby Affingtonského koníka, který chránil hraditì na temeni vrchu, dole pod ním
okrouhlý pahorek sv. Jiøí, pravidelností podobný mohyle Silbury Hill, ale rostlý a vápencový, kde vápencová rýha znázoròuje
nikdy travou nezarùstající místo, kam prý
plíchla íravá drakova krev pøi boji se
sv. Jiøím.

***

Jedno amatérské vysvìtlení pøítomnosti
sv. Jiøí na Øípu pøipoutìlo vzpomínku na
den pøíchodu Èechù, sice neznámo kterého roku (asi 480  v Artuovì dobì), ale
24. dubna, kdy kadoroènì kulminuje hvìzda Arkturus, o ní øíká Kristián »Èei usazení pod samým Arkturem«.
DRUHÝ PRAMEN

Pan Ale  mìl od cestovní kanceláøe na
starosti ná autobus, jeho osazenstvo prokázalo svùj duchovní náboj hned na èeské
pùdì, kdy jetì v sedm veèer prvního dne
zájezdu stálo vozidlo nìkde u Plznì vyøazeno pøetreným klínovým øemenem nebo
toho bylo víc, aèkoli autobus byl nový;
avak zatímco oba øidièi ÈSAD zoufale
shánìli díly èi hledali vadu, nenael se
v autobuse jediný kverulant, který by ehral, naopak vichni chodili za øidièi a chválili je, jak jsou ikovní a e to urèitì spraví,
pøípadnì sborem prozpìvovali bhadany,
proèe øidièi potom celou cestu uznale stáli
s plechovkami piva opøeni o èumák autobusu, zatímco ètyøicet pasaérù tanèilo
kolem dolmenu  se také oddal poetice zájezdu a kromì svých, jak pøedesílal, pozitivistických výpiskù, ve volných pùlhodinách sedal v informaèních kanceláøích
k displejùm a vypisoval a vytiskával si tam,
kde jsou po cestì dalí kamenné kruhy.
Tak nael v západním cípku Cornwallu,
kilometr od silnièky, keltskou svatyni
a studnu. Dochovanou podezdívku kaple
jsme po projití køovinami nali, studnu nikoli. Proèesávali jsme okolí. Probìhl jsem
s kolegyní alej, která zatáèela kolem kop-

***

Moøská vlna poloí
Jazyk na èerné kamení
Rychle stoupá pøíliv
Jako pohyb sledovatelné
nebeské klenby

Naskrz pronikající pohled
V nìm má pøíroda
nad námi vrch
Padající barevné listí,
Pøítel si strnule hryzal kloub

A kdy jsem zvìdavì poloil
Jako znaménko
na bøeh své svrky
Voda k nim dospìla døív
Ne jsem se k nim stihl vrátit

Netloukl vak sebou o zem,
Protoe andìl mu tiskl hlavu
Na polostaené okénko
Auta s Máøí
a s Marií matkou

Uvidìl jsem víøit pøíliv
v obou vchodech
Merlinovy jeskynì
Bez problému jsem se vrátil
Na asfaltovou silnici

Krvavé barvy mizely
V koneèné rzi,
tmì, svìtle pøedstav
Padající barevné listí
naskrz pronikající pohled.

Camelot  pohled k jihu. Jiní pobøeí Anglie bylo první na ránì pøi nìmeckých náletech.
Exeter byl bombardován »odvetnì« (chucpe!) za Lübeck. Osobnì si øádìní zla paradoxnì
berou ti, co byli v závìtøí, nikoli napøíklad politiètí vìzni.

ce, ale vrátili jsme se ke kapli, kde se zatím nikdo nemìl k odchodu. Zaslechl jsem
v hustém køoví zurèení potùèku a prodrápal jsem se k ivé struce s mylenkou, e
zkusím jít proti proudu. Po dvaceti metrech
to nelo dál pro bainu a zarostlost, a zase
jsem se vrátil na stezku u kaple, kde se
jetì kolegové zdrovali. Øekl jsem si, srabe, vlezl zpátky do køovin, kde jsem byl
skonèil, a pokraèoval jsem proti proudu, rozumnì, jak mi pøipadalo v lehkém odpoutání, korytem potùèku tak jak jsem byl,
v sandálech a manestrákách, co ale bylo
vskutku schùdné.
Dobrodil a dodrápal jsem se porostem
na nepøedpokládané místo. Uvìdomil jsem
si, e jsme je na zarostlé stezce míjeli, e
tam byly jakési stuky na keøích a pod jejich korunami bahnitý tunel. Korytem potùèku jsem se ocitl patnáct metrù od stezky, kde keøe tvoøily nízkou kupoli nad rozlehlým pramenitìm, pouze z angliètiny
omylem pøeloeným a oèekávaným jako
studna. Na vìtvích visely ne tisíce, ale desetitisíce stuek, pentlí, tkalounù, kand,
átkù, pánských kapesníkù, napøíklad u
obrostlých mechem, pøivázaných na vìtvích. Uprostøed pramenitì mìla zdejí
víla  jí Kelti a Keltky, kteøí to vidìli a zaili, nìco odvázali a obìtovali  zaøízenou
vodní zahrádku: na povrchu té mokøiny
ploval rostoucí vìnec pomnìnek o síle
mezikruí metr a vnitøním prùmìru taky,
v nìm byla èistá volná vodní hladina, jen
uprostøed se jemnì èeøící, jak zespod proudily prameny. Do pomnìnek jsem víle nelezl, obdivoval jsem její dívèí pokojíèek, ale
odvyknuv keltským zvykùm, které u naich
rybníkù musel zamlouvat pan faráø smìnými smylenkami o vodnících líèících na
vrbu pentle na poetilé dívky, zatímco opak
byl pravdou a chytré dívky je tam vázaly
samy, jak buran  jetì mi nedo-

lo, e jsem se stal z èumila souèástí  jsem
nic neuvázal a vyel bahnem na stezku. Aspoò jsem pochopil, e na jiném místì
u stezky o kus dál se vyskytovaly stuky
také, a vlezl jsem odtamtud bahnitým tunelem pod keøi do dalího pramenitì ve
smìru proti proudu.
TADY TO bylo jiné. Uprostøed bahnitého pramenitì byla volná hladinka, ale ani
se nepohnula. Z vìtví visely zase spousty
fáborù, tkanièek, malí, visaèky od kufrù,
tøi vedle sebe na windsorský uzel uvázané kravaty, podprsenka, kalhotky. Kráèel
jsem kousek po kousku bahnem, u jsem
ho mìl po kolena a pohøbil jsem sandály.
Nepøípadnì jsem se je pokouel ve spleti
koøenù v bahnì rukama s rukávy vyhrnutými na ramena namátrat. Blesklo mi, zda
jsem to nepøehnal, asi jako kdy filozof
Zdenìk Kratochvíl vystoupil v Uru po
1500 km Tureckem z autobusu, který pøejídìl chybìjící okraje horských silnic dvìma koly po traverze, pøivázané normálnì
zespodu pod podvozkem, a na urské ulici
kolem právì nesli rakve zabalené do turecké vlajky s vojáky padlými v kurdské
válce, a blesklo mu, jestli to nepøehnal. Plácal jsem se v bahnì, kde pøestaly platit souøadnice a posloupnost  bez artikulované
øeèi, která ve mnì utichla, se mi sevøelo
hrdlo a bylo mi, jako bych sám byl TADYTO, a tie jsem zavolal na lidi, které jsem
pøes køoviska vidìl na stezce, »haló «
Pokládali to za ert a li dál. Ale ono
mechanicky zakuòkané slovo mì pøimìlo
zastavit se, neel jsem dál, kde bych asi
zapadl hloubìji, ne bych dokázal vyèistit.
Zatím to bylo stále jen ke kolenùm. Smíøil
jsem se s utopenými sandály, a vtom jsem
jednu nahmátl, po chvíli kdesi druhou. Podìkoval jsem za
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Zvlátní pisoár pro malé chlapce ve wellské katedrále. Tatá úcta k lidské dùstojnosti
se v Anglii zároveò projevuje v konzervativní ochranì lidských výrobkù a tradic 
architektury, zahrad, megalitù, pudinku, líbání POD jmelím na Vánoce

laskavost k nezdvoøákovi, podìkoval jsem
za pohotìní a vylezl jsem na pevninu, vypral nohavice, uvázal obìtinu na vìtev
a mazal k autobusu, kde u se pan Pataky
s dalími kolegy, kteøí mì minuli, dovtípili
a chystali se vrátit, protoe ubìhlo hodnì
èasu jako v pohádkách.
PROSTØENÝ STÙL

Nali jsme na automapì nepøíli daleko od
hlavního dálnièního tahu, a ani jsme to pøíli v krajinì nehledali, vesnièku pod Cadbury Castle tak malou, e jsme nenali místo
pro postavení autobusu. Couvali jsme ze
záhumenku nadoraz ke zdi statku. Angliètí archeologové se ji shodli, e Cadbury
Castle byl nejpravdìpodobnìji Artuovým
Camelotem.
Je to návrí s valy tak rozlehlými, e podle propoètù by se nikdo nenamáhal je stavìt a hájit, kdyby nesledoval jediný vysvìtlitelný zámìr: aby zde mohlo zimovat celé
vojsko. A nálezy skuteènì odpovídají Artuovì dobì.
Na temeno kopce vedla u ze sevøené
vesnice nevyhnutelnì úzká kravská stezka, vystlaná lejny, jí se Neubauer v poutnické oprotìnosti probøedl bos. Na kopci
jsme proli skrz valy a otevøela se pøed
námi ètyøhektarová planina, pastvina s kravami, s dalekým výhledem pøes první horizont valù na vechny svìtové strany do
kraje. Na nejvyím místì oble vypouklé
louky stál humorný malý elektrický ohradníèek zapojený na baterii z traktoru a chránící pøed lejny alespoò malý ètvereèek trávy, uprostøed nìho stál sotva ètrnáct dní 
malta byla jetì vlhká  od Svatoduních
svátkù, kdy zde byl odhalen z britské vlajky církevními a svìtskými hodnostáøi, kamenný Kulatý stùl s vroèením A. D. 2000,
na který se sloily tøi okolní vesnice. Na
kamenné desce z jednoho kusu kamene se
skvìla high-tech technologií navìky pøimontovaná nerezová kulatá tabule se smìrovkami na duchovnì silná místa, jako jsou
megalitické stavby, hraditì, artuovská
a grálová topografie, katedrály, zahrady.
Amatérské fotky ze
slavnostního odhalování stolu
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nala dìvèata dole ve vsi v kostelní pøedsíni na nástìnce. Na pøilehlém høbitùvku
jsem vyfotil náhrobek místního kováøe, asi
z roku 1720, spojující vechny kultury 
jako ona místa, jimi jsme procházeli. Kadá kultura pøidala svou pøedstavu a celek
jen s porozumìním pøedefinovala, nenièila nad pomylení pracné realizace.
Uvnitø West Kennet Long Barrow jsem
vidìl planoucí ohnitì, z nìho se zvedal
do noci závratný sloup jisker, tvarovaný
jako vzduná vì katedrály. Venku se kolem hrobky povalovaly na polích statisíce
tun pazourku, zkusil jsem dìvèatùm típat
pazourkovou industrii jen pazourkem o pazourek, a za chvíli mi ly docela hezké
krabièky. Kdybych to cvièil pár tisíciletí
Ale právì, e jsme to hodnì cvièili
Stála uprostøed kopeèku vøesu v nejvìtí pustinì v bludných pøímoøských pláních
kolem Dìravého megalitu, od nìho jsem
tam doel za dlouho s jediným záchytným
bodem bývalé kamenné tìní vìe na cín,
za ni pøili Kelti od nás, zpod Kruných
hor, a sem na konec svìta, kterouto tesknou stavbu zbavenou veho kovového jsem
mìl napøed na obzoru, pak jsem se lekl
zející tìní jámy u ní, volnì otevøené k nebi
a opaènì znaènì pøesahující záitek z hlubin karltejnské studny, poté jsem uel jetì poøádný kus vøesovitìm, po kolena ve
vøesu 20 metrù od mé stezièky stála Amerièanka se dvìma vytøetìnými dospívajícími dcerami, mávala na mì a volala: »Hallo! Hallo! Nevíte, kudy se dostanu k svému
autu? Musí to být nìkudy tudy!« a máchla
rukou k vøesoviti táhnoucímu se, kam dohlédne. »Prosím,« volal jsem, »pojïte vøesem sem ke mnì na cestièku, kterou
z vaeho místa nevidíte, po ní pùjdete
támhle k té stavbì a kousek pøed ní vlevo
jsem vidìl zaèátek vìtí cesty, která vás
nìkam dovede!« »Ale ne,« volala Amerièanka, »mé auto musí být nìkde tímto smìrem!« Opakoval jsem doporuèení jetì dvakrát, ale vydala se, kam ukazovala. Neubauer potom øíkal, e tam nemohla být déle
ne 100 let, protoe pøedtím auta nebyla.
Kolem nejvìtí evropské neolitické navrené mohyly Silbury Hill, v ní se ale nikdy nepohøbívalo a která se zvedá na dohled od pohøební komory West Kennet,
jsem vidìl evidentní vodní pøíkop ve tvaru
podkovy, na ádných pláncích

nezakreslený, a pøitom se u mohyly uvauje o uctívání Velké Matky, a podkova
symbolizuje rozkrok, tìdrou plodnost,
i pokud si ji amatérsky pøibíjíme pro tìstí
doma nad dveøe, abychom pod ní mohli
podcházet
MENHIR

Kdy jsem koneènì nael ve vøesoviti kruh
balvanù, k nìmu jsem zkouel dospìt, seli jsme se tam ètyøi. Kdy jsme chtìli vyrazit zpìt, shodl jsem se s panem docentem
Ètvrtníèkem, e oba vìøíme, e budemeli
sledovat jednu stezku, po ní jsme nepøili, dovede nás nìkam k cestì, která pøece
pokraèovala dál od místa, z nìho jsme z ní
uhnuli pøes hradbu z kamenù na pìinu
k malému paitu s Dìravým megalitem, odkud jsme vycházeli pátrat po kamenném
kruhu na druhou stranu.
V chaotické, beznadìjné atmosféøe vøesovitì Ètvrtníèkova ena o tom nechtìla
ani slyet, ètvrtý kolega nám vùbec nevìøil
a radìji se vydal dvojnásobnou trasou,
kterou u ale jednou el. Paní kolegynì se
nerada poddala. Náhodou jsme se strefili.
A cestou jsme v jednom okamiku spatøili
ènìt menhir, který tam údajnì mìl nìkde
být a který Ale pøedtím pracnì podle plánku, linií kamenných hradeb a jedné oputìné stavby jednoznaènì v prodlouení urèité spojnice odhadem situoval nìkam naprosto jinam.

Menhir stál uprostøed ètvercového hektarového paitu, obehnaného hradbou
z naskládaných kamenù. Vude kolem byly
kilometry divokého bezútìného beztvárného vøesovitì, a tady bujel od hradby
k hradbì hustý avnatý jetelíèek do pùli
lýtek. Nalapovali jsme jím jak jeleni rosou
k nevelkému, tíhlému, jak postava vysokému menhiru. Na vrcholek nìkdo vloil
vìneèek z kvìtin.
Dovedl jsem na ono místo jetì zpátky
Zdeòka, aèkoli to byla hloupost; bylo to
daleko a my u byli v èasové tísni, ale laskavì neøekl nic, ani kdy to bylo jetì dál
a nevzal si boty jiná monost nebyla
Kdy jsme tam pøili, vechno z nás spadlo,
byli jsme rádi, e nás to místo smíøilo s nefalovanì ílenou krajinou okolo.
LATRÍNA
aneb pøíloha s pøíkladem legendy
obracející se ve skuteènost

Zlatá ulièka na Praském hradì vstoupila
do svìtové literatury v praském románu
Golem (1915, èesky 1916) spisovatele Gustava Meyrinka (18681932), jeho si váil
C. G. Jung. Do románového pøíbìhu  trýznivého rozpomínání hlavní postavy na svùj
pøedchozí ivot zahalený zapomnìním 
zasahuje jako katalyzátor mnohovrstevné
a mnohovýznamné tajemné mìsto. V knize èteme také legendu o »svítivì bílém
domì«, který se obèas zjevuje na východ-

ním konci Zlaté ulièky a v nìm je podle
staré tradice ukryt »práh« mezi viditelným
a neviditelným, pozemským a nadzemským
svìtem.
»Dùm« se v románu nazývá »ve zdi
u poslední lucerny« a je to nebezpeèné místo, odkud se mùeme »po pøekroèení edého balvanu« znenadání zøítit »do zející
propasti Jeleního pøíkopu«. Na tomto místì »nikdo nemùe bydlet«. Tady se pøed
námi na poslední stránce románu objeví
výhled »pøes køoviska« na chrám »Osirise,
hermafrodita« neboli »magického slouèení
enského a muského prvku v lidském
pokolení«  pøed chrámem stojí milenci, jejich pøíbìh kniha vyprávìla, a »dívají se
dolù, na mìsto«.
Podle románu se »svítivì bílý dùm« zjevuje »jenom lidem narozeným v nedìli«;
dodejme, e sám Meyrink byl nedìlòátko.
Motiv »domu u poslední lucerny« se vrací
v Golemovi a nìkolika spisovatelových povídkách. Mìl dùvtipný adept esoterních
nauk Meyrink pro motiv oporu ve skuteèném svìtì?
Popisùm místa »ve zdi u poslední lucerny« pøekvapivì doslovnì odpovídá bizarní
samostatná místnùstka, vmáèklá v rohu na
konci Zlaté ulièky. Místnùstku mùeme
pokládat za poslední malièký dùm (nìmecky Häusel èili hajzlík), protoe to bývala
spoleèná latrína pro vechny obyvatele
ulièky od jejího ivelného vzniku  v roce
1541 se sem, pod 18 mohutných arkád
hradby, po poáru Praského hradu nouzovì uchýlili vyhoøelí. Latrína byla v provozu od 16. do 20. století, teprve roku 1932
bylo zazdìno propadlitì pod latrínou,
pøedtím otevøené do ètyøicetimetrové hlubiny Jeleního pøíkopu.
Úzká latrína (0,6×2,8 m) prochází napøíè
hradební zdí, pravidelnì se bílila vápnem
z obav pøed epidemiemi a za vstupem má
buliníkový balvan jako práh. Za záchodovým sedákem je malý vìtrací otvor ve zdi,
jím  jako kvírou prohlíené Duchampovo fascinující poslední dílo  spatøí nae
tìsnì pøiloené oko neoèekávanì chrám.
Za zarostlou strí Jeleního pøíkopu uvidíme jak v hledáèku renesanèní Letohrádek
královny Anny ve tvaru antického chrámu
s peristylem, sloupovým ochozem. Tento
»chrám« budoval od roku 1538 vzdìlaný,
okouzlující i pøíkrý král Ferdinand pro mírnou, rozumnou, krásnou nazrzlou Annu
jako dar a apoteózu jejich naplnìné vzájemné lásky, král s královnou spolu mìli
15 dìtí. Anna krotila královu sveøepost
napø. po stavovském povstání v roce 1546,
podníceném i vyroubovanými danìmi kvùli sochaøsky nadmíru nároèné práci na
Letohrádku s 80 reliéfy  na jed-

nom vidíme krále podávat Annì ratolest
s hojnými fíkovými plody. Anna bydlela
s dìtmi v komnatách právì dostavìného
pøízemí s ochozem v letech 154147, z latríny hledíme na jiní arkády ochozu, obrácené k mìstu.
Název »u poslední lucerny«, nìmecky
»zur letzten Laterne«, je natolik vzácná pøesmyèka slova »Latrine«, latrína, e není
pravdìpodobnì náhodná  pøevrací nejnií v nejvyí a naopak, v duchu esoterní
pravdy »co je dole, je i nahoøe«. Obdobnì
jen ten, kdo vstrèil nos a nad smrdutou
díru záchodu, spatøil chrám  zároveò pøítomný svìt krásy a pravdivosti, lásky a svobody královských dìtí.
OD MEYRINKA
ZPÌT K NEUBAUEROVI
Hodiny na Vítu bily osmou, kdy jsem kráèel liduprázdným Hradem s oufkem na
vybírání sengrubny, jej jsem si byl pùjèil
v naí vsi u souseda. Celý den jsem pak
vybíral v tìsném prostoru zazdìnou a nìkam odkanalizovanou, ale zákonitì ucpanou latrínu do dna s hlavou zabalenou do
nejhustího plátna, abych filtroval roztoèe,
spóry a bakterie z práícího zpráchnivìlého substrátu a nespoléhal se v tomto pøípadì pøíli na tìstí, s ním jsem se narodil v nedìli.
Odpoledne pøiel hradní archeolog doktor Frolík, a jetì víc ne nálezy, by rozlámaný starý ztrouchnivìlý záchodový sedák
pøedal restaurátorùm, ho nadchlo, e datované kameninové nádobí, které pøirozenì obèas nutnì také rozbijeme v hrnèíøské
galerii ve Zlaté ulièce, nesmetáme do koe,
ale vrháme do beztak kulturních vrstev
Jeleního pøíkopu, který byl proto pøed tisíci lety dvojnásob hluboký, ale hradní
archeologové prý na nìj budou mít èas
nejdøív za tisíc let.
Vyprázdnìná latrína s obnovenou numinózní silou  za ètyøi století provozu dokázala podmáèet a vánì staticky ohrozit
hradbu!  úasnì zavánìla, kdy jsme do ní
vpustili první návtìvníky: Neubauera, Halíka a nejmenovanou pøi pravidelné navtvì
hradního pahorku ii, zmiòovaného ji
v Kosmovì kronice, a vykopávek prvního
kostela P. Marie, v nìm se konaly postøiiny sv. Václava (první slovanská svatováclavská legenda) a jeho nález byl pùvodnì
oèekáván nìkde blíe pahorku ii, ale bývalo by to bylo tehdy od Boøivoje zbyteèné
fanfarónství, postavit kostel neomalenì
vedle pahorku jak vedle skály Pýthie
v Delfách.
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POU KE KAMENÙM

V l a s t i m i l

H e l a

V názvu èlánku jsou pouita slova pou a kameny. Spojení èehosi posvátného s nìèím naprosto
samozøejmým. Pro dneního èlovìka zdánlivì nespojitelné pojmy. V minulosti, a moná dosti
nedávné, nezbytná souèást ivota.
Tøi výpravy Univerzity nového vìku se na poèátku èervence 2000 pokusily navázat na pradávné poutì cestou po tajemných mystických místech v jiní a jihozápadní Anglii.
Vedle míst jako Glastonbury, Wells a Salisbury s významnými katedrálami navtívili úèastníci
výprav i místa, kde nai pøedkové sílu krajinných chrámù usmìròovali kamennými stavbami typu
menhirù, dolmenù, kromlechù, kamenných kruhù a podobnì.
Èást navtívených míst si zachovává svoji pùvodní podobu, øada z nich vak byla v minulosti
lidskou èinností i pýchou a hloupostí, nezøídka vak také zemìdìlskou mechanizací, znaènì
pokozena. U nìkterých staveb se lidé pokusili o jejich rekonstrukci, aby byla zachována alespoò forma.
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ZASTÁVKY NA POUTI JINÍ ANGLIÍ

Následující text popisuje »kamenná« místa navtívená bìhem naí pouti, ani by
respektoval chronologii, nebo kadá skupina k nim dospìla v jiném poøadí.
Jsou v nìm pouity informace vycházející z knih Putování ke kamenùm (McNeil
Cook: Journey to The Stones, MenanTol
Studio, 1996) a Prùvodce po kamenných
kruzích v Británii, Irsku a Bretani (Burl:
A Guide To The Stones Circles of Britain,
Ireland and Brittany, Yale University 1995).
Druhá zmínìná kniha pojednává o megalitických stavbách typu »kamenné kruhy«
v uvedených oblastech.
První kniha si vímá oblasti v jihozápadní Anglii nazývané Cornwall a vedle kvalitních informací z historie, archeologie
i mystiky poskytuje také popis devíti túr,
bìhem nich je moné, formou jednodenních vycházek, navtívit vìtinu kamenných
svìdkù minulosti v Cornwallu.
Napøíklad bìhem tùry è. 2 doporuèují
autoøi postupnì navtívit celou øadu míst
na trase mìøící 13 km. Tùra zaèíná v místì Men-an-Tol Studio. Výprava vedená
Vlastou Markem navtívila jen dvì z uvedených míst  Men-an-Tol Holed Stone
a Lanyon Quiot. Kdyby mìla tyto informace, zcela jistì by navtívila i dalí megality, èasto skryté za kopeèkem jen nìkolik
set metrù od místa, kde se skupina nacházela.
Men-an-Tol Holed Stone  sestava tøí
kamenù, jí dominuje prostøední kámen
s kruhovým otvorem, je první zastávkou
(men = stone = kámen, tol = hole = díra,
èili »kámen s dírou«). Komplex sestává ze
tøí vztyèených kamenù, z nich prostøední
má otvor, jím se protáhne dospìlý èlovìk,
a váí se k nìmu rituály spojené s léèením
a posilováním plodnosti. Tato legenda
i snadná dostupnost z nìj dìlají jedno
z nejznámìjích archeologických míst
v oblasti. Dalí kameny jsou povaleny
a roztroueny, pùvodnì mohly být souèástí kamenného kruhu. Zdá se, e v tìsné
blízkosti vztyèených kamenù byla pravdìpodobnì nádr s vodou potøebnou pro
zasvìcovací rituály. Ovem o smyslu této
stavby, jako i o smyslu jiných megalitických
staveb, se vedou stálé diskuse. Nabízí se
otázka, zda takové diskuse vùbec mají význam? Zda existuje »rozumné« vysvìtlení
(myleno  na které se dá pøijít rozumem)?
Moná by staèilo pøijít na takové místo,
vypnout logické mylení levé hemisféry
a jenom být.
Lanyon Quiot  aèkoli se jedná o viktoriánskou rekonstrukci pùvodního kromlechu, je díky výhodné pozici u cesty a díky
zaøazení do seznamu a map spoleènosti
National Trust, velmi navtìvovaným místem, pøitahujícím øady návtìvníkù. Jetì

Zatímco jetì v roce 1797 stál kromlech v pùvodním tvaru, o patnáct let pozdìji pøi jedné velké
podzimní bouøi monument spadl. To, co bylo podstatou Lanyon Qouit, bylo pravdìpodobnì
znièeno kdysi velmi dávno. Roku 1824 byla dokonèena rekonstrukce (pøi ní se jeden kámen
zlomil). Informace o megalitech, kamenných kruzích a dolmenech dnes naleznete jak
v ohromném mnoství knih, tak pøedevím na internetu. Asi nejlepí stránky jsou
www.cropcircleconnector.com. Pøesto  nebo právì proto  úèastníci zájezdu zjistili na vlastní
oèi, tìla a mysli, e být pøímo u zdroje je nejlepím zpùsobem objevování a výzkumu.

v polovinì 18. století zde stála pùvodní formace kamenù vytváøejících kromlech, jeho
horní deska o váze 13,5 tuny byla umístìna na tøech pilíøích v takové výce, e pod
ní mohl projet jezdec na koni. V roce 1815
byl vak kromlech v prùbìhu bouøe znièen.
Na nátlak veøejnosti a s vyuitím techniky
z lodních dokù byl znovu postaven. Tøi pilíøe jsou pravdìpodobnì pùvodní, mají vak
sníenou výku. Dnení výka je 1,82,1 m
a velikost horní desky je 2,7×5,3 m. Lanyon
Quiot se zdá být souèástí umìlého návrí
(11×24 m), které patrnì sestávalo z nìkolika pohøebních komor a mohyl.
V polovinì 18. století byla pod kromlechem prokopána sonda, nic se ale nenalo.
DALÍ ZAJÍMAVÁ BLÍZKÁ MÍSTA

§ Men Scryfa Inscribed Stone  granitový sloup s nápisem (vysoký asi 1,8 m) byl
postaven k uctìní památky zemøelého keltského bojovníka. Nápis RIALOBRANI CUNOVALI FILI znamená »na památku královského havrana, syna slavného vùdce«.
§ The Four Parish Boundary Stone 
velký kus vystupující skály s vytesaným køíem, který vyznaèuje protínání hranic tøí
farností. Uprostøed køíe je vyvrtaná díra.
§ Boskednan (Nine Maidens) Stone
Circle  je bìnì známý jako Nine Maidens (Devìt dívek, panen). Pùvodnì se zde
nacházelo zøejmì 21 nebo 22 kamenù
umístìných v kruhu o prùmìru 22 m (to je
sedminásobek Ludolfova èísla  7×3,14).
Pìt kamenù je stále vztyèených, dva dalí
se poválivì naklánìjí a nìkolik jich leí
»pohøbených« v zemi. V blízkosti kruhu probíhala v minulých tøech stoletích hornická

Chalice Well (Studna Sv. Grálu)
Hana Chorurová
Pod tajemným závojem pavuèin
Mì ozáøilo
Mandlové oko mandorly
Na nejvyí terase
Grálové studny
 poté cos mì nìnì ozdobil
náhrdelníkem z barevných kaménkù
máèených v krvavì zbarvené vodì
ze lví kany prostøední terasy
Dole si zvesela zurèí vodopád
Pulzujících kamenných srdcí
Kolem nich tanèí
Svùj posvátný tanec
Skøítci gráloví
Obraz ze St. Michaels Mount
Ledy rybáøova srdce se prolamují a tají
Hladiny øek stoupají k hlubinám
V nich se v tepu pøílivu a odlivu
Zjevují stezky vedoucí ke Svatyním
Jak moøská pìna splývám
S vodami Svìta
A míøím vzhùru k výinám
Kry mì køtí a podmílají
Køehké støípky
Se zabodávají do srdce
A zbarvují beránky èervánkovì
I moøe je najednou rudé
Posvátné kruhy
Pøibitá na oltáø Lásky
V úasu zrcadlím
Tvùj jas
Èas ve mnì se rozplynul
Do nekoneèného okamiku
Bytí
Pod køídly Lásky
Vysílám její vìèné gejzíry
Do vzdálených galaxií
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Moná, e mùj postøeh (jako asi vecky mé postøehy) bude pøíli malý,
obyèejný, moná i stupidní, ale pøesto cítím vnitøní potøebu Vám tento
postøeh sdìlit.
Byl pravý anglický den. Trochu zataeno, trochu se mraky honily, obèas, ale opravdu jen obèas, slunce vykouklo z mrakù. Ten den, bylo to tuím ve ètvrtek, jsme mìli naplánovanou prohlídku okolí Cornwallu, a to
hlavnì The Merry Maidens  19 krásných kamenù v kruhu. Po nìkolika
hodinách jízdy a prohlíení nekoneèných stád oveèek, krásných spokojených kravièek a ztepilých dlouhonohých koní jsme dorazili na místo.
Bylo pod mrakem, spíe to vypadalo, e kadým okamikem nìco na
nás spadne, vystoupili jsme z autobusu natìení, e nìco pìkného uvidíme. li jsme asi 300 metrù, kdy
jsme se uvidìli s ostatními lidmi
z autobusu (øíkali jsme jim jednièkáøi), kteøí u plni záitkù opoutìli
výe uvedené místo v èele s profesorem Neubauerem.
Po chvíli jsme dorazili na místo.
Vonìlo to tam u z dálky posvátností, cítila jsem, jak kameny vysílaly u
na dálku impulzy pøátelství.
Nevím, jestli to bylo v plánu, ale
vstoupili jsme do kruhu a zaèali jsme
se pomalu chytat za ruce. Byli jsme
ji témìø vichni propojení, poslední opozdilci dobíhali, aby se s námi
spojili, ale vem bylo nad slunce jasné, e to nevyjde. Bylo nás moc málo
na dokonalé propojení. Neumíte si
pøedstavit to zoufalství, které jsem
ostatním èetla v oèích: »Ono to nevyjde. My se nepropojíme, ono se to nepovede. Co teï?«
Oèi tìkaly, èekaly od nìkoho nápad, spásnou mylenku. Chybìli asi
tøi lidé  pìt metrù.
A pak to pøilo!
Nápad z nebe!
Pøiel.
Znìl.
»Udìlejte dva kroky dopøedu.«
Kruh se zmenil a spojil. To byla
spása!
Nejenom, e jsme mìli devatenáct
krásných ivých kamenù za sebou,
ale také jich ètyøicet pìt pøibylo, a to
ty, co nám spadly ze srdce.
A pak to nastalo.
Tancovali jsme a zpívali krásnou
indiánskou mantru »Hea, hea, hou«.
Houpali jsme se v kruhu vichni doleva a doprava, pak jsme brali energii ze zemì, posílali kamarádùm
a nahoru nebi. Bylo to krásné, pùsobivé, neopakující se.
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Asi 3,5 km severozápadnì odtud se nachází oválný kruh Boscawen-un. Skládá se
rovnì z devatenácti kamenù o rozmìru
25,2×22,3 m. Poètem kamenù, vstupem ze
západu a rozmìry vytváøí jistou paralelu
k Merry Maidens. Leí 1 míli severnì od
St. Buryan. Ke kruhu se mùeme dostat ze
silnice A 30 pochodem dlouhým asi tøiètvrtì kilometru pøes rokli.
Asi 2 km severovýchodnì od mìsta St.
Just, ve kterém stojí zachovalý øímský amfiteátr, je Tregeseal East (12). lo pùvodnì
o dva kamenné kruhy, z nich západní byl
znièen v minulém století. Východní kruh má
prùmìr 22 m a ze severu je mírnì zplotìlý na velikost 21 m. Jako vìtina kruhù na

Lands End, i tento sestává z devatenácti
kamenù. Po provedené rekonstrukci je
v dobrém stavu. Letecké snímky místa ukázaly, e zde patrnì byl jetì tøetí kruh,
v západním smìru, ve stejné linii jako zbývající dva. Podobnì jako Merry Maidens,
i tento kruh se nazývá Dancing Stones,
podle bezboných dívek, které tanèily
v dobì svátku.
The Hurlers Stone Circles, Bodmin
Moor, asi 6 km severovýchodnì od mìsta
Liskeard, 2 km západnì od Upton Cross.
Na jihozápadní stranì vesnice Minions je
parkovitì, odkud je ke kruhùm asi 180 m.
Kruhy jsou ponièené, ale stále dobøe pozo-

Kruh zvaný Merry Maidens získal své jméno díky povìsti o tom, e kameny jsou zkamenìlými tanèícími dívkami (merry  veselý, maiden  panna, dívka). Existuje záznam z roku
1862, který hovoøí o kruhu kamenù zvaném Devìt dívek. Protoe dnes (nejménì od roku
1879, ze kterého je detailní nákres) tvoøí kruh celkem devatenáct kamenù, zdá se, e dalí kameny byly pøidány a relativnì nedávno.

èinnost, jejím výsledkem bylo ponièení
kruhu a zmizení nìkterých kamenù, o kterých se zmiòují první popisy tohoto místa,
je vznikly kolem roku 1700. Nìkteré
z kamenù mohou mít astrologický význam.
Kolem kruhu leí øada vyrabovaných prehistorických mohyl. Mìøení ukázala pìt
»vodních linií«, protínajících se ve støedu
kruhu. Mìøení radiace na ètyøech místech
uvnitø kruhu vykázala polovièní hodnotu
oproti pøirozené radiaci v okolí kruhu. Kruh
najdete asi 1,5 km od mìsteèka Portmeor,
na cestì pøes Carfury k farmì Boskednan.
Ke kruhu se musí pìky asi kilometr smìrem na severozápad, pøes vøesovitì.
§ Bodrifty Settlement  vesnice z pozdnì bronzového èi ranì elezného období,
asi 5. století pøed Kristem, sestává z kamenných kruhových staveb. Dnes je zde
moné vidìt 7 velmi zachovalých zbytkù
stavení.
§ Mulfra Quiot  je ruinou dolmenu, který byl znièen pravdìpodobnì úderem blesku v 18. století. Horní deska o váze 5 tun
se opírá o zbývající dva ze tøí pùvodních
sloupù. Oblast byla dùkladnì prozkoumána v roce 1988 po znièujících poárech
v tomto místì, které odkryly témìø celé prehistorické osídlení.
§ Mulfra Courtyard Houses  tøi identifikovatelné dvorce (statky) z doby elezné, znaènì ponièené ve 20. století.
§ Ding Dong Mine  zbytky cínového
dolu, z nìho se tìilo pøedevím v 19. století, moná vak ji v prehistorických dobách.
§ Bosiliack Barrow  malá komorová
mohyla z doby bronzové; prùmìr 5 m, pùvodní výka 1,5 m.
§ West Lanyon Quiot  zbytky znièeného kromlechu, který leí na soukromém pozemku, take jej není moné navtívit.

JAKÁ DALÍ MÍSTA
JSME NAVTÍVILI?

Merry Maidens, Lands End  Cornwall,
6 km jihozápadnì od Penzance. Na poli
blízko silnice B3315. Oznaèený, snadno
k nalezení. Stav  velmi dobrý, po rekonstrukci.
Kamenný kruh Merry Maidens, který byl
rekonstruován v roce 1860, je jedním z nejzachovalejích kruhù v Cornwallu. Devatenáct kamenù stojí na obvodu pravidelného kruhu o prùmìru 23,8 m. Kadý z kamenù je vysoký pøiblinì 1,2 m. Vzdálenost
mezi kameny je asi 3,7 m, s výjimkou pravdìpodobného vstupu o íøce 6,1 m na východní stranì.
Kruh je nìkdy nazýván Dawns Men,
jako zkomolenina názvu Dans Maen, neboli kamenný tanec. Podle povìsti jsou
kameny zkamenìlé dívky, které tancovaly
v dobì svátku.
Poblí, ve smìru západojihozápad, stál
pravdìpodobnì jetì druhý kruh, znièený
v devatenáctém století. Párové kruhy nejsou v Cornwallu bìné. Objevují se ale
v jiných oblastech Anglie, napøíklad v Hurlers  Bodmin Moor, Wendron a Tregeseal
na Lands End.
DALÍ ZAJÍMAVÁ BLÍZKÁ MÍSTA

U vchodu k Merry Maidens leí vyhloubený kámen; byl vyuit jako brána.
Asi 400 metrù odtud smìrem na severovýchod se nachází dvojice kamenù, známá
jako Pipers (pitci). Severovýchodní sloup
je vysoký 4,6 m a je to vùbec nejvyí kámen v Cornwallu. Jeho partner leí ve
vzdálenosti 97 m jihozápadnì a je vysoký
4,2 m. Kameny nejsou od kruhu viditelné!
Vydáte-li se s kopce dolù pøímo na západ, naleznete komorovou hrobku Tregiffian, oznaèenou kruhovou prohlubní, co
mùe být znamením slunce nebo mìsíce.

Pùvodnì tøi kruhy (The Hurlers Stone Circles) jsou souèástí velké sestavy kruhù a dalích
kamenù pøinejmením z doby 2500 pø. Kr. Hurling byl irskou verzí metané  kameny jsou zkamenìlými høíníky, kteøí hráli hurling v nedìli. Kus opodál jdou slavné kameny Pipers (pitci), které potkal tentý osud. Kameny a kruhy podle mne vyznaèují hranice a víry ley lines
a jejich hlavní funkci moná prozrazují vysoké stoáry souèasné vysílací technologie.

V tom nastal dalí zázrak. Vylo
slunce.
A ètyøicet pìt tanèících lidí uprostøed energeticky silných devatenácti kamenù osvítilo. Jako kdyby k nám
sestoupil Bùh.
Povauji za velký dar, e jsem byla
uprostøed kruhu, uprostøed kamarádù stejného smýlení, pevnì spojených spolu, se zemí, s kosmem.
A málem to nevylo!
Kdyby nìkoho, u nevím koho, nenapadlo takové jednoduché øeení,
a pøesto úèinné a jediné, a neøekl:
»Udìlejte krok dopøedu.« Je to tak
i v ivotì. Jsou urèitì jednoduchá,
pøesto úèinná a jediná platná øeení problémù. Mnohdy je vidíme jako
neøeitelné.
A já vás vyzývám: »Za záchranu
planety, hezkých vztahù mezi lidmi,
za to, aby se tady dalo ít, aby soused zdravil souseda, aby mìli lidé
i zvíøata monost si v tomto ivotì
zaít ono TADY A TEÏ, proto udìlejte krok dopøedu.«
Hana Semerádová
Nejsem ákem univerzity, pøesto
jsem se právì na takový zájezd tìila ji pìt let, bìhem nich jsem sbírala rùznorodé informace. Bylo to skvìlé putování za »utry«, jak to komentovali s posmìchem nai øidièi.
Ale tyto »utry« urèitým zpùsobem
komunikovaly, jen bylo tøeba se na
nì vyladit.
Poprvé jsem mìla v ruce virguli 
vlatovku  a ona ihned »promluvila«. Pomohla mi lépe se orientovat
a dùvìøovat si v té spoustì energií,
které se rojily kolem nás.
Kadé místo, které jsme navtívili, bylo jiné a záitky se vynoøují tøeba a dnes.
Ale okamitý silný záitek jsem
proila nìkolikrát.
Tøeba zpìv mantry u kamene s dírou. Proívala jsem intenzivnì posvátnost okamiku. A kdy pak pan
Marek øekl, e ten zpìv byl velmi èistý, byla jsem pøekvapena, e ani já
jsem to nezkazila. Jeden z úèastníkù
sdìlil, e vidìl uprostøed naeho kruhu svìtelný sloup energie smìrovaný do kosmu.
Bìhem zájezdu probíhalo oèiování mé aury takovým tempem, e
kdy jsme asi pátý nebo estý den dorazili do Salisbury, napadlo mne zameditovat si v osmihranné kapli katedrály. Cítila jsem obrovské víry
energie v dlaních, proudy energie
v tìle, které uvolòovaly energetické
bloky jako zátky od ampaòského,
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Moná byl kopec Tor jakýmsi labyrintem ve tøech dimenzích. Pøedstavuji si, e dávní poutníci lapali a na vrchol kopce kolem dokola, sledujíce dvì ley lines (pozitivní a negativní;
H. Miller je nazval liniemi Michaela a Marie). Nahoru pak doli zcela oèitìni, vyladìni
na tento výkonný tvarový záøiè, otevøeni jak jemným a sezonním energiím, tak prostoru
a èasu, a také tomu, co se pak dìlo v rámci tehdejích rituálù.

hlava se mi vyroubovala nahoru za
doprovodu andìlského zpìvu. Fyzickým tìlem jsem nemohla pohnout,
a pøesto jsem cítila tak silné nárazy
energie zepøedu a zezadu, e jsem
mìla obavu, abych tam nespadla.
Nakonec ve dopadlo dobøe, ale bohuel to místo, kde jsem tak zvlátnì
meditovala, mi nedovolili vyfotografovat.
Vyla jsem z kaple a stále jsem slyela andìlský zpìv. Nakonec jsem je
uvidìla. Pod hlavní kopulí zpívala
skupinka asi deseti mladých lidí. Nikdy v ivotì jsem neproila tak jemné nuance lidského hlasu. Byly to
nádherné èisté lidské bytosti, které
zpívaly snad kadou buòkou svého
tìla. Znovu jsem byla »pøikována«
k té nádheøe a nevím, proè mi tekly
slzy.
Za pìt minut dvì jsem byla »odkována« a »letìla« jsem k autobusu,
abych stihla odjezd.
Pak následoval Stonehenge, poèasí se umoudøilo a sluníèko svítilo »ostoest«. Nádherné uvolnìní na trávì
po dvou koleèkách kolem »utrù«,
pak povídání s panem Markem
a zpívání manter, vèetnì té èeské
»Lásko, boe, lásko«.
Kdy jsem otevøela oèi a podívala
jsem se na »utry«, uasla jsem  ony
svítily. Bleïounce modrým jasem,
a to vdy, kdy jsem se na nì podívala, ne jsme ukonèili návtìvu Stonehenge.
Díky za krásný zájezd vem organizátorùm.
Nina Vítová
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rovatelné. Datují se do doby ranì bronzové, asi 25001800 let pøed Kristem.
Tøi velké kruhy stojí v linii severoseverovýchod  jihojihozápad. Na rozdíl od vìtiny kruhù postavených z místního granitu, tyto kameny byly opracovány.
Severní kruh má prùmìr 34,5 m (je to
jedenáctinásobek Ludolfova èísla) a dnes
sestává z 16 kamenù z pøedpokládaných
pùvodních 28. Støední kruh, mírnì oválný,
o rozmìrech 41,8×40,5 má dnes 17 kamenù z pùvodních 28, nejvyí kámen je vysoký 1,8 m. Jiní kruh je témìø znièený
polní cestou a sestává dnes u z pouhých
devíti vìtinou povalených kamenù (z pùvodních estadvaceti).
Prùzkum z roku 1935 ukázal, e severní kruh byl pùvodnì vydládìn granitem
a vnitøek støedního kruhu byl slabì posypán køemenem. Kruhy byly spojeny úzkou
granitovou stezkou, podél jejich spoleèné
osy. Podobnì, jako vìtina sestav kruhù,
i tato mohla navazovat na dalí a vytváøet
celý komplex.
Ve smìru západojihozápad ve vzdálenosti 98 m od støedního kruhu jsou dva
vztyèené kameny zvané PIPERS. Od sebe
jsou vzdáleny 2,1 m. Západní kámen je vysoký 1,7 m a jeho partner 1,5 m. Legenda
praví, e se jedná o dva zkamenìlé muzikanty, kteøí hráli v dobì svátku.
Kruhy pak tvoøí kameny, co jsou zkamenìlí vesnièané, kteøí v nedìli hráli starovìkou hru s døevìnou koulí/míèem.
Západnì od kruhù je dno mìlkého údolí vyhloubené øíèkami, které strhávaly dolù
tìrk s cínovou rudou. Poblí se vyskytují
také nalezitì mìdi.
O významu kruhù  ostatnì jako o vech
ostatních  se vedou diskuse. Nìkteré hypotézy mluví o astrologických observatoøích, hodinách èi kalendáøích. Podle jiných

se jedná o rituální místa èi pohøebitì náèelníkù a vysokých hodnostáøù své doby.
Dle mého názoru byly komunikaèním
centrem, které umoòovalo druidùm spojení s jinými místy a jinými druidy v okolí
blízkém i vzdáleném, a dost moná i s ostatním svìtem a vesmírem.
Podle nìkterých badatelù pøili druidové jak do Anglie, tak do jiných konèin svìta jako nositelé vrcholného poznání z mizející Atlantidy. Postupnì se dostali do severní Afriky, západní Evropy, Irska, Indie
atd. (zde se nabízí jistá souvislost s pøíchodem kromaòoncù  podrobnìji napøíklad
kniha Kozák, Pavel: Místa pùsobení,
ArchET Èeské Budìjovice, 1997). Tito druidi pøi své »kolonizaèní pouti« utajili podstatnou èást znalostí o vyspìlé technologii, nebo pochopili pøíèiny zkázy Atlantidy a chtìli zabránit tomu, aby se podobná
situace na Zemi znovu opakovala. Vyuívali
tedy jen »nìèeho« nezbytnì nutného a s pomocí takových prvkù, jako jsou kamenné
kruhy nebo øady, vytváøeli stavby, které jim
pomáhaly jak v kultivaci krajiny, tak v kultivaci obyvatelstva (smìsice kromaòoncù,
neandrtálcù a bùhví koho) a v nezbytné komunikaci s kolegy druidy a svìtem.
A právì takovým komunikaèním centrem
Hurlers mohlo být. Kdo se zde pozornì rozhlédne po okolí, vimne si obøích stoárù
a antén vysílaèù na protìjím kopci. I dnení lidé nevìdomky (?) pochopili, e toto
místo je vhodné pro komunikaci.
Vrátím se ke svým pocitùm na místì samém a v jednotlivých kruzích: Severní
kruh  silné vibrace, které mne ruily a vyvolaly okamitou bolest hlavy se silným
nutkáním zmizet rychle z tohoto místa.
Støední kruh  pøi prùchodu kruhem levo-

Kamenná øada Merrivalle slouila kdysi extaticky vzrueným poutníkùm. Dnes ji vyuívají, kromì turistù z Prahy, jen místní
ovce.

Jetì nìkolik osobních poznámek k ostatním navtíveným místùm:
§ Glastonbury/Wells: V pøedních èástech (vstupních) obou katedrál namìøili
mnozí pøítomní, pracující s virgulí, negativní
energii. V dalích èástech, v blízkosti oltáøe, pak energii kladnou. Moná, e je tomu
podobnì i v jiných kostelích a katedrálách.
Vstupní èást s lavicemi, kde se sedí témìø
bìhem celé me, má funkci oèistnou (zpytování svìdomí, sestup do svého nitra, oèitìní): »K Bohu nelze pøijít neèistý!« Zde je
tedy pøítomnému èlovìku cosi odebráno,
aby se uvolnilo místo pro pøijetí nìèeho
nového  tìla Kristova, míru, zasvìcení,
»nového programu mysli«.
St. Michael´s Mount.

toèivým smìrem (tj. proti smìru pohybu hodinových ruèièek) nastalo uklidnìní a bolesti hlavy zmizely. Jiní kruh  pozitivní,
ale znaènì zeslabený.
Moná, e po znièení jiního kruhu dolo k naruení rovnováhy energií, moná,
e severní kruh, jako výkonný vysílaè, nebyl vùbec urèen pro pobyt èlovìka.

rem na jih. Tvoøí jej jedenáct kamenù vysokých od 30 do 45 cm. Je mírnì oválný
(20,6×17,8 m).
Jinì od kruhu stojí vysoký kámen
(3,2 m). Poblí je rovnì malá mohyla
a dalí samostatné kameny.

Merrivale, Dartmoor, Devon, 4,5 km na západ od Two Bridges, pìky asi 180 m z parkovitì u silnice A 384. Velmi dobrý stav,
zaslouí si delí prohlídku.
Merrivale, »pøíjemné údolí«, je velký komplex sestávající ze dvou kruhù, kamenné
aleje, dvojité a jednoduché øady velkých
vyrabovaných cist (komory, díry v zemi pøikryté kamenem), stojících kamenù, zbytkù
asi 20 kruhových obytných staveb-chatrèí.
Asi 90 m jinì od nejvzdálenìjí chatrèe
je dvojitá øada kamenù ve smìru témìø východzápad, dlouhá 182 m a iroká 1 m.
Má párové terminály na západní stranì
a trojúhelníkové kameny na východì. Jiním smìrem, asi 25 metrù vzdálena, je alej.
Alej kamenù je 264 m dlouhá a necelý
metr iroká. Není rovnobìná se severní
øadou (svírají úhel 2°). Konèí na západní
stranì párovým sloupem a deskou. Na východním konci je velký trojúhelníkový kámen. Témìø uprostøed aleje je minikruh
o prùmìru 3,6 m sestavený ze sedmi kamenù. 85 m západnì a 14 m jinì od konce aleje je cista velká 2,1×1×1 m. Pøi vykopávkách zde byly nalezeny zbytky pazourkových krabek, upiny a brousky.
Na jih od aleje (41 m) a na západ od kamenného kruhu je jednoduchá øada kamenù dlouhá 42,4 m, která se táhne od jihojihozápadu smìrem k mohyle. Sotva 30 m
odtud na západ je vìtí, avak mnohem
ponièenìjí mohyla.

Dnes jsou pravìké monumenty chránìny
britskými zákony. Navíc se èasto nacházejí na soukromých pozemcích, co sice omezuje pøístup návtìvníkù, ale zároveò právì toto omezení chrání památky pøed dalím pokozením.
Nezbývá ne vìøit, e i u nás se pravìkým stavbám bude vìnovat podobná státní péèe jako v Anglii a e se podaøí nìkteré z nich restaurovat. V Anglii úctu k národnímu dìdictví dokumentuje i mnoství
knih a odborné literatury, vèetnì podrobných prùvodcù s popisy míst a mapami
(napøíklad kniha Mermaid to Merrymaid 
Journey To The Stones, autor Ian McNeil
Cooke). První vlatovky na kniním trhu se
objevují i u nás. Napøíklad knihy Ing. Pavla Kozáka Tajemná místa na samém jihu
Èech a Tajemná místa od Blaníku k Suici, popisující sakrální stavby v uvedených
lokalitách, mají vysokou úroveò a jsou vynikajícími pomocníky vech »poutníkù«.

Jiní kruh. V blízkosti, pøesto ponìkud
oddìlenì, leí ve vøesoviti jiní kruh. Nachází se ve vzdálenosti 107 m od øad smì-

ZÁVÌR

§ Tor: Moná, e existuje ley lines spojující St. Michaels Mount  Tor Hill (s ruinou kaple St. Michael)  Silbury Hill. Je to
nìco jako silové elektrické vedení, které
rozvádí elektøinu do transformátoru (kopec = hill) a do pøilehlých duchovních míst.
Pùvodní zdroj se nacházel nìkde uprostøed
oceánu, moná jím byla Atlantida.
§ St. Michaels Mount: Legenda praví,
e v dobì, kdy po této zemi jetì chodili
obøi, Cornwall byl jejich oblíbenou zemí.
Svá obydlí stavìli na vrcholech kopcù jako
Carn Brea, Carn Galva, Trencrom a Castle-an-Dinas.
Obr jménem Cormoran nemìl ádný kopec, na kterém by mohl ít, a tak se rozhodl, e si jej vytvoøí. Vybral si místo poblí dnení vesnice Marazion. Nael pro
stavební úèely vhodný granitový kámen na
vøesoviti West Penwith nedaleko odsud.
Pøestoe byl silný a statný, byl lenivý, a tak,
jak u to mezi obry tenkrát chodilo, nutil
do práce svoji enu.
Jednou, byl ji trochu unavený, se poøádnì najedl a ulehl ke spánku. Nechal svoji
enu Cornelian pokraèovat v práci. Kdy
usnul, Cornelian si práci ulehèila a místo
toho, aby tahala kameny a z West Penwith, nanosila zelený kámen z blízkého
místa. Jednou se Cormoran neoèekávanì
probudil a uvidìl, co Cornelian dìlá. Natval se a hodil po ní kusem skály.

Vlastimil a Tamara Markovi srdeènì zvou na letní semináøe

Hudba, zpìv a tanec jako Cesta
1.10. 6. nebo 8.17. 6. 2001 v Rabacu v Chorvatsku
Pøihláky: CK Jóga turist, Národní obrany 31, 160 00 Praha 6
tel. 02/24 32 10 20, 24 32 10 28  fax 02/24 32 10 20
e-mail: yogatour@volny.cz  http://www.volny.cz/yogatour
20.25. 8. nebo 27. 8.1. 9. 2001 v Práilech na umavì
Pøihláky: T. a V. Markovi, Bártlova 27/47, 193 00 Praha 9,
tel/fax: 02/81 92 40 06  tel. 0604 83 59 43  e-mail: manazin@mbox.vol.cz
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KRUHY V OBILÍ
A SOUVISLOSTI

V l a s t i m i l

H e l a

Nedávno mi byla poloena otázka: »Proè vznikají kruhy a obrazce v obilí a proè právì v nìm?«
A tak vzniklo následující zamylení, nikoli jako polemika se závìry a zkuenostmi lidí mnohem
lépe obeznámenými s tímto fenoménem. Jsem si vìdom toho, e øada mylenek je pouze naznaèena a èasto je nelze doloit.
Obrazce v obilí se zpravidla objevují na místech,
která byla døívìjími kulturami po generace kultivována proto, aby byla vhodná pro rùst takových
kulturních rostlin, jakým je napøíklad obilí.
Nìkdy se dokonce øíká tìmto obrazcùm agrosymboly. Dala by se tedy vyslovit hypotéza, v ní
souvisí tvar i rozmìr kruhu s nìjakým pradávným
rituálem, který nai pøedkové provádìli v místech
výskytu obrazcù proto, aby podpoøili rùst plodin
nezbytnì nutných pro ivot. Mùeme vak pøedpokládat, e smysl dneních obrazcù (kterých vude na svìtì rok od roku pøibývá) je mnohem irí.
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Obilí bylo vdycky souèástí mýtù a povìstí. Vdy
jeho úroda èi neúroda byla klíèem k pøeití lidí,
nebo se jedná o nejvýivnìjí a nejkultivovanìjí
plodinu. Vdycky mìlo svého ducha, obilnou Matku èi Pannu, Starce, bájné bohy. Rituály a blízká
posvátná místa (boitì, obìtitì i jiné sakrální
stavby  kamenné i døevìné kruhy, menhiry, kaplièky i kaple a kostely) pomáhaly dodávat krajinì,
pùdì i místu potøebnou »ivotní« energii a  zjednoduenì øeèeno  sladit pøicházející energii Zemì
a Vesmíru (pøedevím Slunce a Mìsíce) s energií
místa.

Døívìjí krajinné podmínky (mám na
mysli dobu vzdálenou tisíce let, v ní vznikalo osídlení vyuívající zemìdìlství jako
hlavní zdroj obivy, co je v Evropì i ve
svìtì rùzné, moná 30004000 pøed Kristem) nebyly pro zemìdìlství vude stejnì
pøíznivé. Moná, e byly v Èeské kotlinì
i Moravském úvalu nepatrnì pøíznivìjí
ne na anglickém jihozápadì èi britských
ostrovech vùbec. Zatímco na naem území postaèily rituální kruhy z dubových
kmenù, v Anglii, s pøevahou køídového vápencovitého podloí, bylo zapotøebí kruhù
kamenných, s pøevahou køemene. Dám
stranou megalitickou »chemii« i energetický vztah vápence s køemíkem a úvahu posunu spíe symbolickým a rituálním smìrem.
Rituální prvky, které jsou obsaeny
v tanci, zpìvu, symbolech a hudbì, odedávna pomáhaly lidem vude na svìtì. Podobnou symboliku, jakou pouívali Keltové i na
naem území, mùeme najít tøeba v Tibetu, ale i na územích obývaných indiány
kmene Navaho v Severní Americe. Mimochodem, právì keltská tradice významnì
promluvila do formování území Èech
a Moravy, jakoto i do formování národù
obývajících tato území. Podle nìkterých
dneních výzkumù máme stejnì daleko, èi
chcete-li blízko, jak ke Slovanùm, tak ke
Keltùm (jejich domovinou mùe být èást
dneního Nìmecka). Rituály byly vedeny
amany, druidy, knìími, kteøí ovládali tajnou symboliku obøadù. Mytický èarodìj
Merlin, který bývá povaován za stavitele
Stonehenge, byl zcela jistì jedním z nich.
Vrame se vak k obrazcùm v obilí. Myslím, e naím dnením úkolem není zabývat se tím, jak byly vytvoøeny. Hledání odpovìdi na pùvod kruhu nás pouze odvádí  v duchu dneního materiálního svìta 
od hledání odpovìdi na otázku, co nám
sdìlují, jaké poselství je v nich zakódováno a co z nich máme pochopit.
Hledejme souvislost s megalitickými
stavbami v Anglii, kde je v souèasnosti nejvìtí výskyt obrazcù v obilí. Dluno pøipomenout, e jsou stále sloitìjí, snad aby
dokázaly, e je nevytvoøil èlovìk pomocí
lana èi prkna.
Kadý, kdo navtívil britské ostrovy, si
jistì uvìdomil, oè je tato krajina drsnìjí
a oè to mají místní pìstitelé obilí tìí oproti pìstitelùm v mírném klimatu uprostøed
Evropy. Z toho by se dalo vyvodit, e i intenzita zmínìných rituálù musela být vyí a stavby trvanlivìjí, øeknìme »energeticky výkonnìjí«. Proto tam jetì dnes
mùeme nalézt stovky kamenných kruhù,
øad (linií) i jednotlivých kamenù (menhirù
èi dolmenù), proto jsou tam tak »energetic-

ky« významná a pro èlovìka pøíznivá místa, jako napøíklad rozboøené opatství
v Glastonbury. Je tøeba si uvìdomit, e vedle kultivace krajiny vhodné pro pìstování
obilí, probíhal proces kultivace èlovìka,
zejména v jeho duchovní oblasti. V minulosti se utváøely krajinné chrámy vyuívající pøirozených »zøídel« zemské energie 
nezøídka ve formì vyvìrajících pramenù
(dodnes majících léèivé úèinky), vystupujících skal a kamenù a míst s pøicházející
silnou energií vesmíru. Druidi èi amani
doplòovali pøírodní systém umìlými stavbami, napøíklad kamennými kruhy, kameny. Ty byly pozdìji, zejména v naem støednì evropském regionu, zèásti znièeny
a zèásti nahrazeny køesanskými kaplemi
i kostely.
Nìkdy mi pøipadá, e právì køesanství
a katolická církev byly tím, co zmaterializovalo svìt. A právì zde s nejvìtí pravdìpodobností paradoxnì zaèíná zesilování
intelektuálního trendu ve vývoji lidstva na
úkor trendu duchovního, spojeného s kultivací èlovìka formou zmínìných rituálù.
Slovy Eduarda Tomáe: »Dnení situace
lidstva pøipomíná bytost sedící na trojnoce, kde jedna noha je celkem normální 
to je noha fyziologická, druhá je stranì
dlouhá  to je noha intelektuální a tøetí chybí skoro vùbec  to je ta duchovní. A pøitom èlovìk sedí na této tøínoce hned vedle propasti a balancuje nad ní. Jak dlouho
mùe trvat, ne do ní spadne, kdy tomu
nezabráníme?«
To je rovnì otázka, kterou si musíme
klást v souvislosti s obrazci v obilí. Moná
bychom je mìli pøijmout jako varovný hlas,
zdviený prst upozoròující na blíící se
monou záhubu, jako nìco, co nás má vrátit
k duchovnímu vnímání svìta i sebe sama,

k rituálùm, kterých je k tomu zapotøebí,
nebo vibrace Zemì znièené èlovìkem pøestávají být právì pro nìho pøíznivé. Moná nás mají vrátit k podobným pøístupùm,
jaké mìli nai pradávní pøedkové, kteøí
budovali krajinné chrámy na duchovním
a ne na materiálním principu. Nìkdo mùe
namítat a øíct  vdy lidé se ji mìní, pøi-

Kruhy v obilí nejsou dnením objevem. Lucy
Pringleová, z jejího kalendáøe jsme také
èerpali, uvádí, e osobnì hovoøila s lidmi,
kteøí si jetì pamatují, jak si ve 20. a 30. letech
jako dìti v podobných kruzích hrávali. Pokud
se ale kruhy objevovaly ji v megalitických
dobách, není pravdìpodobné, e se tehdejí
lidé pokoueli tento zázrak uchovat v podobì kamenných kruhù?

bývá vìdomých duchovních aktivit
a pøibývá lidí, kteøí pracují na svém spirituálním rozvoji. Ano, to je pravda, jene na
druhé stranì pøibývá mnohem rychleji toho
kodlivého a toxického, toho, co nièí ihned
nebo má znièující program pro budoucnost.
Vezmìme napøíklad Temelín. Jak zvlátní a exotiètí nám v televizních zpravodajstvích pøipadali ekologiètí aktivisté blokující pøíjezdové komunikace k jaderné elektrárnì. Pro vìtinu z nás jsou to lidé z jiného svìta. Avak není jejich protest pokusem o pradávný rituál, moná nedokonèený ve smyslu ji zmínìného? Nai pøedkové »kompenzovali« nepøízeò krajiny 
moná èasto i zvýenou radioaktivitu (viz
Svatá Hora u Pøíbrami)  rituální aktivitou
èi harmonizováním krajiny formou sakrální stavby. Nechce po nás pøíroda, pochopením symboliky obrazcù v obilí, toté?
Ona toti ruku v ruce s kultivací krajiny
jde také kultivace èlovìka. Ne náhodou jsou
v Anglii na vìtinì míst s megalitickými
stavbami velmi pøíznivé »energie« pro èlovìka, èasto s povzbuzujícími èi léèivými
úèinky. Vlasta Marek prohlásil, e toho, oè
usiloval mìsíce v japonském zenovém kláteøe, dosáhl bìhem nìkolika hodin v glastonburských ruinách.
Já si na rozdíl od nìho po návtìvì tohoto místa myslím, e k rozboøení tamní
katedrály dolo z vyí moci èi øízením pøeívajících druidù proto, aby se energie místa dostala vem, kdo jako poutníci pøijdou,
a ne pouze tìm, kteøí proli skrze církevní
lustraci. Katedrála izolovala energii záøící
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Obrazce v obilí jsou moná dosud marným voláním Zemì o pomoc, výzvou
k tomu, aby se rekultivovala plodnost matky Zemì i duch èlovìka. Pøedstavují urèitý
symbol. Nedávno jsem slyel krásnou mylenku  vechny jsou jakoby psané jednou
rukou.
Místa s nejvìtím výskytem obrazcù
v obilí v Èechách i na Moravì mají i dnes
patrný velký výskyt pøedkøesanských
i køesanských sakrálních staveb a jinak
duchovnì významných míst.
V blízkosti obrazcù, které vznikly v èervnu a èervenci na jiní Moravì, se dají identifikovat, a u podle místních názvù èi sakrálních staveb, pradávná kultovní místa.
Popis obrazcù v obilí v ÈR je na internetových stránkách  www.samuel.cz.
Nìkteøí nadenci a sledovatelé kruhù v obilí uvádìjí, e kruhy jsou stále sloitìjí. Farmáøi
se ale odedávna kruhù báli (byl to pøinejmením kus znièeného pole). Kruh na titulní stranì
Baraky objevila fotografka v roce 1999 ve Wiltshire v 6:30 ráno (proto ta jinovatka), ale v 9:30
farmáø kruh radìji zoral. Obrazec nahoøe je oznaèen jako korpion a objevil se poblí vesnice
Devizes v roce 1994.

do systému, který po její výstavbì o tento
zdroj pøiel. Moná leí na ley line Mount
St. MichaelGlastonbury (Tor Hill)Avebury
(Silbury Hill).
A tak èi tak, lidé dnes mohou do Glastonbury Abbey pøicházet, a chtìjí-li a jsouli
jako poutníci k obrácení do sebe otevøeni
a pøipraveni, mohou meditovat, kladnì se
nabíjet èi programovat. Na této cestì se
rodí dobro, láska, soucit a harmonie se vím
kolem. Na cestì do vnìjího svìta se posiluje EGO se vím, co k nìmu patøí  pýchou, nenávistí, domýlivostí a vemi sebeznièujícími atributy dneního lidstva.
Symbolika obrazcù v obilí je obsaena
ve tvaru, rozmìrech, orientaci, typu energie i místì výskytu. A moná v øadì dalích parametrù. Tak napøíklad rozmìry 
z hlediska numerologie mohou sdìlovat jistá poselství. Z hlediska tvaru (ji byl zmínìn pojem »agrosymbol«, nìkdy se uvádí
název agroglyf  podobnost s hieroglyfem
není náhodná) mùeme obrazce pokládat
za obrázkovou øeè. Obdobnì tomu bude
i se zvuky a barvami, i charakterem rituálù, je se na místech výskytu provádìly
k podpoøe kultivace krajiny i lidí.
Dnes se zmìnil charakter kodlivých
»energií«, které lidstvo produkuje, a tak pravìká ochrana ji nestaèí. Vyuívala pøirozené krajinné prvky  kopce, vodní plochy
a øeky  podporované kultovními a sakrálními stavbami, pozdìji z nich byla vytvoøena posvátná a poutní místa, napøíklad sv.
Hostýn, sv. Antoníèek, Velehrad èi prosté
kaplièky a køíe v polích.
Zdá se, e zatímco v Anglii bylo pouito
vìtinou kamene, na území napøíklad vý-
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chodní Moravy postaèily døevìné stavby
(viz napøíklad lokalita Valy v katastru Záhorovice  Komòa).
Zatíení Zemì je stále vyí, jak z hlediska ekologického (ovzduí, voda ), tak
i z hlediska »lidské« energie, èili veho
»patna«, které lidé v mentální rovinì produkují. A tak èlovìk místo, aby duchovnì
vzkvétal, propadá se stále více do bainy
svých vlastních patností.
Vechno døíve pøíznivì vytvoøené pro
kultivaci èlovìka mizí. Zvyuje se nestabilita ve smyslu zmínìné velmi prodlouené
intelektuální nohy a zkrácené nohy duchovní. Probíhá dekultivace èlovìka nárùstem
negativních emocí  nenávisti, závisti, pýchy, egoismu To je hlavní ekologický
problém lidstva, který se pak promítá i do
devastace Zemì. Jak jej øeit?
Navtìvovat stará kultovní místa, která
stále pøedávají potøebné informace, »programy do poèítaèù v naem nevìdomí«,
a otevírat si tak zakletou cestu k tomuto
nevìdomí, aby v nìm pøipravené programy ovlivnily nae vìdomé chování. Jinými
slovy nastoupit cestu produchovnìní, práce na sobì samém a na nových formách
rituálù postavených na lásce, míru, soucitu a respektu ke vem bytostem.
Vlasta Marek mluvil o tom, e bychom
se do Anglie mohli znovu vypravit za 56
let. A co takhle vyrazit ji zítra, objevit znovu rituální místa ve svém okolí a oivit je
meditacemi, zpìvy nebo alespoò pokornou
pøítomností? Vnímejme obrazce v obilí jako
výzvu a jako návod na to, jak zastavit pád,
dokud je jetì trochu èasu. Moc ho ji nezbývá.

POPIS NÌKTERÝCH OBRAZCÙ
VZNIKLÝCH V ROCE 2000
NA MORAVÌ:

Kostelany u Uherského Hraditì: dva prosté levotoèivé kruhy o prùmìru asi 20 m
v obilí (dle mìøení ihned po vzniku). Dalí
mìøení (3 týdny po vzniku) vykazovalo
shodné prùmìry cca 20 m. Mezera mezi
kruhy cca 5 m. V blízkosti kruhù je místo
zasvìcené Pannì Marii, k nìmu pøiléhá
dalí pole s kukuøicí, na nìm v loòském
roce, rovnì v obilí, byly spatøeny podobné kruhy jako letos. Bezprostøednì po vzniku obrazce mìli návtìvníci, a nakonec i já,
pøíjemné pocity s teplem v chodidlech. Po
tøech týdnech ji velmi oslabené. Nedaleko odtud jsou významná praslovanská
a køesanská místa (Velehrad, Staré Mìsto).
Újezdec u Luhaèovic: pravotoèivý prstenec o prùmìru cca 40 m s mením plným
kruhem uvnitø a dvìma meními vnì, pøipojeny »chodníkem«. I na vzdálenost dvou
kilometrù jsem mìl bolesti hlavy (a nejen
já). Místo se nìkdy nazývá Èerná hora.
Kruh byl negativní, co mùe souviset
s èernou magií, která byla v nedaleké horské obci ítková a v Kopanicích provozována donedávna. Poprvé byl spatøen 4. èervence.
Prtné u Zlína: 11. èervence se objevil zatím nejsloitìjí kruh, jaký jsem na Moravì vidìl. Tøi soustøedné prstence o vnitøních
prùmìrech 10 m, 18 m, 26 m a shodné íøce 2 m, k nim pøiléhaly bez propojení ètyøi
mení kruhy o prùmìrech 4 m vnì této
sestavy, pøiblinì ve smìrech svìtových
stran. Levotoèivý, silné vibrace i cca 100 m
od kruhu. Asi 2,5 km od kruhu je obec Zboenstvo a v jiném smìru Ostrá Horka, jejich názvy napovídají cosi o jejich kultovním rozmìru. Podobný obrazec byl vloni
spatøen na jiné stranì Zlína.

PRAVOST KRUHÙ V OBILÍ
Následující èlánek kolektivu autorù z Klubu psychotroniky a UFO (KPU) vìnovaných právì agrosymbolùm jsem nael na
internetu (www.samuel.cz/~zablesk). Mimochodem, kdy si i na naem Seznamu (seznam.cz) vyhledáte »kruhy v obilí«,
dostanete adresy na nejménì dvanáct zajímavých míst plných informací.
Èas od èasu  zejména právì v dobì probíhající sezóny výskytu kruhù a obrazcù
v obilí  se z rùzných stran ozývají hlasy
z badatelských spolkù, organizací i od osamocených prùzkumníkù, hodnotící ten èi
onen nález agrosymbolu jako »pravý« èi
»nepravý«, tj. falený.
Dùsledky tohoto hodnocení, zejména
jeho negativní stránky, mají dalekosáhlé
dopady, ovlivòující jak dalí badatele, tak
zejména irí veøejnost. Ta se pak na základì takových vyhláení o »falenosti« staví k nálezùm pøezíravì, s nezájmem, co
se pøi dalích výskytech negativnì projeví  badatelé nejsou vèas informováni, prùzkumu se nevìnuje potøebná pozornost,
atd., a øada údajù se pak ztrácí, je znehodnocena
Ujasnìme si nejprve pojmy, se kterými
budeme operovat:
»Pravý« agrosymbol  je to ten, který byl
vytvoøen zatím nám neznámým zpùsobem,
dále nazývaný jako »vliv«. »Falený« agrosymbol je ten, který byl vyroben lidmi, prostým selapáním a uválením.
Jaké dùvody vedou k prohláení, e agrosymbol je »falený«, tj. nepravý?
1) Vzhled, tvar agrosymbolu, kvalita jeho
geometrické pøesnosti.
2) Polámaná stébla.
3) Absence anomálií.
Prvním kritériem, které se uvádí pøi hodnocení obrazce nebo prostého kruhu je to,
co vytváøí první dojem u prùzkumníkù 
tvar, èistota provedení, pøesnost okrajù,

Pavouèí sí, tak nazvala Lucy Pringleová obrazec vzniklý v roce 1994 poblí Avebury.
Proè jsou pøedevím anglické kruhy stále
(i geometricky) sloitìjí, nikdo neví. Tøeba se
k jejich dokonalosti dopracují i kruhy u nás
(nebudeme-li pokraèovat v nièení své krajiny).

poté ihned pøesnost poloení stébel. Jde
tedy o urèitá estetická kritéria, která byla
získána u nemnoha obrazcù, pøedevím
tam, kde se badatelé dostali k nepokozeným agrosymbolùm. Negativnì pùsobí
vzhled agrosymbolù, nemají-li èisté okraje
a zejména stojí-li obèas trsy obilí, zvlátì
na okrajích, a deformují tak okraj obrazce.
Pohled z výky pak ukazuje okraje nepøesné, neodpovídající známým a atraktivním
fotografiím anglických agrosymbolù.
Co zpùsobuje takový pohled? Je to zejména plevel a dále vliv pøedchozích návtìv lidí. Vliv vytváøející agrosymbol a ohýbající obilné stonky mùe být naruen právì prorùstajícími trsy plevele. Ty podrí
obilné stonky, a zpùsobí jak »nepìknì« poloené obilí, pùsobící dojmem ledabylého
poválení, tak na okrajích zkreslující tvar obloukù apod. Velmi výrazným vlivem pokozujícím prvotní dojem prùzkumníkù je
pøedchozí návtìva tøeba i jediného èlovìka. Nejen, e po nìm zùstane pøísloveèná
pìinka v poli, ale svojí návtìvou polape celý obrazec. Pøejde-li po obrazci více
lidí a badatelé navtìvují obrazec po øadu
dní od jeho vzniku a objevení, jsou zklamáni  k místu vede øada cest, je naruena kresba a pøesnost tvarù, obilí je polapáno. Pokud návtìvnická vlna lidí z okolí
ji opadla a badatelé jsou na kruhu osamoceni, ba co víc, domnívají-li se, e jsou
jedni z prvních objevitelù, vyhlaují, jakou
odvedli padìlatelé mizernou práci. Dalím
dùvodem pro vyhláení »pravosti« èi »nepravosti« agrosymbolù mùe být jejich geometrická pøesnost. Jde napø. o stejný prùmìr kruhù mìøených v rùzných smìrech,
deformace nìkterých obrazcù oproti pøedstavám o symetrii, atd. Badatelé ví, e vìtina kruhù v obilí je nepøesná, e jde spíe o elipsy ne o kruhy. O to více vyvolávají nedùvìru pøesné kruhy. Pro badatele
je to signál, který øíká, e tvùrce tìchto kruhù neví o tom, e kruhy bývají spíe elipsami, a ve snaze o pøesvìdèivost vytvoøí podle
pásma èi jiného mìøítka pøesné kruhy. Jak
vak bylo dokázáno, geometrický tvar
a pøesnost rozmìrù agrosymbolù jsou závislé na sklonu a zvlnìní terénu. Byly porovnány 2 kruhy, jejich rozmìry se velmi
blíily (kolem 20 m). Zatímco kruh na rovi-

Zatímco my jsme poèátkem èervence vidìli,
zaili a mìøili kruh naproti Silbury Hill v celé
jeho obilné nádheøe a V. Marek mluvil
o energetické »tvarové pamìti«, J. W. Drnek
o mìsíc pozdìji zail jeho zbytky ve strniti:
kruh tam stále viditelnì byl.

nì byl zplotìlý ve smìru severjih o více
jak 1,5 m, kruh na strmìjím svahu byl naprosto pøesný. Podobné údaje se ukázaly
i v dalích letech. I deformace tvarù sloitìjích agrosymbolù spadají do této oblasti, zvlátì u rozmìrnìjích obrazcù, které
se rozkládají na rùznì sklonìném a zvlnìném terénu.
Místo trapných vyhláení o padìlatelích
by bylo na místì perfektní promìøení obrazce a vypoètení úhlu sklonu, odkud,
z jakého smìru, a zøejmì i z jaké výky vliv
vytváøející agrosymbol pøiel.
(Takové nepøesnosti v symetrii se vyskytují velmi èasto. I u známé »Matky vech
piktogramù« v anglickém Barbury Castle se
jedna z »èar« podivnì odklání od centrálních mezikruí. Pøesto nikdo o »pravosti«
tohoto obrazce nepochybuje.)
Velmi èasto se uvádí, e ve støedu kruhù byl nalezen dùlek, co vede k závìru,
e obrazec byl vytvoøen tak, e od kolíku
se odvíjel provaz, atd. Avak ten, kdo nìkdy opravdu zkouel zhotovit kruh v obilí,
ví, e tohoto kolíku ani provazu vùbec není
zapotøebí. Dùlek ve støedu mohl udìlat kterýkoli pøedchozí návtìvník, napøíklad holí,
zejména dìti èasto právì ve støedu kruhù
cosi hledají (co vlastnì?). Kuriózními pøípady jsou nálezy, které oznamují dùlky v obrazcích poté, co byly nìkterým pøedchozím
badatelem odebrány pùdní vzorky. Ty se
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První zmínky o kruzích v obilí v Anglii pocházejí z roku 800 a dobøe známý je záznam o kruzích
z roku 1687 z Hertfortshire: bìhem jedné noci prý byly slyet divné zvuky, jako by po poli
bìhala velká zvíøata, a objevilo se divné svìtlo. Ráno byl jeèmen polehlý v pravidelných kruzích. Odpùrce »vech pavìd«, astronom J. Grygar, v jedné rozhlasové besedì prohlásil, e na
tom není nic divného, e jednou na vlastní oèi vidìl v Jeseníkách podobný kruh vytvoøený
z polehlých bøízek.

získávají odbìrným bodcem ve tvaru duté
trubky.
Letoní léto se uskuteènila v Anglii dalí zkouka padìlatelù kruhù. Za policejní
asistence zabraòující nepovolaným osobám, aby vnikly na pole, vytváøeli dva mui,
otec se synem, pøes 12 hodin velmi sloitý
piktogram, v závìru i pøi umìlém osvìtlení. Fotografie z výky ukazuje velmi pøesný obrazec, geometricky èisté tvary i neporuenost okolního obilí.
Èastým argumentem pro prohláení o falenosti obrazce je zjitìní, e stébla nejsou deformována, ohnutá, ale pøevánì
zlomená. Avak je tøeba si poloit otázku:
co víme o vlivu, který agrosymboly vytváøí? Jaký je to tlak èi jiná síla, ohýbající tisíce rostlin k zemi? Co ví tzv. cereologové
o houevnatosti a prunosti rùzných druhù obilných stébel v rùzných stadiích jejich vývoje?
Byla zde i hypotéza, e ohnutí rostlin
bylo zpùsobeno zmìnou informace o zemském gravitaèním poli, které zajiuje, aby
rostlina rostla kolmo proti jeho pùsobení,
a tedy vzhùru i na svahu, apod. (geotropismus). Tato hypotéza padla, nebo na agrosymbolech, nalezených dlouho po jejich
vzniku se ukázalo, e informace o zemském gravitaèním poli se nezmìnila, nebo
rostliny se opìt zaèínají napøimovat vzhùru. Vliv, který agrosymbol vytvoøil, byl jednorázový, a pokud nedolo k dalím zásahùm (polapání, atd.), rostliny se opìt v souladu se zemskou gravitací vztyèily.
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Nejèastìjím znakem pravosti, o který se
opírají badatelé i laici, je deformace (ohnutí)
stébel. Podle tohoto kritéria byla stanovena i definice agrosymbolu: »Agrosymboly
jsou kruhy, mezikruí, ovály, ètverce, obdélníky, trojúhelníky a jiné geometrické obrazce a jejich nesèetné kombinace na polích
a zemìdìlských plochách (»agro«), které
jsou vytvoøeny ohnutými nebo jinak deformovanými (ovem nikoli zlomenými èi jinak mechanicky pokozenými) zemìdìlskými plodinami.«
Tato definice vlastnì dovádí k závìru, e
pokud se nepodaøí prokázat èi zjistit ohnutí
a deformaci stébel, nejedná se o pravý agrosymbol. Vzhledem k tomu, e se tyto znaky nedají s odstupem nìkolika dní vùbec
prokázat, definici je nutno upravit takto:
»Agrosymboly jsou kruhy, mezikruí, ovály, ètverce, obdélníky, trojúhelníky a jiné
geometrické obrazce a jejich nesèetné kombinace (»symboly«) na polích a zemìdìlských plochách (»agro«), které jsou vytvoøeny polehlými zemìdìlskými plodinami,
pøièem toto polehnutí nebylo zpùsobeno
jakoukoli bìnou mechanickou metodou,
ale zatím dosud neznámým vlivem.«
I v tomto pøípadì se ukazuje, e ohnutí
a deformace stébel budou zøejmì závislé
w na stupni zralosti, rùstovém stadiu rostlin (agrosymboly vznikají v zeleném, zralém i pøezrálém obilí)
w na rùzných druzích plodin, rùzných odrùdách
w na sklonu terénu
w na poèasí, teplotì a vlhkosti vzduchu, atd.

Z toho vyplývá, e vliv vytváøející kruhy
mùe zpùsobit za nepøíznivých podmínek
i polámání stébel. Uvìdomíme-li si, e agrosymbol vzniká bìhem nìkolika málo sekund (2530), tlak, který ohýbá rostliny
v nepøíznivém postavení, smìru a v urèitém rùstovém stadiu, mùe zpùsobit jejich
zlomení. Naznaèovalo se také, e obrazce
vznikají v terénu pøevánì na jiních svazích, co je pravda, ale není to pravidlem.
Bylo by vhodné zjistit, (a dosavadní pátrání v údajích KPU o agrosymbolech z let
19931999 to ukazuje), zda obrazce vzniklé na severních svazích nemìly odpovídající vzhled, jejich okraje nebyly ostré, obilí
bylo zlámané atd. Tak tomu bylo napø.
v CC.1995.07.29.ÈR.KT Chmelná, o kterém
KPU ohlásila jeho falenost, ale po získání technologie zjitìní pokození rostlinné
tkánì (v r. 1996) prokázaly laboratorní
zkouky tehdy odebraných a regenerovaných stonkù pravost agrosymbolu. KPU tak
odvolává své døívìjí tvrzení.
I v této otázce je nutné vzít v úvahu polapání obilí zvìdavci. Je-li opìt nìjaký
kruh navtíven a poté, co pøes nìj pøely
stovky lidí, nelze zde hledat pozùstatky
ohnutých stébel. Ty lze vak nalézt na kadém poli, i mimo jakýkoliv obrazec. Ohnutá stébla vznikají boèním vyraením ze zrna
pøes nerovnost pùdy. Mezi dalí kritérium
pravosti se v této souvislosti uvádí bílý
povlak na dozrávajícím obilí. Ten prý padìlatelé pøi výrobì kruhu setøou, co je
znakem falenosti kruhu. I tato metoda by
mohla mít význam pouze v pøípadì nálezu èerstvého obrazce, dosud nikým nenavtíveného, co je pro badatele minimum
pøípadù. Navíc nebylo dosud prokázáno, e
se tento údajný povlak netvoøí vlivem pøirozených biologických procesù i na mechanicky poloeném obilí bìhem nìkolika noèních hodin, za pøispìní vlivu sníené teploty, vlhkosti vzduchu apod.

»Delfíni« se objevili u Barbury Castle v roce
1999. Od roku 1970 se kruhy systematicky
zkoumají nejen v Anglii, ale také ve panìlsku, Austrálii, USA, Kanadì, Jiní Africe,
Norsku, Finsku, ale také v Bulharsku, Rumunsku, Maïarsku a Nìmecku.

Ménì èastým argumentem pro vyhláení
»falenosti« agrosymbolù je absence zjistitelných anomálií. Taková tvrzení pouívají
ji ménì badatelé, ale èastìji ti, kteøí se
prùzkumem kruhù soustavnì nezabývají.
Badatelé toti pochopili a pøesvìdèili se pøi
nìkolikadenním sledování jednoho obrazce, e okamitì zjistitelné anomálie je moné zachytit pouze nìkolik hodin (maximálnì dní) po vzniku agrosymbolu, pak se ve

nì vydávají) vyjadøují k »pravosti« èi »falenosti« agrosymbolù. Dokládají to svými
pocity nebo jejich nedostatkem. Odvolávají se tak na existenci rùzných, bìnì nevnímatelných energií, které jsou oni schopni
vnímat. Ve skuteènosti na nì pùsobí vechno to, co na ostatní návtìvníky obrazcù 
tvar, èistota provedení apod., a podle toho,
zda tyto znaky jsou èi nejsou v souladu
s jejich estetickým cítìním, vyjadøují se

Poblí vesnice Lockeridge se v roce 1998 objevil tento nádherný obrazec, pozdìji nazvaný
»Královna«. Uvnitø kruhù pøestávají fungovat poèítaèe, mobily, fotoaparáty s elektronickou
závìrkou. Oèití svìdci uvádìjí pocity horka, toèení hlavy, nìkteøí badatelé zjistili zvýenou
funkci endokrinních láz. Jaké je poselství kruhù? Nikdo zatím neví. Moná nás ale jejich výzkum dovede a k nové fyzice a medicínì.

vrací do pùvodních hodnot. Navíc je zjitìní takových anomálií závislé na úrovni vybavení prùzkumníkù. K tomu, aby byly nìkteré zmìny vùbec zachyceny, jsou nutné
velmi sloité a drahé pøístroje.
Jak bylo dokázáno, sledování radioaktivity nemá v agrosymbolech význam, a vyhlaování »objevù« o »zvýené« èi »sníené« radioaktivitì svìdèilo vdy jen o naprosté
neznalosti problematiky. Jedinou monou
anomálií, prokazatelnì se objevující v agrosymbolech, je anomálie magnetická, nìkdy
dosahující takových hodnot, e je zjistitelná i tìmi nejjednoduími pøístroji; výchylky støelky kompasu, ale i poruchy sloitìjích pøístrojù  diktafonù, fotoaparátù
a videokamer  mohou jít na vrub anomality agrosymbolù. Velmi populární je také
oznamování rùzných psychotronických fenoménù, zejména reakcí proutkaøù. I kdy
bylo prokázáno, e a návtìva agrosymbolu
pokusnou osobou pùsobí na její úsudek
a pocity a e takové zjitìní tedy nemá ádnou výpovìdní hodnotu, pøesto se nadále
rùzní senzibilové (nebo osoby, které se za

k pravosti agrosymbolù, resp. k pøítomnosti
èi nepøítomnosti nevnímatelných energií.
V zahranièí se ji nejednou podaøilo odhalit, e proutkaøi a senzibilové zachycovali vlivy rùzných energií i v prokazatelnì
falených obrazcích. To, ve snaze zachovat reputaci takto znemonìných senzibilù, vedlo k domnìnce, e padìlatelé sami
jsou souèástí vlivu, který agrosymboly vytváøí, tj. e nevìdomky vytváøejí padìlky na
místech, kde nevnímatelné energie vyvìrají
nebo sami pøi vytváøení padìlkù daná místa zvlátním zpùsobem »aktivizují«, »nabíjejí«, co pak senzibil zachytí.

w Absence namìøitelných anomálií mùe
být zpùsobena jednak nedostatkem
vhodných mìøicích pøístrojù, ale zejména èasovou prodlevou doby mìøení
a prùzkumu od vzniku agrosymbolu.
Vyhláení pravosti èi falenosti neøeí
ádný z problémù prùzkumu tohoto fenoménu. Ukazuje jen neznalost badatelù, neschopných nalézt odpovídající kritérium
pravosti, vede ke zbyteèným dohadùm mezi
badatelskými spolky a vytváøí tak negativní dopady u veøejnosti.
Tento materiál není pobídkou k vytváøení falených kruhù ani nemá smìøovat
k otupení bdìlosti a kritiènosti v posuzování tìchto nálezù. Jde o varování pøed automatismem, schématismem a mechanistickým mylením, které pøedpokládá, e ve
bude tak, jako u nìjakých záøných pøípadù. Badatelé, stavící se do role jediných,
pravých odborníkù, berou pod vlivem tohoto schématismu za smìrodatné to, co se
nauèili, vyèetli nebo odkoukali na neporuených obrazcích, a hledají jejich znaky
i v poruených a polapaných obrazcích,
nepoèítajíce s promìnlivostí podmínek,
mnostvím mìnících se promìnných, které vycházejí z charakteru zkoumaného
jevu, ale zejména z biologického materiálu. To ve vak mùe obrazce ovlivnit.
Badatelé v Klubu psychotroniky a UFO
si uvìdomují nedostatky a chyby v této
oblasti a vyzývají vechny zájemce o tuto
oblast, výzkumníky i návtìvníky obrazcù,
aby se k pravosti obrazcù nevyjadøovali do
té doby, dokud laboratorní zkouky nepodají koneèný verdikt. Vyzýváme ostatní badatele k tomu, aby odolali zejména tlaku
sdìlovacích prostøedkù a namísto takových
vyhláení se soustøedili na sbìr vech dostupných údajù, vzorkù atd., které v koneèném dùsledku, pøi správném zpracování,
zodpoví otázku pravosti. Je pravda, e se
tak mùe stát a po urèitém èase.

ZÁVÌR

w Tvar a pøesnost obrazce ovlivní sklon
a zvlnìní terénu, mnoství plevele
a pøedchozí návtìvníci.
w Pokození rostlin mohou zpùsobit pøedchozí návtìvníci a je zde moné ovlivnìní negativními podmínkami, které spolupùsobily pøi vytváøení agrosymbolu.

V roce 1998 se poblí Silbury hill objevil tento »ètverec«. Není náhoda, e se kruhy vyskytují vìtinou poblí tzv. posvátných míst.
Tedy míst, na která lidé chodili odjakiva
vykonávat své rituály a která jsou jakýmisi
geologickými a energetickými anomáliemi.
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Dùleité je panorama:
Rozhovor s geologem Václavem Cílkem

Kdy se narodí malý Aboridinec, maminka si s ním lehne do jámy. Do
mozku dítìte se tak otiskne jakási mentální mapa krajiny. A ta mu vystaèí na celý ivot; on nikdy nezabloudí, protoe jeho krajina se po tisíciletí nemìní. Nae mentální mapy, jakýsi první software, jsou k nièemu,
protoe hory mizí, øeky teèou jinak a krajina kolem nás, i ta mìstská
(obchody v Praze mizí klidnì dvakrát do roka), nefunguje, protoe se
neustále mìní. Proto se i my, Èei, potácíme, hledáme svou jistotu, rovnováhu. Existuje podle vás nìco jako »mentální mapa krajiny«?
Jsou lidé, kteøí mají absolutní orientaèní smysl. Tak jako má nìkdo absolutní sluch. Já jsem takové lidi zail v akci. Sám tu schopnost nemám, musím se v krajinì pohybovat tak, e si nejprve prostuduji mapu.
Kdy se ale jeden èlovìk dokáe takto bezchybnì orientovat v krajinì,
tak máme teoreticky tento smysl pro absolutní orientaci my vichni.
Ono se øíká, e èlovìk obcuje jen s jednou jedinou múzou. Kadý máme
nadání na nìco jiného.
Pøedstavte si, e byste mìl skupinu pìtiletých dìtí nauèit dokonale se
orientovat v prostoru. Co byste je uèil?
Já myslím, e v pìti letech u je pozdì. S tím by se muselo zaèít, jak
naznaèujete, hned po narození. Termín »mentální mapy« se dnes na západì hodnì pouívá. Znám jej z knih Kevina Lynche, který o nich hovoøí
v trochu jiné poloze. Kdy postavíte dálnici, zmìníte mentální krajinu obyvatel dané lokality. Nová linka metra podstatnì zmení mentální krajinu
obyvatel mìsta. I internet je jakýmsi zmenením mentální krajiny celých kontinentù. Samozøejmì dálnice tuto krajinu ovlivní spíe negativnì, protoe je
patnì pøekroèitelná. Lynch hovoøí i o taktilních mapách. Ve mìstì existují
chodníky, po kterých se vám chodí lépe ne po jiných. Nohy to poznají
a vytvoøí si svou vlastní taktilní mapu. Zrovna tak existují i èichové mentální
mapy, hudební, atd. Pokud bychom li o nìkolik úrovní vý, tak celkový pocit z urèitého místa je syntézou tìchto mentálních map. Bìnì to nedokáeme rozliit, jen víme, e tady a tady se nám dobøe chodí, dobøe pobývá.
To ale není odpovìï na vai otázku. Vy máte na mysli aboridinskou,
a já bych øekl beduínskou, schopnost orientace. U beduínù je to jetì výraznìjí. Ti se musí dokázat orientovat jen v pouti, kde není nic ne písek
a sem tam nìjaké kopeèky. Oni, na rozdíl od nás, jsou mnohem citlivìjí na
barevné odstíny a na jemné tvary ploché krajiny.
Pøed nìkolika lety jsem el poèátkem jara pìky po høebeni Kruných
hor. el jsem asi pìt dnù. Vude kolem jen edá barva a pinavý sníh. Kdy
jsem seel dolù do Oseckého klátera, byl jsem pøímo okován svátkem
barev. Jak jsem je celou tu dobu nemìl, tak jsem je o to víc vychutnával.
Vnímal jsem nejen odstíny, ale i jakousi kovovost barev. Kdy kdysi vesnièané konali jednou do roka svou pou na nìjaké svaté místo, museli zaívat toté. Snad proto, e potkáváme velké kovové pøedmìty, napøíklad auta,
jsme barevnì otupeni a ji nedokáeme vychutnat monstrance nebo sochy
v kostele. Vnímáme je dnes jen jako pozlátko. Kdy ale ulechtilé barvy
a tvary kolem sebe nemáme, pak setkání s nimi nìkde v divadle nebo
v kostele pùsobí úplnì jiným dojmem.
Podobné to bylo i s venkovským vnímáním barev. V takové podhorské
vesnici ostré barvy po celé dlouhé mìsíce chybìly. Dnes jsou vude
kolem billboardy a velké plochy køiklavých barev a ijeme, na
rozdíl od zkuenosti lidstva, øeknìme tøi miliony let staré, v radikálnì odliných barevných podmínkách.
Jsme pøesyceni lesklými kovy, záøivými barvami
a ztrácíme schopnost vnímat jemné rozdíly.
V tomto smyslu je schopnost dokonalé
orientace u Aboridincù a u beduínù
jednak nìco vrozeného, ale zároveò nìco dlouhodobì pìstovaného. Je to jako s citem pro hudbu
a schopností dìlat hudbu.
Mimochodem, já
jsem vdy poslouchal klasickou
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hudbu, ale v poslední dobì cítím, e mi uniká pøítomnost. Kupuji si
rùzné ivly a Tripmagy a poslouchám techno hudbu. Fascinuje mne
to.
Tak jako souèasná nadprodukce »hudby« otupuje smysl èlovìka pro skuteèné vnímání hudby ve vech jejích aspektech, pøemíra informací, zvukù a barev ve mìstì nás otupuje, co se týèe
citlivosti ke krajinì. Vy jste jedním z tìch, kteøí dali sbohem turistice a zaèali putovat. Co je to pou?
Já nemám auto, take vude jezdím vlakem. Musím si pøipravit
nìjaký plán, nastudovat mapy, zjistit spojení, pøeèíst si nìco o místì a promyslet to. Nìkomu to trvá den, mnì daleko déle. Musím
ráno vstát tak, abych byl vèas na nádraí, a to u je jakýsi rituál. Na
nádraí je dobré být radìji døíve, take èlovìk najednou zpomalí.
Pomalu pøicházejí i jiní lidé. Lidé, kteøí cestují vlakem, mají jiné proívání èasu. Vypadá to jednodue, ale je to pøesnì o tom. Tihle lidé
se èasto mezi sebou znají, a tak se zdraví. Jsou rádi, e se vidí. Je to
tedy rituál plný radosti, oèekávání, ale zároveò i jistého napìtí. Mùe
se stát cokoli. Nevíme, kdo pøijde, kdo zaspí. Ve vlaku se ale u
èlovìk nemusí starat o cestu, napìtí pomine a èlovìk mùe krajinu
a pøátele vychutnat. Kdy dojedeme na místo urèení, vystoupíme
a vydáme se dál pìky. Pak jdeme, zastavujeme se, hovoøíme. Vracíme se oklikou, opaèným smìrem, domù, uzavíráme kruh.
Kdy jdete jako poutník, je témìø zakázáno jít nìkam pøímo. Ke
vem poutním místùm se jde velmi klikatì. Èlovìk èasto ono místo
u z dálky vidí, ale cesta pak vede napø. kolem kopeèku, ne se po
mnoha zatáèkách stoèí k cíli.
Podobné je to s gotickými sochami. V dobách, kdy bylo obrazù
a soch málo, byla kadá socha pravdivá. V dobových materiálech
je èasto popisováno, e pozorujete napø. sochu Panny Marie a ten
vztah je vzájemný. Ona pozoruje vás, dovoláte-li se jí. Kdy tehdejí èlovìk sochu svìtce pozoroval, cítil jak socha nebo symbol, který
ztìlesòovala, vstupoval do nìho a on mìl monost duchovnì rùst
a dozrávat, vyvíjet se, zmenovat se, být zapomínán.
Nìco podobného se dìje, kdy se díváte na krajinu. Je vlastnì
nepochopitelné, proè lidé staví rozhledny. Je nepochopitelné, proè
tahají vechen ten stavební materiál a na vrchol kopce a staví rozhlednu jen proto, aby se mohli rozhlédnout po krajinì. Domnívám
se, e kdy se èlovìk z rozhledny podívá na krajinu, tak, a teï se
vracím k Aboridincùm a beduínùm, potvrzuje svou vlastní identitu.
Co to je krajina? Dùleité je panorama. Linie obzoru.
I tohle je moná jen pokus o jakési intuitivní obnovení mentální
mapy, kterou jsme ztratili. Ve mìstì se èlovìk moc orientovat
nemùe. Obchody i ulice se neustále mìní. Rozhledna, tøeba i ta
ve mìstì, dává èlovìku monost rozhlédnout se, a získat tak 
by nevìdomky  orientaci v èasoprostoru. Plány mìst nám
umoòují obnovit orientaci i tam, kde nám to domy a výstavba
nepovolují. Moná proto je máme vichni v takové oblibì.
Vìtina evropských mìst je svým zpùsobem stejná, je dùsledkem právì urèité ztráty orientace. Potøebujeme návod, mapu. Víme,
e nìjaké vnìjí krajinì odpovídá vnitøní krajina. To, e se nevyznáme venku, znamená, e se neorientujeme uvnitø. Zatímco nìkteré
kultury jsou orientované na prostor, jiné jsou orientované na místo.
V tomto smyslu je docela zábavné spekulovat nad rituálem poutí a svatých míst. Lidé vdy ve stejnou dobu putovali a na horu,
vìtinou obcházeli kopec, tøeba tím, e sledovali køíovou cestu,
kolem dokola a jaksi se vyladili na tvarový záøiè onoho vrcholu,
obnovili rezonanci s dominantní horou v krajinì a pak tam vykonávali svùj rituál nebo mi. Oním výstupem a zpìvem atd. se
èlovìk zpomalí a, díky vem dalím vlivùm, vyladí. A  znovu
jsme u oné mentální mapy  obnovuje tak jeden z hlavních bodù
své mentální mapy. Mimochodem, z mnoha praských ulic na
ikovì, na Vinohradech i odjinud, je vidìt na Hrad.

Komu patøí horizont?
Za Baraku se ptal V. Marek

Máte pravdu, jetì to funguje na ikovì. Já vìøím na dlouhé
pohledy a pomalé výstupy. Nìkdy staèí pomalu sledovat nìjakou
starou cestu. Nìkteøí lidé poznávají, e takové cesty pøekraèují jakési bludné proudy v zemi a e se jimi nevìdomky vylaïují.
Já ale lidi, kteøí vìdí, jak v krajinì fungují energie, tyhle inenýrské typy, moc rád nemám. Myslím si, e podstata krajiny, ale i dobrého obrazu a dobré hudby, patøí vem. Ne kadý je do hloubky
schopen vemu porozumìt. Nikdy se mi ale nelíbilo, kdy nìkdo
proklamoval výluènou znalost èehokoli, co druhému bylo uzavøeno. Takový èlovìk pak mùe ovládat a manipulovat. Zároveò jsem
pøesvìdèen, e tahle energetická sloka je jen jednou z tváøí krajiny. Pro mì je mnohem dùleitìjí ona poetická tváønost krajiny.
Nechci mluvit o vnímání krásy, to je pøíli otøepaný termín. Tajemství by se nemìlo zkoumat a øeit. Lidé s virgulí nebo kyvadélkem
mi èasto pøipomínají ty, kteøí si vlezou dozadu do televizního pøístroje a, zase pomocí pøístroje, mìøí nejrùznìjí odpory. Kdy zjistí,
co se uvnitø dìje, moná nìco o televizi jako jevu vìdí, ale to je jen
jeden, a podle mne velmi hrubý, aspekt televizoru. Lze pøitom rozumìt energeticky krajinì (a to se mi líbí na feng-uej), a pøitom
neztratit krásu a uiteènost. Mám trochu obavy ze zkoumání skrytých krajinných proudù. Kadý to cítíme jinak, mùe dojít k omylùm.
Problém inenýrù je pak v tom, e se nedokáí na posvátná místa
podívat pouze oèima. Kolik ampérù má posvátno? Je posvátno, které
má tøi ampéry, horí ne posvátno s pìti ampéry?
Myslím, e to byl Platon, kdo napsal, e nejlépe rozeznají posvátná místa starci, protoe se jim tam zdají jiné sny.
Vy jste ale geolog. Èím se lií taková posvátná hora od jiných
hor v krajinì?
Hodnì jemných vìcí je ovlivnìno nehomogenitami. Nejdùleitìjí, základní nehomogenitou jsou zlomy. Existuje mnoho typù zlomù. Na hornických místech lze témìø cítit, jak na sebe energie zlomù a il naráejí. Ale vdycky pak naleznete mezi tìmi vemi víry
neoèekávanì klidné místo. Hornická zbonost je vdy jiná. Má vdy
výraznou sloku stimulace i uklidnìní.
Pak je tady ono napìtí mezi nebem a zemí. Posvátných míst je
hodnì a jsou velmi rozmanitá. Kopec, na kterém se dnes v Èeském
støedohoøí schází moderní èarodìjnice, je zaloen na èedièem vyplnìném zlomu. Je tam velice hluboká porucha Èeského masivu. Øíp
je nìco podobného, vèetnì vlivu tvaru. Pøíèina není nikdy jedna;
stejnì jako chu, je sloena z mnoha esencí.
Zabýval se nìkdo tímto problémem z geologického hlediska?
Nevím o nikom. Víte, vìda se zabývá fakty a pøináí poznatky,
ale to o èem si povídáme, se více týká pocitù, a proto to pøináí
buï vhledy, nebo omyly. V práci se zabývám øemeslem a pak jdu
domù a nechávám mysl putovat. My se bavíme o tom putování.
Snad se tedy za deset dvacet tøicet let najde nìjaký mladý geolog, který se do toho odvánì pustí a nìco zmìní. Jsou v dìjinách geologie známi takoví buøièi, kteøí radikálnì zmìnili dosavadní názory?
Jsou vìdní disciplíny, které získávají Nobelovy ceny za revoluèní
objevy, ale jsou disciplíny jako geologie, které se postupnì a kolektivnì vyvíjejí øadou malých posunù.
U jste zmínil ley lines. Tyto jakési energetické linie v krajinì
evidentnì existují. Pøedevím v Anglii se jimi zabývají hodnì
dlouho a intenzivnì. Èíòané jim øíkali draèí íly. V krajinì jsou
nìjaké proudy energií, které na èlovìka nìjak pùsobí. Jaké s tím
máte zkuenosti?
Mnì bylo vdycky záhadou, proè jsou vìtinou ley lines,
o kterých se mluví, rovné. Jsem pøesvìdèen, e v krajinì musí existovat i linie, které nejsou rovné. Anglièan Alfred Watkins, který poèátkem století jezdil po krajinì, si jednou naveèer z høbetu konì
uvìdomil, e krajinu køiují svìtelné èáry. A protoe znal staré ces-

ty, prùsmyky, znal mohyly, tak najednou vidìl, jak tyto svìtelné èáry procházejí tìmito objekty. On se také zabýval povahou svìtla  dìlal fotografické expozimetry, take k tomu mìl blízko. Napsal knihu »Staré pøímé cesty«, kterým se pozdìji zaèalo øíkat ley lines, a v ní upozoròoval spíe na
jejich orientaèní význam. Ley je velský výraz pro svìtlo. Kdysi jsem èetl
Eliadovy poznámky k Ionescovu absurdnímu dramatu, kde rozebírá sanskrtský výraz lílá; ten má stejný slovní základ jako light nebo ley, ale pøedstavuje taky hru ve smyslu kosmického dramatu. Tehdy jsem si to sám pro
sebe spojil tak, e v krajinì jsou urèité pøímky, na kterých se odehrává statisticky více pozoruhodných jevù ne na jiných místech. Protoe je tam výraz lílá  hra  tak já se domnívám, e smysl tìchto obrazù je vlastnì hravý
a nemá být vysvìtlován. Moná tyto jevy nemají ani jiné vysvìtlení, ne
upozornìní: jsme tady. Nìkteré ley lines u nás byly pozdìji objeveny dr.
pùrkem, co je také pùvodem geolog, a nyní u záleí na tvoøivosti lidí,
zda objeví dalí. Jsou v okolí v Blaníku, jsou v jiních Èechách, zaslíbeným
krajem se asi stane Kladensko, Slánsko, Lounsko.
Anglièani jsou takoví mystiètí technokrati. Anglickému proutkaøi budu mít tendenci dùvìøovat, protoe vím, e mu
to nìjakým zpùsobem funguje. Ale èeskému
proutkaøi dùvìøovat nebudu, protoe
jsem potkal spoustu fantastù. Pravidla
pro hledání ley lines jsou striktnì
daná. V Anglii vychází èasopis Ley
line hunter. Aby ley linie mohla být
uznána, nemìla by být delí ne
nìkolik kilometrù, z jednoho místa
by mìlo být vidìt na druhý, prùmìrná
vzdálenost mezi body by mìla být asi
jeden a dva kilometry, atd.
V kadém pøípadì jde o nìjakou energii a nìkdo je na ni citlivìjí. Takovou citlivost moná
trénoval Watkins výrobou expozimetrù. Protoe
zmínìné ley lines objektivnì existují, mohli bychom si vìtí citlivost ke krajinì teoreticky vypìstovat vichni. Mohyly, anglické megalitické kruhy èi
rondely v Silsbury a Avebury a dalí objekty na takových
pøímkách leí  a to pøeci nemùe být náhoda. Co to znamená?
Já si taky èasto kladu tuto otázku. Nevím. Myslím si, ale nechci to tvrdit
jednoznaènì, e due je buï geometrická, má jeden geometrický aspekt,
anebo má mnoho aspektù a je nepopsatelná.
Nebo jinak, øád v chaosu. Èím se lií pole drahokamu od nìjaké bìné
horniny?
Mnoha vìcmi. Tvarem, prùzraèností, tvrdostí, barvou, ulechtilostí. Ale tøeba opál bývá matný, amorfní a chaotický.
No dobøe, opály jsou výjimkou, ale vezmìte napøíklad køemeny.
Urèitì znáte, jak jde Johannes Kepler po Karlovì mostì domù od císaøského dvora a na kabát mu padne snìhová vloèka. Jako matematik rychle spoèítá, e má est cípù. A u dalích vloèek je to stejné. Kepler zjistí, e vechny
snìhové vloèky, které na nìj dopadnou, mají est cípù, a pøitom je kadá
jiná. Take si klade otázku: Která síla vybrala èíslo est ze vech ostatních
èísel? Mimochodem, tak také vznikla v Karlovì ulici kniha, která je dnes brána
za základ vìdecké krystalografie. No, a on jde dál a pøemýlí nad tím, jestli
due zemì není krychlová nebo  jako diamant  osmistìnná. Pøedstavuje
si to tak, e v dui zemì je obsaena nìjaká geometrická kvalita (která, jak
on se domnívá, se pøenáí párou, jakýmsi éterem, a prozaøuje vechny vìci),
která nìjak odpovídá dui èlovìka, protoe jinak by pro nás ty èíselné
a geometrické charakteristiky asi nebyly tak dùleité. Nìjak cítí, e mezi strukturou krystalu, tím vaím øádem drahokamù, a lidskou duí mùe být vztah.
Já tuím, e to tak nìjak je, e ve vnitøní povaze vìcí je geometrie. A docela
nesnadno se mi to øíká, protoe nemám geometrii moc rád. Zøejmì je to
nìco, co mùeme nalézt napøíklad v gotické katedrále, která je velice organická, a zároveò velice geometrická, a záleí na spojení obojího.
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Naráím na kymatiku, co je umìní organicky zformovat tónem prach;
on se víc zformuje organicky ne geometricky. Pøeci jenom je tìch vlivù
víc, take organická geometrie je jakoby kulatìjí, lidtìjí, atd. Nabízí
se paralela. Pokud fungují Èíòanùm meridiány a akupunkturní dráhy,
nejsou ley lines urèitými akupunkturními dráhami zemì?
To je jedno z nejbìnìjích vysvìtlení. Myslím, e obsahuje vìtinu pravdy. Ale to máte tak trochu jako s houbami v lese; vypadají sice podobnì,
ale ne náhodou vypadají podobnì jedovaté i jedlé. Kadá vìc má víc úèelù.
Je to podobné jako zóny, které mìøí proutkaøi. Nìkterá místa jsou èlovìku pøíjemná, jiná nepøíjemná. To je jasné. Otázkou zùstává: kdy je
èlovìku na nìjakém posvátném kopci pøíjemnì, tak nìco z té zemì,
nìjaké vyzaøování, laicky øeèeno, ovlivòuje onen sloitý energetický
nebo vibraèní proces v mozku èlovìka. Vyzaøuje zemì?
Takovéhle zjednoduení ze mì nedostanete
Dobøe, jetì jinak. Existují u prý pøístroje, kterými se dají v nìkterých
místech nad geologickými zlomy mìøit úrovnì urèitých kovových plynù  pokud pøeháním, opravte mne. Opravdu existují?
Ano.
Co se tam mìøí?
Já se jetì vrátím k pùvodní otázce. Hroznì nerad bych tady vystupoval,
stejnì jako celá nae civilizace, z hlediska èlovìka. Co to dìlá nám? Vdy
ty ley lines tady mohou být pro Zemi jako takovou. Vùbec ne pro nás. Byly
tady stamiliony let pøed èlovìkem. Proè je vztahovat jen k nám?
Nemyslím to antropocentricky. Napøíklad mravenci, jak vìdí proutkaøi,
se vyskytují zásadnì nad negativními zónami. Protoe v tìchto zónách
jiná zvíøátka nejsou, mravenci mají klid, a to jim vyhovuje. Ale o to mi
nejde. Mnì jde o to, e pokud to neznáme, tak jsme v krajinì jaksi
negramotní, neumíme kupøíkladu hledat vodu. Moná, e nastává doba,
ve které bude zapotøebí nejen poèítaèové gramotnosti  pokud budeme povaovat mìsta a velkomìsta za divoèinu a krajinu za
ráj, oázu odpoèinku, budeme se muset nauèit být krajino-gramotní. Co k tomu ale vede? Tøeba zrovna to,
na co se ptám.
Tím, e mám pocit, e ve vìtinì èeských krajin mám jakousi orientaci, pro mì odpadá
problém metody. A skoro kadá metoda
je zamìøená na jeden aspekt. Ale a
se tedy konkrétnì vrátíme k otázce. Existuje metoda, které se øíká
atmogeochemie. Zní to sloitì,
ale metoda spoèívá pouze v tom, e se mìøí
obsahy plynù nad
tektonickými zó-
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nami. U nìkterých plynù, napøíklad u hélia, je situace
jasná, to stoupá z nitra zemì, take hodnì hluboké
zóny se dají identifikovat podle obsahu hélia ve vzduchu. Ale existují i metody, které mìøí tøeba obsah olova, vápníku a dalích prvkù ve vzduchu. Metoda se dá pouít kupøíkladu pøi vyhledávání pramenù minerálních vod a má výsledky. Kovové prvky jsou pravdìpodobnì vázány do organických komplexù,
podobných tøeba metanu, nebo na aerosoly. Pak by otázka tohoto
typu orientace mìla nejspí analogii v èichu.
Kdy proutkaø hledá pramen, nìco registruje  jakousi nehomogenitu, cosi se zmìnìnou elektrickou vodivostí; jeho tìlo na
to reaguje a proutek se zaène kývat. Podobné je to napøíklad
s pohybem aerosolù. Také jejich pohyb je nehomogenitou, mìní
elektricitu prostøedí, èlovìk na nìj mùe reagovat. Výron plynù
na posvátných místech tak mùe nìco ovlivnit: zdají se tam jiné
sny, lépe se tam medituje, lépe se provádí rituál; protoe jsou
taková místa pro nás pøíznivìjí, jsou povaovaná za posvátná.
Jako by nìkde byla krajina strukturálnì pøíjemnìjí. Místa, na
nich byly zakládány kostely, katedrály nebo mìsta, pøeci nemohou být náhodná.
U starých kostelù nebývá místo jejich zaloení náhodné. Známe
pøíbìhy z Anglie o tom, jak museli pøestavìt katedrálu, postavit ji
na jiném místì. Já chci spíe takové uvaování jetì rozíøit. Vypadá to, e hlavní zlomy jsou uspoøádány do planetárních sítí. Zhruba
øeèeno závisí na tom, jak se Zemì v rùzných obdobích rychle otáèí,
zda je pøitom hodnì, nebo málo plastická, a tím více nebo ménì
zplotìlá. Podle toho praská. V homogenním prostøedí by vznikala
celkem pravidelná planetární sí zlomù. Tato sí, protoe planeta
Zemì je velice nehomogenní, je podstatným zpùsobem modifikována. Svoji roli sehrává povrch planety, promìnlivé nitro, ale také
okolní vesmír. To jsou sloky pocitu z místa, které nás mùe vtahovat dovnitø nebo pozvedat ke hvìzdám.
Zase se vrátím k té kymatice: kdy se nìjaké tìleso otáèí, teoreticky mùe vydávat zvuk. Kdybychom byli nìkde na Mìsíci
a byla tam atmosféra, tak bychom slyeli, jak Zemì rotuje. Jako
kdy popraská suchá pùda, a popraská v urèitých vzorech, samozøejmì je tam víc vlivù, v ideálních podmínkách by to popraskalo pravidelnì, v møíkách, kdy jsou tam jiné zlomy, tak
to popraská jinak. Zemì je nìjakým zpùsobem energeticky popraskaná, tak jako jsou popraskané tøeba nae mylenky, kdy
je víc vlivù, nejsou pravidelné, atd. Ale znovu se vrátím k tomu
chaosu a øádu a k tomu, e jste geolog a e znáte minerály.
Proè myslíte, e lidé pouívali polodrahokamy a køiál a ty dalí køemíkaté slouèeniny? Vidíte nìjakou paralelu s èipy, které
jsou køemíkové?
No, ano.
Je to náhoda? Jak je to moné?
Já vdycky váhám, z jaké úrovnì mám mluvit, protoe zatím vìtinou zùstáváme na té první úrovni a pak jsou jetì dvì nebo tøi
dalí. Pochopitelnì. Køemen reaguje tak, e kdy ho stlaèíte, dostanete elektrický proud, kdy do nìj pustíte proud, zaène vibrovat.
Vnitøního kmitu køemene se vyuívá v digitálkách i menhirech. Elektriènost køemene je zøejmì to, co je podstatné. Já jen nic z toho, co
povídám, nechci redukovat na jednu úroveò, ale naopak prohlubovat, roziøovat. Mnì nevadí, e vìci nejsou definované, staèí, e mají
jasnì definovaná jádra, jako tøeba jádra galaxií. A kolem je velmi
mnoho vztahù.
My jsme dìti hvìzd v tom smyslu, e vechny tìké kovy
v naem tìle vznikly nìkde v nitru supernov. Take teoreticky,
kdy se Tibean po dvaceti letech meditací proposlouchá do zvukù jak svého mozku, tak své znìjící mísy, slyí v ní akustické
zákony vesmíru. Teoreticky nìjaký anglický proutkaø, který ètyøicet let proutkaøí v prostøedí, které mu vìøí a uznává ho, je daleko citlivìjí na vechny náznaky nehomogenit v krajinì a na
dálku pozná to, èemu vy øíkáte krása. Co kdy vá termín »to je
krásné místo, tam pùjdu« a je vám tam dobøe, je vnitøním pøekladem, co kdy máte nedostatku termínù pro toté, co ten
proutkaø hledá systematicky v Anglii?

Ano. Jene »ono« to není jen krása, »ono« je to druh krásy, která
má urèitou závanost. Je to tìké øíci. Ale kdy se soustøedíte jenom na toky energií, dostáváte od toho místa jen jeho energetickou hodnotu.
Je dobré si o místì nìco pøeèíst a mít s sebou mapu. Mám rád
pocity, které vycházejí z faktù a které se pak od tìch faktù osvobozují. Na výletech sedíme a povídáme si o geologii, geomorfologii,
archeologii, historii, jak mohly vypadat  alespoò rámcovì  pùvodní lesy. Mùeme smìøovat dál, ale musíme vycházet z faktù.
Zkuste být konkrétnìjí. Konkrétní místo, kde jste tøeba loni
nebo letos byli. Nìco, co vás nebo vae studenty zaujalo.
No, dobrá. Tøeba vèera jsem byl na Muském v Èeském ráji. To
je èedièový vrcholek, který leí v takové bizarní pískovcové krajinì.
Malinkatý èedièový vrcholek, ale zdálky viditelný, poblí Mnichova
Hraditì. Èeho si tam vimnete nejdøív: vude jsou sady. Nahoøe na
kopci dozrává ovoce kupodivu o ètrnáct dní døív ne dole v údolí.
Ze skalních vyhlídek vidíte, jak iroké údolí Jizery vede ke Krkonoím, jak jím stékají studené svahové vìtry, jak je dole, tam, co je
Mnichovo Hraditì, inverzní kotlina. Dalí dùleitou vìcí je pùda. Na
Muském jsou spraové závìje. Na pískovcích se tvoøí jen chudé
pùdy. Ale tam nahoøe najednou máte vápnitou spra, to znamená
hluboké, úrodné pùdy s pøímìsí vulkanických zvìtralin. Taková pùda
láká zemìdìlce u sedm tisíc let. Je to kraj rukama dotýkaný. Ta
náhorní ploina je velice kultivovaná, sídlili tu lidé, mìli svá posvátná místa. Ploina vak konèí neprostupnými skalami, kde jsou tajemná místa. Procházel jsem je ve dne i v noci  tøeba Studený
prùchod, to je taková asi metr a pùl iroká, 130 m dlouhá prùrva,
asi 20 m vysoká, kde se èlovìk dostává do nitra skal, kde vnímá,
jak ta rozsedlina vznikala v tøetihorách prosakující vodou, jak byla
zvýraznìna tìmi svahovými pohyby. Prvek zemì. Kdy z ní ale vyjdete, tak se ocitnete pøímo proti velkému pravìkému hraditi, které mìlo svou akropoli o kousek dál na Klamornì. Vzduch, prostor
a hvìzdy nad hlavou. Hraditì má historii sahající pøes sedm osm
rùzných keramických kultur a pøes pár tisíciletí. Kolik pøíbìhù a kolik
písní! Na malé plo je tam velké mnoství rozmanitých míst, mùete si vybírat kontrast mezi plochou zemìdìlskou krajinou, ze které
tajemnì vyènívá vrchol Muského. Jsou tam rozeklané hluboké skály. Kdy jdete o kousek dál, na místo, které moc lidí nezná, leí tam
pomìrnì rozsáhlá jeskynì, kterou lidé ve snech vídávají pomalovanou uvnitø barevnými obrazci, které se ale rozpadají do jiných barevných obrazcù. Nicménì tam byla nalezena nádobka jako obìtina z luické kultury doby bronzové. U vchodu jeskynì je skalní brána a tou vidíte na Hyntu. Tam leí haltatská nebo slovanská mohylová pole. Take v mikroareálu, dejme tomu 2×3 km, máte obrovské hraditì, mnoho skalních tìrbin jako míst kontaktu se Zemí,
máte tam otevøený, vesmírný prostor s dalekým rozhledem a na
lounské Støedohoøí. Máte tam i vnitøní prostor jeskynì. Ale musíte
se tam vracet pokud mono v rùzných roèních dobách a nìjak to

mít prochozené a zaité. Vìtinou se taková vìc nesdìluje napoprvé nebo
se napoprvése sdìlí, jako by vás to chtìlo nalákat, a pak to pøi dalí návtìvì ztratíte a zase znova budujete. Jako vás nìkterý èlovìk zaujme, jako jsou
lásky na první pohled  by vìtinou neexistují.
Vy mluvíte o uèení se nìjaké øeèi krajiny.
Já tomu tak neøíkám. Pro mì je to poznávání, ití. Má jetì jeden dopad,
ta krajina domova. Sem patøím, a taky to patøí mnì a já taky patøím tomu.
Kdy jste takhle se studenty nad mapou, najdete si nìjaké místeèko
a pak tam jdete, co tam dìláte?
No, my tam pøedevím nedìláme nic mystického.
Vy tam jenom jste?
Ne, ne. Na tom prvním výletu ke klobuckému menhiru, který u asi nebudu nikdy opakovat, protoe tam u chodí moc lidí, vzniklo takové pravidlo dret hlídky a kadá hlídka dìlala zápis. Poøadí se vylosovalo. To se obèas dìly skuteènì mimoøádné vìci.
Vidìli a zaili tam lidi nìco?
Ne, to je zakázáno. Naopak. Hlídka má za cíl vímat si, kde tìká
pes, jak jede vlak. A je to proto, e existuje-li tady nìjaký
dalí svìt, bude se zjevovat v trhlinách toho viditelného. To znamená, e pozornost je tøeba vìnovat tomu viditelnému svìtu. Jinak, kdy zaènete pozornost vìnovat svìtu neviditelnému,
produkuje to pseudozáitek.
Mì napadá paralela se 3D obrázky. Musíte se na nì dívat a nedívat, abyste nìco vidìl. Jaké zápisy jste dìlali?
O mracích, o hvìzdách, o tom, jak smrdí moèùvka. Lidé jsou lovci  sbìraèi záitkù. Kdy je nedostanou  protoe místo nepodléhá jejich vùli, místo je
jako mocný cizinec, kde skuteènì musíte ádat o povolení,
dát a nechat se poznat  mysl jim nìjaký záitek dodá, ale
ten je vlastnì o nièem. Pøání mít záitky generuje pseudozáiky. Kdy si ale budete vímat trávy, skal, oblohy, tak u to
samo o sobì vás stejnì vrací k tìmto dávným vìcem. A vùbec ádný záitek nemusíte mít, stejnì vás to naplní nìèím, èemu já øíkám stará
radost.
Já dìlám to samé. Kdy pracuji s tibetskými mísami, zakazuji jakkoli
diagnostikovat, pøemýlet o tom, co je na èlovìku patného. Jenom jezdit mísou nad èlovìkem a podle zvukù poslouchat. Ten zvuk prostì
odhalí nehomogenity v energetickém poli èlovìka, ale je zakázáno se
jimi zabývat, protoe to u je egokonstrukce, to u je nìjaké chtìní,
zatímco poslouchání èlovìka rozvlní, otevøe a on je pak schopen vstøebat daleko více informací.
(Cílek pøináí svou tibetskou mísu a hraje na ni). Tuhle mísu jsem si pøivezl z Nepálu nìkdy v roce 1985 v dobì, kdy o tom jetì nikdo nemluvil,
nebo nikdo, koho jsem znal, o tom nemluvil.
No, vidíte, já jsem na to pøiel taky nìkdy v polovinì 80. let, ale »své
první« jsem zail a v Anglii v roce 1990. Ale vrame se zpátky. Co ty
Klobúky, jak dlouho jste tam jezdili? A jak dlouho jste tam pobývali?
To je vdycky otázka jednoho dne nebo víkendu.
Má to souvislost s tìmi køemíkovými jevy?
Nakonec ano, ale jako ménì dùleitá nadstavba toho, co je. To, co tam
bylo krásné a na co si èasto vzpomenu, je to, jak jsme chtìli rozdìlat oheò,
ale v té krajinì není témìø ádné døevo. Byly tam nìjaké suché vestky,
take se nám nakonec malý ohýnek pøeci jen podaøil, lidi sedìli pod tím
menhirem a vdycky, kdy zadul vítr, oheò se rozhoøel a lidi ozáøil a menhir
se nad nimi klenul jako staøec a pak se ve zase zahalilo tmou. Spíe se mi
jedná o tento typ záitkù.
Co je ale z pedagogického hlediska pøeci ideální, protoe vy umoníte
svým studentùm, aby tam nasáli spoustu podvìdomì akceptovaných
informací, a za rok, za deset, za tøicet se tøeba nìco »zamalgamuje«,
nìco prostì vznikne.
Ano. Pøeci jenom je to Karlova univerzita. To znamená, e základní plán
je akademický. Nauèit poznávat krajinu na takové úrovni, aby ti lidé, a budou na nìjakém místním úøadì, aby pøeci jen trochu lépe umìli rozhodnout o záchranì èi ochranì rázu krajiny.
Já to øeknu jinak. Dokázal byste si pøedstavit, e povedete takovou skupinku lidí z Univerzity nové doby?
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Nejspí bych to dìlal podobným zpùsobem, protoe právì tito lidé se
musí nìjak mírnit, protoe mnoství tìch pseudozáitkù je tak obrovské.
Tolik lidí je ve vleku pocitù nezaloených na nìjaké realitì.
Mimochodem, vy jste naznaèoval, e nìkde u slovenských hranic je nìco
jako Stonehenge, jenome z dubù a daleko vìtí. Vzpomínáte si na to?
No ano, to je tøeba tady u Kutné Hory.
Muselo tam tedy nìco být. Co to bylo?
Nejznámìjí jsou památníky nebo objekty typu henge. To je tvrdá archeologie, dnes je to datováno vechno karbonem. Pocházejí z oblasti Podunají.
To je zøejmì hodnì dùleitá oblast, kde asijská, turecká a anatolijská etnika
fyzicky proniká kolem Dunaje. Asi se to opakovalo i v dobì vzniku zemìdìlství. Tam naráela na místní populace, kterým pøedávala moná krev,
moná kulturu. Ty první henge jsou vybudovány jako kruhové, rondelové
svatynì, pøiblinì stejnì veliké a stejnì orientované jako Stonehenge, jenom jsou, na rozdíl od technokratické Británie, ze døeva nebo pouze vyhloubeny do hlíny. Dnes se poznávají jako tmavé kruhy na polích. Dva henge jsou nejblíe v Bylanech u Kutné Hory, ale kruhových svatyní je daleko
více. A jsou starí ne anglické, ono to trvalo tisíc a patnáct set let, ne se
dostaly na britské ostrovy. To znamená, a za tím si stojím, e v Èechách
existují místa, která musí mít stejnou energetickou úroveò jako Stonehenge,
ale nejsou vidìt. O tom jsou celé Èechy. To je místo pro znalce. Jinou vìcí
je, e v Anglii místo ije vdycky v nìjakém vztahu s èlovìkem a zdá se, e
èlovìka potøebuje.
A k tomu bude smìøovat moje otázka. Je moné, e po tisíce let vykonávaný rituál zpìtnì takové místo ovlivní?
Pøekroèíte-li hranice nìjakého hraditì, cítíte významnì jinou atmosféru.
Já ale neumím øíci, co to je, a tak jen chodím pøes val, sem a tam. Cítíte, e
je tam nìjaká hranice, mùete ji stanovit témìø na metr pøesnì, cítíte, e se
nìco mìní. Pochopitelnì to tam musí být zabudováno. V Anglii se jedná
o dávnou opozici vùèi køesanství. Novodruidi na tato místa chodili nejménì
od 18. století a uvaovali o krajinì. Mìli tajné spolky, u nás jsou ta místa
taková zapomenutá a zarezlá, ale tam jsou zvýraznìná. Kruhy v obilí toho
ukazují jetì mnohem více. A zaène i u nás víc lidí na tahle místa chodit,
objeví se i více kruhù v obilí nebo rùzných pøízrakù, o tom vùbec nepochybuji. Mentální stroj èeské krajiny se probouzí hodnì pomalu.
Take otázka mùe znít: má místo nìjakou energetickou pamì?
Já bych øekl, e ano, ale nemyslím, e pouze energetickou, to je jen jeden její aspekt. Místo je jako bytost  má nejenom pamì, ale celou øadu
dalích aspektù. Ale celé je to jakoby hibernované a pomalouèku se probouzející. A teï na mnoha místech, kam pøijdeme, nacházíme novopohanské svatynì. Závìsky na stromech, pøáníèka, kruhy okolo stromù, pøímo celé
svatynì vyskládané z kamenù. Vedle toho jsoo hodnì èasté malé obìtinky,
napø. klásky obilí, ptaèí péro, vøesové kvítky.
Teï vás pøeruím: mluvíte o tom, jako by to bylo teï
No ano, to se teï dìje. Dejme tomu posledních pìt a sedm let.
Myslíte, e nìkteøí lidé znovu nacházejí vztah ke krajinì i pomocí takových rituálkù?
Vy to tøeba nevíte, protoe nemáte èas na tato místa chodit, ale já na nì
naráím naprosto pravidelnì. To je dnes bìná vìc. A nová  døíve to nebývalo. Vím to, protoe na ta místa chodím dlouho, take to mùu sledovat.
Znamená to, e se nìco probouzí v lidech, ale taky se nìco probouzí v tìch
místech. A já si vímám toho, jak se to nìjakým zpùsobem pomalouèku
rozhýbává. Jenom to není pøíli vidìt, ty skupinky jsou malièké. Já jsem je
vlastnì nikdy nepotkal. Obèas jsou tam i takové ne zcela pøíjemné aspekty,
nìkdy a do death metalové. Ale dìje se to. To znamená, e mentální posvátná mapa Èech bude bìhem dalích deseti let odliná. A bude odliná, jako kdy se naveèer rozsvìcejí ve
mìstì árovky. A nejen to. I na køesanské úrovni se
obnovují kaplièky, dùleité poutní cesty, jako napø.
ty praské, do Hájku nebo do Staré Boleslavi.
Taky zaèínají vystupovat. Mimochodem, hlavní praská posvátná cesta od hrobu svatého Václava na Praském Hradì do Staré Boleslavi, kde bylo vyoráno palladium zemì èeské, vedla v Libni
po hrázi rybníka. A tam je
ulice Na hrázi, co je ona
hráz vìènosti Hrabala
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a Boudníkù, kteøí to nevìdìli. Mùe to být
jetì tak, e místa si pøitahují lidi. Zøejmì
takový genius loci není nic definitivnì daného, ale je to bytost, je doopravdy dorùstá, jako
by si pøitáhla lidi, kteøí mají nìco naformulovat, a tím
zase zpùsobují rùst onoho genia loci dál.
Kdy se na to podíváte z druhé strany, mimodìk vás
napadne, e vùbec nejedete do Anglie, abyste mìl záitky krajiny,
ale e krajina si pøitáhla vás a teï z vás ije jako praský hostinský
z turistù. Kde jinde by se tam najednou vzalo tolik energie pro
vechny ty podivné události?
Zmínil jste genius loci  v Praze napøíklad Vyehrad, Praský
hrad, posvátný pahorek ii Cítíte ze strany vaich studentù
nìjaký vztah k podobným místùm?
Já mám studenty vìtinou rok nebo dva. Nìkteøí chodí i déle,
ale vìtinou mám nové studenty. Mladá kultura se velice promìòuje. Já to vidím, to techno, nebo tøeba nìkteré èasopisy, v nich je
velká spousta recenzí na filmy a na cédéèka, ale ani jedna recenze
na knihu. Zøejmì je to reakce na tvrdý a hloupý racionalismus nedávné doby. Je to zase »pøevihnuté« jinam, ale tak to musí být,
aby se vìci mohly ve vlnách vracet.
Já to zkusím jinak. Poutím na závìr svých semináøù, které jsem
nazval Umìní naslouchat, právì zmínìné techno nebo trance
hudbu. Zjistil jsem, e dnes mladí dýdejové, po mnoha stech
letech, koneènì dìlají ivou hudbu  oni ji toti mixují pøed ivým publikem. Je cítit, e se pouèili a e vìdí, jak má být hudba
dlouhá, e si nasamplují nìjakou indickou zpìvaèku nebo etnické hlasy, a jako by intuitivnì odmítli racionalismus, míøí
k jinému, èistímu vnímání hudby. Moná se ti mladí hraním na
dideridu a bubínky pokouejí ladit, aby èistìji, a øeknìme to
pragmatiètìji, nezkreslenì racionalismem posledních edesáti
nebo sto padesáti let, zaèali znovu vnímat krajinu. Co to naznaèuje?
Zájem a probouzení smyslu pro krajinu je pouze souèástí irího
probouzení nebo otevírání se novým monostem. Hlavnì díky tomu,
e mnoho starých moností zklamalo nebo neuspokojilo. Já mys-

lím, e vztah ke krajinì se dá pøirovnat k world music. A je moné,
e etnická hudba dládí zájem o krajinu a e to vyústí v zájem spoleènosti, která bude nosit etnické odìvy a bude ménì spotøební.
Souhlasím s vámi v tom smyslu, e zájem o etnickou hudbu je
zájmem témìø atavistickým, protoe tibetská mísa obsahuje
spoustu frekvencí lidskému tìlu velice pøíznivých, tìch harmonických proporcí, které souèasná hudba neobsahuje vinou toho,
e je vyladìná matematicky a tím pádem jako by byla zfalenìná. My opravdu existujeme, jako bychom ili na dietách racionalismu a zvukové deprivace, a tak silnì cítíme potøebu jiných
signálù. Moná, e i zemì zaèíná znovu poskytovat to, co tam
vdycky bylo, a to, èím jsme za posledních pár generací opovrhli. Snad je to dalí pokus o vyladìní sebe sama, o poznání
své podstaty pomocí signálù krajiny nebo hudby. V té krajinì
to je.

Nedávno tady byl Marko Pogaènik s projektem duchovní obnovy krajiny. Já ty jeho vìci povauji za relativnì nesprávné, ale velice
inspirativní. Hroznì se mi to líbí, ale e bych tomu vìøil, o tom nemùe být øeè. On stále hovoøí s trpajzlíky, ale já vím, e jsou vzácnìjí ne jezevec, a pøestoe jsem v pøírodì opravdu èasto, jezevce
jsem jetì nevidìl. Øíkal vak jednu vìc, která na mì moc zapùsobila. Øíkal, e nejen on, e jde o více lidí, kteøí mají od bøezna
roku 2000 pocit, jako by se narodila nová Zemì. Já si umím pøedstavit, kolikrát bìhem dvacátého století tento pocit mohl nastat. Ale
to je jedno. Jako by tu tedy vzniklo nìco nového. Øíkal, e nová
Zemì jako by se vzdalovala od té staré a e teï jsou jetì blízko
a rozumìjí si, ale e jednou pøijde doba, kdy si budou rozumìt mnohem ménì. A já teï poslouchám techno èi tzv. taneèní hudbu, protoe mám pocit, e svìt teï vydává novou hudbu, i kdy ústy èasto pochybných individualit, které jsou vak víc na té nové Zemi
a slyí to tedy lépe ne já, geolog, který se zabývá historií.
Ve své nové kníce probírám systematicky vechny ty nejrùznìjí Aboridince a amany a èínské vlivy hudby, a proè vlastnì
to lidi poslouchají. Speciálnì v kombinaci s mozkovými vlnami,
fázovými posuny interferencí a frekvencí, které jako by vysvìtlovaly amanské pùsobení a také to, proè jejich hudba pùsobí
a proè my jsme takoví, jací jsme  jako by rytmus opravdu symbolizoval nai uspìchanou dobu. Tím, e témìø neslyíme napø.
liché rytmy, hloupneme. Take zase jakýsi generaèní protest,
ale hlavnì nìjaký zlom.
Vrame se ale k Pogaènikovi. Jeho teorie o dýchání krajiny
a o tom, e krajina jako taková je vlastnì makroobrazem èlovìka  výdech, nádech  jsou na jednu stranu inspirativní, na
druhou stranu je to hodnì subjektivní. Mluvím o ovlivòování èlovìka, krajiny.
Karel IV. si byl pravdìpodobnì velice dobøe vìdom geomancie.
Asi to byl Matyá z Arrasu, který navrhoval Nové Mìsto (to u publikoval Lorenc nìkdy v roce 1962) jako Jeruzalém. Rozmìry sedí na
jede, dva metry, hlavnì okolo Karlova námìstí, které mìlo být centrem nového kultu. Ale ono to vypadá, e na co Karel sáhl takto
mocensky, tak to zplanìlo. Jako ten výdech pod Petøínem, jako kaple
Boího tìla, kterou nakonec zbourali. Z tìch jeho kostelù je dnes
muzeum SNB, blázinec. Druhá katedrála, Panna Marie Snìná, která mìla být protikladem sv. Víta a vìtí ne on, je nedostavìná,
nedokonèená. Take já  ale to je mùj pohled a doufám, e jsou
lidi radikálnìjí a odvánìjí  se takových velkých krokù pøece jen
bojím. Pro mì se to doopravdy nachází v té fázi, kdy ta místa navtìvuji, sívám se s nimi. Pøedstavuji si to asi takhle: kdy na ta
místa chodím, patrnì se navzájem potøebujeme a vzájemné pùsobení se nìjak zesiluje.
Jednoduchá námitka. Napø. ve Francii, a teï mluvím ze svého
hudebního hlediska, bylo za posledních ètyøicet let zrueno asi

dvì stì kláterù  a vechny patøily k tìm, v nich se pøestalo zpívat.
V tomto smyslu kostely, které leí na nesprávných místech a ne tam,
kde by se nacházet mìly (protoe tam nìkde je to pozitivní, co umoní
lidem dobøe se modlit a zpívat), jaksi nefungují. Ale zde by mohlo leet
i východisko  pojïme se nauèit krajinì rozumìt, abychom nestavìli
patnì.
Já nemám, na rozdíl od Pogaènika, sílu cokoli prosazovat, ale nìco nepropojeného cítím jak v Praze, tak v naí republice. Jsou tu zbyteèné pøekáky. Ale vím, e umìní porozumìt krajinì je nutno dìlat jak na meditaèní
úrovni, tak na té druhé, praktické. Kdy máte straidelný dùm, musíte pøestavìt nábytek. No a já, asi proto, e jsem se takový narodil, jsem nìkde
mezi tìmito póly.
Zmínil jste, e v poslední dobì posloucháte jinou hudbu. Hudba je jakýmsi metajazykem zasahujícím velké èásti mozku. Tady se jasnì projevily rozdíly mezi mui a enami. Kdy hovoøí nebo ète mu, zamìstnává jen èást levé hemisféry svého mozku, zatímco eny vyuívají obou
hemisfér. Ale hudbu i my, mui, vnímáme obìma hemisférami, a to mnohem víc, ne si uvìdomujeme. Právì tak chození v krajinì mùe být 
a já vìøím, e je  vstupem a interpretací nìjakého metajazyka. Kdy
v krajinì pøekraèuji vechny ty nevìdomì vnímané nehomogenity, ladím se na akord krajiny. Ideální pak je, kdy na nìkteré silné místo
chodím vícekrát  proto poutì. Co kdy je v souvislosti s krajinou techno prostì nevìdomým odrazem niterného pocitu mladých z onoho nepropojení, o kterém jste hovoøil? Je to pøirozený vývoj lidstva, který by
se odehrál i bez naeho kulturního a spíe destruktivního podnìtu, nebo
jsou to spojené nádoby a my u stejnì nemùeme nic zmìnit?
Zmìnit samozøejmì nìco mùeme. Asi pøed osmi lety jsme se
s profesorem Neubauerem bavili na téma, e ijeme v období takové troku naivní technokratické renesance, ale e potom musí pøijít to baroko, trochu více emoèní období, a byli jsme zvìdavi, kdy to pøijde. Já si myslím, e
u to pøilo. A vidím to mimo jiné v moderní hudbì a kultuøe mladých lidí,
kde je skoro ve o emocích, ale schází reflexe víry. Druhou vìcí, která mne
napadla, je to, e napø. v evropské architektuøe od roku 1760 jsou
romantismus a klasicismus jako dvì protichùdne tendence. Klasicismus, empír, je vdy spojen s establishmentem, s institucí, byrokratismem, centralismem. A proti tomu existuje proud toho chaotického individualistického romantismu 
láska, organické tvary. Vìtina hnutí je jakousi reakcí na to, co bylo pøedtím, a støídá
se to. Ale zároveò je nutno vidìt, e to má
i nové prvky. e to není jen prostá reakce.
Pokud jde, napø. v umìní, jen o reakci, lidi to
osloví, ale nakonec to zapadne. Jsou reakce, dejme tomu, na iracionalitu války. Ale zároveò je v tom
vznik nìèeho nového. Proto nás nìkteré vìci oslovují, na
jiné jen reagujeme. Nemyslím si ale, e je nutné to rozebírat a pøesnì to vìdìt. Stejnì si mùeme poloit otázku,
jaký význam mají kruhy v obilí.
Na zájezdu do Anglie jsem si jeden kruh zmìøil a nael
jsem, co jsem oèekával: ta místa na rozhraní mezi klasy, které
byly neporuené, a tìmi, které leely a vytváøely tak onen obrazec, mìla
jakousi pamì. Dalo se to pøesnì zmìøit, ty jaksi zgeometrizované víry energií, i se zavázanýma oèima. A pak jsem vidìl fotky tého místa po posekání
obilí  a ve strniti to poøád bylo. Tamté pøed rokem èi dvìma byl také
kruh, jen trochu jiný. Jako je kadá vloèka jiná, i to místo je logicky jiné. Mnì
to pøipadá jako velmi estetický pokus nastolit prostor pro jiné otázky.
Já si také myslím, e tyhle jevy nemají øeení. Je to jako s problémem
UFO. Dnes je témìø polovina populace pøipravena na monost neznámého,
pøíjemnì podivného, ale zároveò závaného. U samotná existence kruhù
v obilí zpùsobuje jakousi zmìnu, tedy ani bychom museli znát odpovìï
na to, proè tu jsou.
V Anglii jsem ocenil, e tamní lidé peèují o vìci, které u nás nìkolik
generací zplanýrovalo. A nejen ti, kteøí rezonují; dokonce ani ty, kteøí
nevìdí, k èemu to je, by nenapadlo na takovém místì postavit panelák
nebo kravín. Cílem naeho zájezdu bylo dotknout se toho, co bylo uchováno, a s pomocí záitku pozdìji objevit a obnovit to, co tady, u nás,
sice zplanìlo, ale stále jetì nìkde existuje.
BARAKA
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Anglie je velký vzor. Má to samozøejmì nìco spoleèného s jejich
konzervatismem, ale i s rockovou hudbou. Mimochodem, Stonehenge
je tam druhou nejnavtìvovanìjí památkou vùbec. Nevím do jaké míry,
ale zcela jistì tento trend pøijde i do Èech.
Jak si vy sám vybíráte nový cíl v krajinì?
Sbírám turistické prùvodce. U témìø nejezdím do ciziny, ale systematicky cestuji po Èechách a Moravì. A ètu ve, co je v oboru dostupné,
od Zpráv památkové péèe a po prùvodce. Hodnì dobrá je zadní strana map 1:50 000. Taky existuje kniha Památky Èech, Moravy a Slezska,
soupisy kostelù, pramenù, kláterù, pravìkých objektù. Jde o to, e vìtina míst má víc aspektù. Napøíklad, kdy je to skála, bývá nahoøe hraditì. Kdy tam je hraditì, znamená to dlouhodobé ovlivnìní pøírody,
je tam botanická rezervace, je tam geologický výchoz, a na kvìtenu
jsou vázány urèité druhy hmyzu. Mnì staèí, kdy pochopím, e to místo
je zajímavé z pøírodovìdeckého hlediska, na co mám vzdìlání. Pak si
to ovìøuji v jiných pramenech. A to mi staèí. Dìlal jsem soupisy významných krajinných prvkù z geologického hlediska, a v nìkterých èástech
Èech jsem byl témìø v kadé vesnici. Mám i seznam míst, která chci
navtívit v budoucnosti. Hodnì se dá poznat pohledem.
Kdy jsem na nìjakém hraditi, je dùleité, abych obeel val  to mi
areál uzavøe a já pak zkoumám strukturu uvnitø. Nìkde ve støedu tam
byl na námìstí kostel, dùleitý bývá kláter u hradeb; je dobré podívat
se po obvodu. Pak je tøeba navtívit kopeèky, vyvýená místa, a zjistit
vztahy mezi vyvýenými místy. Ta vykopaná akropole na Závisti je vlastnì obøím oltáøem. Moná tam stávala døevìná pyramida. Kdy jsem tam
na jaøe byl, u v rozích toho trojúhelníka byly svíèky.
To je místo. Jene já musím znát kontext krajiny. Musím v oblasti
navtívit pìt est míst, a pak ji celou nìkolikrát tam a zpátky projít.
Øada mladých lidí je fascinována Kelty, jiní navtìvují zapomenutá
poutní a posvátná místa atd. Nìco se mìní. Proè? Co se to dìje?
Pøed více ne tøiceti lety  skoro se bojím to èíslo napsat,
jak je to dávno  jsem zaèal procházet Èechy. Sbíral jsem
tehdy aktivnì minerály. Silná touha nalézt a vlastnit mne
zavádìla do malých zapomenutých lomù a pozdìji i do starých tol. Nechci na tomto místì vypisovat záitky, které nìkolikrát konèily témìø smrtí. Byla to bohatýrská éra a dnes
si myslím, e jejím úèelem bylo nauèit se spolupracovat se
zemí. Pøi sbírání minerálù máte toti okamitì zpìtnou vazbu  pokud napùl intuitivnì, napùl ze zkuenosti objevíte
novou èi dávno zapomenutou lokalitu, tak vám samotný
nález sdìlí, jak dobøe pracujete s pøírodou.
Deset let jsem potom kopal v jeskyních. Nepotøeboval
jsem u vlastnit kameny, byl jsem obklopen prvkem zemì.
Hledání nových podzemních prostor je jetì nároènìjí na
znalosti a cit ne hledání kamenù. Hodnì se pøitom sijete
s jílem. Ohlíím-li se dnes na tyto roky, mám silný, ale ne
nepøíjemný pocit bloudìní v podzemních øíích, hrubého dotyku skal a práce s hlínou. A opìt nechci mluvit o záitcích,
jen s údivem pøemítám o místech, která jsem tehdy navtívil nebo v nich pracoval a nepochopil je  tøeba Propast
mrtvých na Tobolském vrchu, kam byly shazovány lidské
obìti. Nepochopení se vùbec táhne celými tìmito roky, natìstí zkuenost, aè zapomenuta, zùstává.
Tehdy jsem navtívil mnoho obcí, vrchù a dolù, kam èlovìk normálnì nemá dùvod jezdit. Nevím, jestli to platí
pro kadého, ale já potøebuji v místì pracovat,
nìjak se jej fyzicky dotýkat, vykonávat urèitou èinnost spojenou s námahou, abych
zaèal chápat. Neumím pøijít a vcítit se.
Musím nìco dìlat, a teprve naveèer po práci, kdy se dívám
kolem sebe, se mi objasòuje, kde jsem. Pøichází
to obvykle skrze hlínu,
horniny nebo sa-

Rozliuji archaickou a kulturní mysl. Archaická mysl,
to je takové to opakování, pøírodní náboenství, a kulturní
mysl, to je islám, judaismus, køesanství, historie, pokrok. Novost souèasné situace je v tom, e do nedávna byla archaická
mysl vdy proti kulturní, zatímco dnes jde o jejich spojení. Pøitom je
to jako vztah mezi vìdomím a podvìdomím. To prostì nemùete oddìlit. »Keltství« je jedním z návratù archaické mysli, ale v jakémsi pøekroèení. Ji od dob kronikáøe Kosmy, ale zcela jistì od 19. století, jsme
sami sebe definovali pøíchodem praotce Èecha. Dnes se definujeme jako
lidé, ijící v urèité dobì, ale mající v sobì krev Keltù. Z tìch asi pìtadvaceti keramických kultur, které se nalézají ve støedních Èechách, jedinì
Kelty známe jménem. Chápu je jako zástupný termín pro celou, zatím
neznámou historii. Jako bych v sobì necítil jen keltskou vrstvu, ale pár
tìch jetì starích. Tam se nedá dohlédnout, i kdy s tím zacházím u
hodnì dlouho. K lesním indiánùm na naem území se nìjak dostanu,
ale hloubìji u ne.
Co pøínos Slovanù a jaké byly dùvody jejich migrace?
No, o úroveò ní jsme my, Indoevropané. Take ono je to jedno. Slované sem pøili ve dvou velkých vlnách po roce 530. První pøila pravdìpodobnì z oblasti Øecka. Ta je pod vlivem silné øecké kultury. Teprve
ta druhá vlna pøila pøes Polsko. Pùvodních obyvatel bylo tehdy asi velmi málo. V tom je historický problém  jak se dostat od Keltù a k nám.
Je tu velký úbytek obyvatelstva po keltské dobì, pøed stìhováním národù. Jinak se ale zdá, e etnická kontinuita je ohromná. Archeologie dnes
zná dva hlavní trendy: jeden, balkánský, tvrdí, e nic není pùvodní, kmeny se stìhují stále sem a tam. Druhý, anglický, e je tu stále stejné etnikum, které vdy absorbuje nájezdníky, trochu se promìní a zùstává.
Pravda bude asi uprostøed, nicménì nepochybuji, e jsme sice Èei jazykem, ale skuteèná identita jde do mnohem vìtí hloubky. To i Keltové
jsou jetì hodnì na povrchu naich bytostí.

A v otázce pøíèin migrace pøevaují hypotézy o klimatických dùvodech. Lidé byli vázáni na vlhèí okraje stepního pásu, který se díky klimatickým zmìnám zuoval nebo roziøoval. Kadá pravìká kultura mìla
pomìrnì dobré zemìdìlství a pastevectví. Kdy bylo klimaticky dobøe,
tak potøebovali svého pùl hektaru na zemìdìlství, a kdy bylo klimaticky patnì, tak potøebovali stovky kilometrù pro svá stáda. Kdy se klimatické pomìry zhorily, ti pastevci se museli nìkam vydat. Na východì narazili na val, pøedchùdce èínské zdi, a tak se vydali na západ.
Existuje teorie, e Slované putovali za nìèím, co jim umoòovalo
vykonávat jejich rituály. Konopí, námel, muchomùrka. Pøi rozhodnutí vydat se jinam hrály rituály pøinejmením stejnou roli jako dùvody zemìdìlské.
Vdy se jedná o dvì roviny  materiální a nehmotnou, duchovní.
Kdy se museli nìkam vydat, museli se s nìkým poradit. Museli zjistit,
jaká je vùle Bohù A v tom bylo poslání vech tìch amanù.
Teta, Kazi, Libue  byly to léèitelky, amanky?
No, moná to trochu archetypálnì odpovídá té trojité bohyni. Pokud
pod slovem aman rozumíme nìkoho, kdo má jiný ne racionální rozhled, pak to byly amanky.
Moná se blíí doba, kdy pøes vekerý technologický pokrok, nebo
právì díky nìmu, bude kadý z nás sám sobì amanem v tom lékaøském, proutkaøském, rádcovském slova smyslu. Co jiného jsou
souèasní dýdejové?
Vdycky tu bude èást lidí, která není schopna být sama sobì amany. Vladimír Kokolia mi vyprávìl o jedné své ákyni, která dìlala jakési
pokraèování Kirlianovy fotografie, velmi krásné spirituální grafiky. A Kokolia øíkal, e bude známa jen úzkému okruhu pøátel schopných chápat ji,
tak jako amani byli známi jen tìm, kteøí s nimi mìli pøímý kontakt.
Urèitì to spìje k mením komunitám, které mají mezi sebou duchovnìjí lidi, se kterými budou v osobním kontaktu. A nejde o nìjakou roztì. Ta nejlepí tajemství se nám jenom pøipomínají, ale neukazují. Tehdy pod Silbury jsem
zaèal (sám pro sebe) skládat »Poutníkova pravidla«. Dokonèil jsem je o dva roky pozdìji
v Labských pískovcích a zapomenul. Zde jsou
 a nechtìjí být brána pøíli vánì, protoe bytost místa a bytost èlovìka se nedají vtìsnat
do jediného schématu.
l Pravidlo domova: Èlovìk je doma v jedné
krajinì, nìkteøí lidé obsáhnou dvì èi tøi krajiny,
ale ne víc. Kadá, by malá památka na místo,
kde jsme doma, je dùleitìjí, ne velká památka na jiné krajiny. Ale pøesto potøebujeme
jezdit do ciziny  kvùli srovnání, kvùli poznání
malosti domova i uvìdomìní si toho, kam patøíme.
l Pravidlo rezonance: Dùleitìjí je malé
místo, se kterým souzním, ne velké poutní
místo, kde jsem jen návtìvníkem.
l Pravidlo nenahraditelnosti: Existují místa,
která nelze nahradit ádnými jinými místy.
U nás to je napøíklad Vyehrad, Velehrad a Øíp.
Jsou také nenahraditelná mìsta, napøíklad
Znojmo a Praha.
l Pravidlo vanutí: Duch vane, kam chce, ale
nìkam chce víc. Málokdy vnímá »due v nás«
pøímo »dui okolo nás«. Nejsme andìlé, potøebujeme hmotného prostøedníka  místo èi
pøedmìt. Patøí jim úcta, ale jetì vìtí tomu,
kdo jimi hýbá.
l Pravidlo rùzných pohledù: Nìkdo vnímá
krásu místa, jiný mýtus èi poezii, jiný rozumí
náboji a proudùm energií. ádná z tìchto cest
není nadøazena jiné. Mnozí prohlaují, e vìdí
kudy a jak proudí skrytá síla  ale to je èasto
jen poznání technika, který ví, jak je »vìc« udìlána, kudy vedou dráty, ani by vnímal jiné,
stejnì dùleité (nebo dùleitìjí) aspekty. Má-

tøítìnost, protoe aman jedné komunity má kontakt se amanem jiné
komunity.
V tom pøípadì je politik pseudoaman. Chce ovládat dav, ale chybí
mu, tøeba na rozdíl od dýdeje, osobní proitek rituálu, krajiny,
transformace.
Je zajímavé, e ti dýdejové jsou souèástí jakéhosi antihvìzdného
hnutí.
Pøipadá mi, e pøímo v zadání dýdejovského hnutí je jakási pojistka. Jako v pøípadì tìch dobrých zenových mistrù, kteøí vdy, kdy
jsou slavní a obdivovaní, radìji odejdou nìkam, kde je nikdo nezná
a kde zaèínají znovu, od zaèátku. Jakmile jsou tyhle kapely
a dýdejové, a zvlátì to funguje v Anglii, slavní, okamitì se pøejmenují. Jejich alba vìtinou neobsahují podobizny èi údaje a jména,
vystupují pod pseudonymy
Pro mne je v tom nadìjné i to, e si pøestali hrát na
priority. Takové, kdo první objevil to èi ono.
Pøipravujete nìjakou knihu, nìco delího,
z vaeho hlediska?
Ani ne. Já si vdycky pøed Vánocemi
dìlám takový seznam toho, co bych
chtìl v pøítím roce napsat a zpracovat. Z geologického hlediska. Na pøítí rok tam z esejistiky nemám nic. Mám
pocit, e vechno, co jsem chtìl, jsem u
øekl a napsal. Ale mùu vám poskytnout
nìco, co jsem nedávno sepsal právì z hlediska putování krajinou. Tøeba si to ètenáøi Baraky i studenti
Univerzity nové doby pøeètou. A kdy ne, tak je to
moje chyba, protoe pak nemám  jak si stejnì myslím  co øíct.

lokdo je uzpùsoben tak, aby více naslouchal
múzám.
l Pravidlo poklièky: Nìkterá místa, a dokonce celé krajiny, jsou otevøená a pøátelská, jiná
jsou kryta poklièkou  uzavøená èi zranìná a trpící. Hloubìji je moná nìjaký pokøivený, ale
pøesto krásný, vnitøní ivot. Pøíklad: vìtí èásti
Kruných hor a Sudet obecnì. Jsou také krajiny jako Èeský kras, jejich bytost uniká, skrývá
se v ponorných øekách a jen málokdy vystupuje k povrchu. Mùete v nich ít roky a nezahlédnout ji. Neznamená to vak, e není.
l Pravidlo návratu: Tak jako existuje láska
na první pohled mezi lidmi, tak existuje mezi
èlovìkem a místem. Vìtinou je vak nutné
vracet se, pozorovat a sívat se. Opravdu silná
místa se otevírají tøeba jen na pár hodin za celý
rok. Je nutné sem pøicházet za rùzných denních a roèních dob. Vhodné jsou chvíle, kdy
zrak ztrácí jasná mìøítka  za mlhy a ve tmì.
Nìkterá místa (a nìkteré pravdy) se ukazují, jen
kdy na nì není jasnì vidìt. Záitek z Avebury: jako obøí krtek se síla pomalu propracovává k povrchu a pak se stáèí do hloubky a do
neznáma. Nikdy jsem ji podobný záitek na
tomto místì nemìl.
l Zákon pomalého pøibliování: Pøedstava,
e je moné pøijet autem, pobýt a porozumìt,
je u vìtiny míst iluzorní. Nìkterá místa jsou
plachá, jiná se chovají jako generální øeditel 
pøijmou vás, ale budete èekat. Vím o jednom
místì (urèitì jich je mnoho, ale nemìl jsem na
nì èas), kde je nutné pøibliovat se tøi dny.
K neznámým posvátným místùm nikdy nepøicházíme pøímo, je lepí jít pomalu, váhat, místo nejprve obejít a pak se pøiblíit. Neznámé
místo je nejenom to, které neznáme, ale také
to, které nezná nás. Nìkterá místa vyadují vel-

kou úctu, jinde je pøíliná vánost na pøekáku a úsmìvem
svedeme víc.
l Pravidlo pøátelského pouchování: Chceme-li poznat
nìjaké místo, je tøeba støídat aktivní a pasivní pøístup. V aktivní èásti setkání èlovìk ouchne do místa s otázkou: Kdo
jsi, prosím? Pak se obvykle nic nedìje, místo ije v jiném
èase ne èlovìk, posléze nìkdy následuje odpovìï. Rychlé odpovìdi bývají zavádìjící.
l Pravidlo posvátných her: Jsou místa èi linie, kde se dìjí
neobvyklé vìci, a citliví lidé vídávají neobvyklé obrazy.
V mnoha pøípadech tyto jevy odkazují ke skuteèným událostem a zasluhují peèlivou pozornost. Je vak mnoho míst
hravých èi nadaných zvlátním (nìkdy zlomyslným) humorem. Produkují obrazy, je nemají být vysvìtlovány.
l Pravidlo zavrování: Místo, které je bytostí, dospívá
a roste. Mùe mít nìkolik pravìkých významù, pozdìjí
køesanskou dui a dnení tøeba hlubinnì-ekologický význam. Na místech bývá nìco od pøírody a nìco od lidí. Nìco
pomìrnì stálého, ale také nìco promìnlivého, co oslovuje
kadou dobu jejím vlastním zpùsobem. Nìkterá líná a nepoøádná èi oèarovaná místa si pletou dobu èi zaspí celé
vìky, a pak se probudí do doby, ve které se dobøe neorientují. Nìkterá místa se, podobnì jako lokální magnetická
pole, posouvají a o nìkolik desítek metrù bìhem nìkolika
staletí a støídavì èi trvale slábnou.
l Pravidlo vzájemného probuzení: Poutìmi na místa
probouzíme a ozdravujeme zemi, která nám to oplácí. Místo v krajinì odpovídá místu v srdci.
Nebýt posledního pravidla, asi bych tuto zprávu nenapsal. Jene probouzející se zemì si pøeje být navtìvována. Opakovanì vidím, jak jsou místa v Èechách »zarezlá«
a nepouívaná. Ale rozhýbávají se. Roste poèet tichých
poutníkù. Na kamenech a v lesích èlovìk stále èastìji narazí na drobné obìtiny  kytièku z obilí, péro ptáka ve vøesovém svazku a kruh z ulit hlemýïù.
Mé sdìlení je jednoduché: bohové zemì se probouzejí,
nastává èas zmìn. A øíkám si to s radostí i obavami.
Václav Cílek
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motnou zem. Není to bystrá mylenka ani vepronikající meditace, vane to zemí a pøichází
to k èlovìku, ale mnohdy taky ne. Jsem trpìlivý, nemusím pøijít, pochopit, mít záitek, vhled.
Jsem poutník, ne dobyvatel. Nevstupuji do zavøených dveøí, nemám perkovnici s uloupenými tajemstvími.
Posledních asi deset let soustavnì procházím posvátná místa, pravìká hraditì, klátery, románské kostelíèky, skály podivných tvarù,
rituální jeskynì a pískovcové pøevisy s obìtiti
starými skoro deset tisíc let. Byly doby, kdy
jsem o tìchto místech chtìl napsat knihu, protoe tuím, co ve mi dala. Dnes nemám touhu vlastnit kameny, objevovat jeskynì a psát
knihu o posvátných místech. Jsou tu, mnohé
z nich se dají snadno nalézt, staèí si pøeèíst legendu na druhé stranì turistické mapy. Trvalo
mi to dvacet let  znièená kolena a bolavá
záda  ne jsem se pøiblíil k tajemství, k bytosti místa. Mùete to udìlat také, zanechávám
stopy, ale neukazuji cestu ostatním. Nevidím
ostøe a nechci nikoho plést. Neshromaïuji, ra-

dìji zapomínám, aby v mysli bylo jetì místo
na vìci, které teprve pøijdou. Vidìl jsem toho
víc, ne do konce ivota pochopím.
Následující text jsem zaèal psát pøed deseti
lety, po týdenním putování podzemím mezi
Bristolem a Avebury. Nezapomenu na neuvìøitelné, skoro 50 km dlouhé podzemní bluditì v Monicton Farleigh Quarry u Corshamu.
Dávno oputìný podzemní lom zde ústil do
obrovitého skladitì z druhé svìtové války, které bylo plné zarezlé techniky. Ona hlubina
zemì a váleèná tvrdoíjnost Britù vytvoøila dobrý úvod k pochopení Avebury. Zásobník se zarezlými nábojnicemi není tak daleko od trilithonu v Stonehenge, jak se nám dnes, v jiných
èasech, mùe zdát. Mnoho pravìkých posvátných míst souvisí s tak podivnými záleitostmi, e do nich vstupuji s opatrností cestovatele v neznámé vesnici na Balkánì.
Mnohem lépe chápu ty krajiny a ta místa,
kde jsem se dostal do podzemí nebo kde jsem
alespoò spal v pøírodì. Zemì sama nakonec
sdìluje nejvíc tomu, kdo se neptá pøíli hlasi-
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Pøed více ne jednou miliardou let dopadl na evropský kontinent obrovský meteorit. Vytvoøil impaktní kráter, jeho pøiblinì kruhový tvar
v srdci Evropy je na snímcích poøízených z druic na první pohled patrný. Èeskou zem (odpovídající pøiblinì souèasnému èeskému státu) tak
rozpoznáme na fyzikální èi geologické mapì bez vyznaèených politických hranic. Její jméno  Bohemia  pochází z Boiohemia  zemì keltského kmene Bójù. Té etnicky jsme daleko více potomky Keltù, tedy
pøíbuzní Galù, Welanù a Irù, ne Slovanù. (Od Slovanù jsme zøejmì
posléze pøejali jazyk  tak, jako Irové od Anglièanù.)
Ostrùvek pùvodního povrchu, starý nejménì 70 milionù let, odolává alpskému vrásnìní z jihu a ledovcové erozi na severu. Pøi dopadu
meteoritu se na nìm vytvoøily zlomy, po nich stoupaly rudodárné roztoky a v jejich okolí vznikala loiska zlata a støíbra. Na tìchto loiscích
vyrostla keltská oppida a svatynì, pozdìji první hornická mìsta. Rozkvìt zemí Koruny èeské si bez tohoto pøírodního bohatství nelze vùbec pøedstavit. Tak dávná kosmická sráka  polibek nebes  urèila
pøes geologické hlubiny èasu politický, ekonomický, historický
a duchovní vývoj naí zemì, odráející se v mytologii, dìjinách
a náboenství jejích obyvatel. Dodnes utváøí nae ivoty, ná ivotní
prostor mezi nebem a zemí.
Slovo »kráter« znaèí pùvodnì mìsidlo. Èeská pánev vskutku pøedstavuje kouzelnou nádobu, èarodìjný kotel, z nìho vyvìrají nejen
øeky  ádná do Èech toti nepøitéká  ale té proudy duchovních vlivù. Toto místo je nádrí a køiovatkou, v ní se navzájem mísily etnika,
kultury, spirituality a tradice. Vzájemnì se tu setkávaly, støetávaly, slévaly, mísily, spájely a kvasily, vaøily a sváøely, tvoøily a utváøely do nejrozmanitìjích podob  jak pøíznivých, tak zlomocných. Je to kolébka
svìtcù a vìdcù, mudrcù a mágù, muèedníkù i kacíøù.
Mìlký, leè bohatì èlenitý povrch obklopený horami poskytl ideální
podmínky pro astronomická pozorování. Zbytky jednoho z nejstarích
astronomicky orientovaných objektù na svìtì byly pøed nedávnem
nalezeny západnì od hlavního mìsta Prahy, v Makotøasích. Jde
o obrovskou ètvercovou svatyni èi pozorovatelnu, její spojnice o délce 365 megalitických yardù míøí na východ slunce o letním slunovratu,
na západ slunce o zimním slunovratu a na nejsevernìjí východ mìsíce. Toto evropsky výjimeèné kultovní ohrazení je staré témìø 6000
let, tedy starí ne Stonehenge, sumerské chrámy, ba i egyptské pyramidy.
V kruhovém uspoøádání, severozápadnì od Prahy, jsou rozmístìny
umìle dopravené, vztyèené, neopracované kameny  menhiry. Spojnice mezi nimi probíhají rovnì po letních a zimních slunovratových
liniích èi po liniích orientovaných podle východù slunce pøi hlavních
keltských svátcích a slavnostech. Tato sí, pokrývající pøes polovinu
Èech, napovídá, e se za ní skrývá hlubí pøedivo vztahù mezi èlovìkem a vesmírným øádem. Nejde jen o orientaèní body v èase a prostoru. Zdá se, e menhiry zaujímaly místa, v nich se soustøeïuje energie
(power places)  jakési akupunkturní body Zemì, jejich síla byla menhiry napájena kosmickou energií. Jejich spojnice  old straight tracks 
odpovídající akupunkturním meridiánùm, pøedstavovaly tzv. ley lines,
velsky »svìtelné èáry«. Slovo ley kladou nìkteøí jazykovìdci do souvislosti se sanskrtským »lila« oznaèujícím hru èi jiskøení.
A u se díváme na toto pravìké propojení jako na gigantickou vesmírnou observatoø, velkolepou orientaèní a komunikaèní sí èi mohutnou elektrárnu na geokosmickou energii, svìdèí jejich zbytky o èinné,
rozumìjící úèasti svých pravìkých tvùrcù na kosmické høe posvátných
zásnub Nebes a Zemì. Dosud zní ozvìnou dopadu kamene z nebe,
který se zmìnil v zázraènou nádobu  podobnì jako svatý grál, jeho
podoba rovnì prochází mytickou nepamìtí, historickou pamìtí
a osobní obrazotvorností staletí a dosud vzruuje due naich souèasníkù.
Kamenná sí menhirù pøipomíná sloupy posvátného chrámu, jeho
klenbu tvoøí obloha. V jeho støedu, uprostøed Èech v nejsuím
a nejteplejím místì, se pod horu Øíp usadili první Èechové. Øíp jim byl
horou posvátnou  osou svìta (axis mundi). Aè se svou strategickou
polohou a význaèným plochým høebenem pøímo nabízí pro budování
opevnìní, nenalezli archeologové po jeho zbytcích ádné památky:
temeno Øípu slouilo za pøíbytek toliko bohùm.
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Due Èech
M a r i e

S v o b o d o v á

Z Èechù vzeel první mytický kníe Pøemysl, oráè, zasvìcenec vnitøního øádu zemì, který umí zacházet s plodivou silou pøírody. Ví, kdy
má orat, aby zem plodila a ivot zùstal zachován. Jeho enou byla
knìka Libue, pøedstavitelka intuitivní moudrosti, která ila v pøímém
kontaktu se skrytým dechem ivota. Jejich svatba je obrazem posvátné hry, spojením Nebes a Zemì. Z Pøemyslovcù se odvozuje první rod
èeských kníat, pozdìji královská dynastie, je vyústila v hodnost císaøskou. Jméno jejich mytického zakladatele je slovanskou podobou
øeckého Prométheus  ten, jen je obdaøen prozíravostí. Zatímco Prométheus øeckého bájesloví pøináí oheò z nebes na zem, posláním
a dìdictvím tohoto rodu je cesta opaèná  vzestupná: navrácení zemì
nebesùm, odkud se snesla. Také jméno knìny Libue patrnì souvisí
se staroøímskou bohyní Libyssou  bohyní plodnosti a pøíbuznou Artemidinou (v Øímì je dosud místo oznaèované jako Libyssus Campus 
Libuino pole). Legenda Libui pøipisuje zaloení Prahy, kterou
v prorockém vidìní spatøila jako »mìsto velké, jeho sláva hvìzd se
bude dotýkati«. Kdy bylo Libuino poselstvo pøivedeno k Pøemyslovi,
aby jej povolalo na kníecí stolec, vypøáhl Pøemysl býky, jimi oral (býk
je symbolem zemské síly), a ti se ihned vznesli do nebes. Brázda zùstala nedooraná: to pøedznamenalo jistou nedokonèenost, vìènou nenaplnìnost vzmachu due naeho národa k nebesùm.
Z jejich potomkù vzejde kníe Václav  první svìtec a nejvyí patron zemì èeské. Dle jistého podání mìl prý být dokonce posledním
zvoleným strácem svatého grálu. Poselství ze zemì knìze Jana, koneèného pozemského útoèitì svatého grálu, vak pøichází pozdì 
právì v den, kdy byl Václav svým bratrem zákeønì zavradìn. Za trest
a v rozhoøèení nad lidskou zkaeností byl grál odòat Zemi a odnesen
andìly zpátky do nebes. Od té doby lze návrat grálu oèekávat jen s pøíchodem Království Boího.
O to se pokusí o staletí pozdìji Karel IV., král èeský a císaø øímský,
dìdic svatováclavské tradice a ctitel svatého grálu. Jeho otec Jan Lucemburský se dokonce pokusil obnovit v Praze rytíøstvo Kulatého stolu. Jeho syn Karel postaví hrad Karltejn jako grálový hrad  v eschatologickém duchu  co nový Carbunkl èi Monsalvat. Karltejn nemá
vojenské poslání, nýbr slouí jako mystická archa  schrána èeského
pokladu a korunovaèních klenotù, mystické ohnisko èeského království.

Z d e n ì k
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Karel zakládá praské Nové Mìsto, které má pøedstavovat nový,
nebeský Jeruzalém. A vskutku: jeho rozvrh  pùdorys, délky ulic, rozmìr chrámového okrsku, postavení svatyní  je vìrným obrazem mìsta
Jeruzaléma! Chrámy a kostely, rozmístìné a zbudované dle alchymické, astrologické a hermetické symboliky, naplòuje svatými ostatky, které
osobnì získává  èasto nevybíravými prostøedky  z celého tehdy známého svìta.
Jako se díky Karlem zaloené univerzitì stávají Èechy význaèným
intelektruálním centrem, tak se z Prahy stává nejvìtí duchovní centrum severnì od Alp  náboenský konkurent Øíma. Díky nejvìtí
a nejvzácnìjí sbírce relikvií se Praha mìní ve významné poutní místo.
Nejde vak toliko o presti a o pozemské poutníky. Karlovo úsilí je
tøeba vidìt v eschatologické perspektivì jako snahu o pøiblíení Království nebeského: nový Jeruzalém apokalyptické vize je vybudován
a svatí, pro své tìlesné zmrtvýchvstání, se zde shromádí u chybìjících
èástí své tìlesné schránky. A tak se z Èech stane dostaveníèko nebeského vojska Kristova a Nové Mìsto praské bude ideálním místem Kristova druhého pøíchodu.
Za tímto úèelem získává Karel dva trny z Kristovy koruny, jeden
z høebù, jím byl Pán pøibit na køí, èást houby, z ní byl Kristus napojen, ba dokonce i tøetinu bøevna svatého Køíe, a pøiváí rovnì Longinovo kopí, je otevøelo Kristùv bok a probodlo srdce, z nìho vytryskla
svìtu spása. (Toto kopí, nacházející se snad dosud na Karltejnì otevøelo køiákùm brány Jeruzaléma  pøístup ke Svatému Hrobu  a té
hraje v grálové legendì významnou roli.)
Karlova sbírka relikvií  a jejich rozmístìní v jednotlivých chrámech
Nového Mìsta  pøedstavovala promylený, vnitønì organizovaný celek; nelo pouze o hromadìní mocných pøedmìtù do nadkritického
mnoství, je mìlo pøivodit konec svìta. (Z tohoto hlediska praská
katedrála, v jejím podzemí je dosud velké mnoství tìchto ostatkù
uloeno, spoèívá na »atomové náloi«!)
Konec svìta skuteènì nadeel: zmrtvýchvstání v Praze se sice nekonalo, husitské bouøe vak uèinily konec svìtu Karlovy doby a jejím
hodnotám; snad se v nich poprvé ohlásil i konec celého støedovìkého
svìta. Husité vak rovnì chtìli urychlit konec svìta a vynutit si destruktivním násilím pøíchod Království Boího. V jistém smyslu bylo toto
náboensko-vojenské hnutí vlastnì pokraèováním Karlova úsilí 

ovem jinými prostøedky. Nelze vylouèit, e jejich emblém  husitský
kalich  je ve skuteènosit opìt symbolem svatého grálu.
U zrodu husitství stály dvì osobnosti  dva muèedníci, dva Janové:
Jan Nepomucký, jen vydal svìdectví právu církve proti zvùli krále Václava IV., prchlivého syna Karlova, a mistr Jan Hus, svìdek pravdy Kristovy proti zvùli vzdoropapeem svolaného kostnického koncilu. Jana
Nepomuckého dal král, pøedstavitel moci svìtské, svrhnout z mostu
a utopit. Jan Hus byl církevním koncilem upálen na hranici. Dodnes je
tento kacíø národním symbolem a muèedníkem. Jan Nepomucký byl
prohláen za svatého: podnes je uctíván v celém svìtì  jako »svatý
na mostì«. (Kdy jeho tìlo po tøech dnech vyplavalo, zraèila se kolem
jeho hlavy pìtice nebeských hvìzd; ty jsou dosud jeho atributem.)
Právo a pravda se obvykle nesnáejí  jako voda a oheò. Ná národ má dvojí dìjiny, zcela nepodobné. Jedny jsou psány èeskými protestanty, kteøí se na Jana Husa odvolávají; druhé pojetí národních dìjin je zastáváno katolíky, uctívateli Jana Nepomuckého. Due naeho
národa má tak dvojí pamì  zná dvojí cestu spásy, dvojí køest: vodou
a ohnìm. Kdy pochopí, e tato dvojí pamì, dvojí duchovnost náleí
k sobì? Krev je nositelem ivotního ohnì  krev a voda vytryskly
z Kristova boku a skanuly do nádoby grálu.
Staletí míjela a s nimi té duchovní, kulturní, historické tvary, jimi
se due naí zemì projevovala zraèíc se v mnohotvárných facetách,
v idealizovaných podobách i v køivých zrcadlech èeského, nìmeckého
a idovského ivlu, v dramatickém sporu reformace a protireformace
a v mnohosti rùzných vyznání, sekt a herezí. A vechny tyto podoby
due zemì stále prozrazovaly rùzné verze tého archetypálního vtisku. Za tzv. rudolfínské renesance, souèasnice a odnoe renesance albìtinské, spoleènì pùsobili v Praze na císaøském dvoøe dva nejvìtí
astronomové vech dob: Tycho de Brahe a Johannes Kepler. Setkání
a spolupráce obou gigantù dovrily vznik novovìké kosmologie. V ní
byla Zemì pøijata s koneènou platností na nebesa: stala se kosmickým tìlesem, a lidstvu Evropy se tak dostalo obèanství nebeského.
Zvlátní to naplnìní eschatologických vizí! Rovnì moderní kosmologie má v Praze své koøeny: Doppler i Einstein proili svá nejplodnìjí
období právì zde. Praha dala svìtu i dva archetypální obrazy: Golema
a Praské Jezulátko. Golem  z hlíny uplácaná a kabalistickým kouzlem oivená bytost  je symbolem hrubé, hmotné, zemské, temné,
slepé, pudové a pokleslé stránky èlovìka, zosobnìním archetypu stínu. Zázraèná soka Praského Jezulátka (Bambino di Praga), znázoròující tajemství kosmické hry stvoøení, je symbolem svìtelné, boské,
spasené reality, dokonalého lidství. Dle C. G. Junga je boské dítì zosobnìním archetypu mandaly, znázoròující sòatek Nebe a Zemì ve
spojení ducha a tìla, odehrávajícím se v nejvnitønìjím ohnisku lidské
osobnosti (das Selbst, the Self). Setkání se Stínem ohlauje poèátek
zasvìcencova duchovního zrání  Velkého díla, které Jung nazval cestou individuace; mandala pak znázoròuje její cíl: jednotu mikrokosmu
s makrokosmem.
Køesanství mluví o tomto cíli jako o »spáse due«. Due pak je jednotou tìla a ducha. Z transpersonálního hlediska jsou vak due lidských jedincù toliko rùznými, jedineènými projevy due kosmické, jsou
jen zdánlivì oddìlené; ve skuteènosti jsou propojeny s duemi ostatních lidí, z nich kadá se podílí na kosmické zkuenosti lidstva, pøedstavující rùznou podobu due kosmu. Tím spíe to platí pro kolektivní
due celých národù. Tak, jako je individuální zkuenost úsilím o jednotu mezi duchem a tìlem, odráí due národa zkuenost posvátného sòatku mezi Nebem a Zemí. Také due národù jsou propojeny.
Takto se na zkuenosti obyvatel èeské zemì podílelo mnoho kultur, mnoho tradic, mnoho etnik. Je to zkuenost mnohotvárná, leè kadým jejím tvarem, v kadém jejím projevu prosvítá pùvodní nebeský
polibek zemi, otisk kamene, který pøetavil její povrch v zázraènou nádobu. Due Èech není duí národní, je duí transnacionální, ba pøímo
transhumánní duí genia loci  srdce Evropy. Její projevy nesou otisky
tée kamenné peèeti, je pøedchází, transcenduje zkuenost historickou, mytickou, biologickou. Je to zkuenost kosmická, vesmírná  tedy
univerzální, velidská, archetypální. Slovo archetypos pak doslova znaèí
poèáteèní, pùvodní rabu, vtisk zpùsobený prudkým nárazem.
Tento pøíspìvek byl pøednesen na Evropské transpersonální konferenci v Londýnì v r. 1994
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Rozhovor se Zdeòkem Neubauerem
Éomer udìlal krok zpìt a ve tváøi mìl bázeò. Sklopil své hrdé oèi. »Toto jsou opravdu podivné èasy,« zamumlal.
»Sny a povìsti oívají a vyskakují z trávy (Hobiti) co to je zaè?
Ale to je pøece ten malý nárùdek ze starých
severských písní a z pohádek pro dìti! Chodíme povìstmi, anebo po zelené zemi za denního svìtla?« »Je moné
obojí,« øekl Aragorn. Povìsti naeho vìku pøece neskládáme my, ale ti po nás. Zelená zemì, øíká? To je veliká
zásobárna povìstí, i kdy po ní chodí v denním svìtle.«
»Ale to je samozøejmì dlouhý pøíbìh a jde od tìstí k zármutku a jetì dál  i silmaril el dál, a pøiel k Eärendilovi.
A vida, pane, vdy tohle mì jetì vùbec nenapadlo! My máme trochu toho svìtla (silmarilu) v té hvìzdné lahvièce, co vám dala Paní. Pomyslete, vdy my jsme poøád v tom samém pøíbìhu! Jde dál. Copak velké pøíbìhy nikdy
nekonèí?«
(J. R. R. Tolkien: Pán Prstenù)
Co jste si pomyslel, kdy vám øekli, e pojedete se
studenty Univerzity nové doby do Anglie?
Tuto monost mi nabídli jako putování za svatým grálem v souvislosti s mým pøíspìvkem na toto téma. Grálem se zabývám øadu let, jakoto ideou, archetypem,
pøedstavou Zkrátka: symbolem a motivem.
Symbol znamená shrnutí, sjednocení  rozumí se
urèité zkuenostní oblasti do jednoho celku. Nebo její
oznaèení: odkaz k neviditelnému, nevýslovnému, nepøedstavitelnému, pomocí znaèky, jména, pøedstavy, vyprávìní, pøíbìhu, obrazu. Symbol se týká celku zkuenosti: obsahuje a zahrnuje, zjevuje i skrývá, oznaèuje
i zastupuje. Mùe to být znak i obraz, slovo i pøedstava,
pojem i dojem, záhada i zásada.
Motiv je to, co uvádí v pohyb: evokuje a provokuje,
dojímá a zajímá, inspiruje poznání a hledání, mylení
a konání. Vede vlastní ivot, má své osudy, uplatòuje
osobitou moc. Zmocòuje se a mizí, pùsobí zjevnì èi skrytì-zástupnì, v pøevleku. Pùsobí napøíè prostorem i èasem, mizí a opìt se vynoøuje. Jako punkevní øeka Alveus.
Takový je GRÁL, usebírající západní evropskou zkuenost, ztìlesòující støedovìkou spiritualitu. Nádoba-podoba støedovìku  støedního Vìku, vìku Støedu,
støedu Vìkù. Souvodí, do nìho se odvìké zkuenosti
svádìjí-stékají, mísa (mìsidlo  kratér) v ní se mísí,
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kotlík, v nìm se vaøí  metamorfují a transformují, nádr k jejich udrení, monstrance k jejich pøedvedení, v ní
se ukazují (demonstrují), prostor, v nìm tanou, vzcházejí, povstávají svébytné aspirace, konspirace a inspirace
západního lidstva. Teprve s grálem vznikla Evropa
s velkým E, Európé, sestra Kadmova, foinická princezna,
kterou Zeus, bùh v býèí podobì, unesl a Boí Beránek
pøivedl zpìt. Dodnes ji hledá, kdo hledá svatý grál - tak
jako Kadmos svou sestru. Leè nehledá marnì. Doposud
Evropu hlídá a støeí, kdo ji chrání a brání pøed globalizací  jejím znesvìcením, rozptýlením, opìtným ztracením. Tak jako gráloví rytíøi  stráci grálového hradu.
Nastal èas, aby si Evropa sebe samu uvìdomila
a nedala se jen trpnì unáet a pøináet, aby pochopila
svou totonost návratem k vlastnímu zdroji. Tím není
Jeruzalém ani Øím, ba ani Atény, a tím ménì Egypt 
ádné z døívìjích støedù, os, ohnisek a pupkù svìta.
Zdrojem dospìlé Evropy, zøídlem její nìkdejí obrody
jsou Irsko a Británie. Irové zachránili nai civilizaci.
Z temného vìku, z lùna jeho temnoty, se opìt vynoøil
evropský kontinent (srv. continens »obsahující«, schrána, »kontejner«) co pravý dìdic a oprávnìný nástupník.
Tam je krystalizaèní jádro naeho svìtadílu.
Grál je emblémem znovuzrození, køtitelnicí vzkøíení.
Dle tradice jde o nádobu vybrouenou ze smaragdu,

zeleného drahokamu, tak jako je Irsko zeleným
ostrovem. Zelená, vdyzelená je, jak jsme vidìli, také Anglie.
Ná nynìjí »návrat do Evropy« (míním nás,
obyvatele zemí Koruny èeské) není návratem
odnìkud. Staèí si uvìdomit nai sounáleitost
s tímto krystalem, souvislost pùvodu, propojenost s jeho møíkou, totonost soustavy. Nae
putování bylo evropským zasvìcením.
Pøed ním byl grál pro mì pøedevím ikonografií a psychologií, epikou a romancí, mytologií
a legendaristikou, archeologií i historií, faktografií i fantazií. Nejen prameny z pøelomu dvanáctého a tøináctého století, ale té jejich pozdìjí
inspirace, romantické ozvuky a dozvuky, parafráze i parodie v básnických vizích i historicko-fantastických spekulacích (typu bestselleru
Svatý grál a svatá krev nebo do èetiny pøeloeného Sv. grálu), divadelních i filmových zpracováních (jako Excalibur èi Král Rybáø). To ve
k nìmu náleí. Nepohlíím na tyto rozmanité
podoby z hlediska pravdy èi omylu, serióznosti
èi nespolehlivosti èi tak podobnì, nýbr patøím
na nì jako na pøíznak a svìdectví toho, k èemu
sám patøím, k èemu vichni patøíme. Odtud zájem, který toto téma probouzí, obliba, jí se tìí.
Rozeznívá cosi v dui, hraje na nìjakou strunu.
Donedávna jsem vak vùbec nepomyslil na
to, e GRÁL je pøedevím putování a cesta krajinou a zemí. Spojení, sjednocení. What is the
secret of the Grail?  You and the Land are
one!
Pøíleitost k takovému pomylení mi na univerzitní pùdì Nového vìku znìla jako pokyn
z nebe: Vstaò a pojï! Povedu tì po stopách
svatého grálu. Ne, ne, chce se mi odpovìdìt,
nechci odejít »od zeleného stolu«, toti: od zelenavé obrazovky! Právì tak se ani biblickým
hrdinùm nechtìlo opustit zelené pastviny svých
stád. Tak, jako oni neumìli mluvit, já nedokáu
chodit. Rád zùstávám doma, pane Gandalf,
u nás v Hobitínì nemáme o dobrodruství ádný zájem! A pøece jsem neodmítl pøíleitost. Podobnì jako patriarchové, soudci, proroci  právì tak, jako uèedníci, poustevníci a rytíøi. Jestlie to, o èem pronáím slova, o èem svìdèím,
mì vskutku zaujalo a zajímá, pak mnì to zajalo-zajmulo: musím to uèinit skutkem. Mluvím-li,
nutno dostát slovu; svìdèím-li, tøeba osvìdèit
se. Ano, staò se! Tøeba opustit edozelenou obrazovku mé veselosti a vydat se k zeleným pahorkùm, edým balvanùm, chmurným vøesovitím. Tehdy jsem jetì nevìdìl, kudy povede má
cesta. A tak jsem byl tak trochu zvìdav.
Vy jste se pøipravoval, nechal jste si uít
poutnický odìv s kapucí, obstaral si poutnickou hùl
Ani nápad! Své ponèo s kapucí nosím
s sebou vdy: lepí ne plátìnka, vìtrovka,
deka, pøikrývka. Mnohoúèelové, ovèáky a husopaskami po vìky provìøené. A pokud jde
o hùl, tu jsem si koupil a na cestì, v Old Stone
Bridge. Jde snad o nejdraí klacek, jaký jsem
potkal! Uchovávám jej teï co power object 
originální suvenýr. Neodváil jsem se pøepravovat podobnou neskladnou oporu letadlem. (Nazpìt mi ji pøevezla má víla Jarmilka, jedna
z tolika krásných, dobrých a laskavých bytostí,

které  spolu s mou milovanou Máenkou 
chránily na cestì mé kroky. Scházela mi vak
opora døevìná: natolik jsem odeel nepøipraven.
Pøípravy se chystaly samy  mimo mì, na
mì. Grál jako symbol, motiv a archetyp je mocí,
s ní není radno si zahrávat. To ona si hraje
s námi. Hrála si se mnou jako s Artuovými palatýny. Ti rovnì nevìdìli na své Quest  výpravì za svatým grálem  kam odcházejí, kudy
kráèejí a do èeho jdou. Mìli tuby a tuchy, ne
vak plány, pøíruèky, mapy èi znalosti. Soudì
alespoò z jejich svìdectví: nedeifrovatelných
zemìpisných údajù a neuvìøitelných cestopisných popisù, s nimi se setkáváme v grálových
legendách a bájích, románech a romancích. Pøipomínají a pøedstavují spíe tolkienovskou Støedozem ne velkou a malou Británii, to jest britskou Anglii a francouzskou Bretaò. Ani já jsem
si o mnoho víc nepøedstavoval a nestaèil si nic
pøipomenout. Ani nyní si na nic nevzpomenu 
a bude se mi to plést. Odpuste, na zemìpis
jsem nikdy nebyl! Ani v dìjepise nejsem vzdìlán. Do samého odjezdu jsem ostatnì mìl zcela jiné starosti.
Tak jsem na tom nebyl o nic lépe, ne oni
dávní potulní, mátonì bludní rytíøi  gráloví
hrdinové. Leè o nic hùøe. Tìm toti, kdykoliv
bylo nejhùø a oni nevìdìli, kudy kam, a obvykle ani, e by vìdìt mìli, se zjevila, kde se vzala, tu se vzala, nìjaká ta víla: Vivian, jezerní paní;
Kundrie, èarodìjka; Morgana, kouzelnice s radou, návodem, pokynem, kouzlem. Naí pøíznivkyní, patronkou a ochránkyní byla Zora Rysová,
kterou Máa spolu se svou sestrou Hankou vyzvala a vyvolala. Obì knìky a vìdmy nám poskytly podrobné mapy, odborné rady, znamenité tipy a vlastní zkuenosti.
Kolem vás se ale, jak jsem vidìl, motal jetì i neposedný muský element
Ovem. Ústøední roli hraje vdy Merlin: doráí i pøekáí, namáhá se i pomáhá. Objevuje se
a mizí z nièeho nic, tak jako Gandalf èi Mercurius-Hermes. Tuto hermetickou (zasvìcovací),
hermeneutickou (vysvìtlovací) a heraldickou
(oznamovací) roli plnil znamenitì Michal (Jùza).
Ten si toti, na rozdíl ode mne, ty vílí plánky,
ukazatele, pokyny a kouzla prostudoval a zapamatoval. Na cestì pak neustále a rozhodnì
trval na tom, e tam a tam, zde èi onde, má èi
musí být to a ono Zastavte! volal, rozbìhl se
krajem. Shora, z autobusu, toti zahlédl kamenný kruh. Najdìte jej vak uprostøed nekoneèné
plánì plné kamenù! Merlin, jak známo, je jasnovidný leè krátkozraký: ète v dálavách budoucnosti, o pøítomnosti se radìji doèítá z novin
(Dorst)!
Èekali jsme. Prùvodce netrpìlivì  mìl
s námi obvykle jiné plány. Záhy pochopil; spolupracoval s námi, s okolnostmi, s pøíleitostmi,
s okamiky, s Michalem. Na smluvené znamení nás vypustil. Michal sice prve spatøený kruh
nenael, zato objevil tajemnou michaelskou
ley line (siloèáru) kamenù. (Táhne se údajnì a
k protinocùm.) Jenom je tøeba na správném
místì pohlédnout správným smìrem. Je to jako
zjevení: v moøi rozptýlených kamenù vyvstanou
ty, které k sobì patøí: naemu zde-a-nyní zjeví
své kde-a-kam-a-kudy. Je to jako s ivotními pøí-

bìhy a pøíhodami, nehodami a náhodami. Vude se válejí a leí. Valí se na nás. Jak které. Na
tom záleí, jak k sobì náleí. Jak a které. Za pozemského putování je tøeba vnímat znamení.
»Na tvá vnuknutí pozor dávám « modlíme se
k stránému andìlovi. Na pouti po zemi jsme
se to uèili. Díky Michalovi. Málem jsme se s jeho
èárou spokojili. Po jejím pøekroèení jsme nalezli
ztracený prsten: kamenný kruh okolo menhiruukazováku, ukazateli k nebi vztyèenému.
Moc naeho Kam nám zjevila nae Zde. Spojení mezi nebem a zemí. Ley line je opak bludného koøene.
Shromádili jsme se a usebrali. Spojili nae
pozemské bytí s kosmickým. Pøed tím, ne jsme
se sebrali a sebìhli, sbìhlo se nìco vpravdì
zvlátního. Na obzoru, na protìjím vrcholku se
zjevil hlouèek osob. Zøejmì sesterská skupina.
Rektora Calábka jsme urèili snadno a rychle;
nato mnozí postupnì rozpoznávali i dalí své
kolegy, jejich typické postoje, posedy, pohyby
a posunky vyvolávaly veobecné veselí. Byla to
úasná náhoda! Tak krajnì nepravdìpodobné
setkání v rozlehlé zemi, uprostøed moøe balvanù, zkøíení nezávislých programù na nezamýleném místì! A oni vskutku zakrátko stanuli
u nás. Za pøíli krátko: ukázalo se toti, e to
vùbec nebyli oni  toti tamti. e muselo jít
o pøeludy vzduného zrcadlení na obzoru, pøi
styku klenby nebeské s hladinou moøe  a
vody, písku èi kamení. Fata morgana  víla
Morgana jim øíkají v messinské úinì, mezi Itálií a Sicilií, pøisuzujíce tyto úkazy sestøe Artuovì, pùvodkyni klamných zjevení i vìtných znamení! Nebo i tam, vude za obzorem, je Avalon, ostrov blaenosti. Avak ti, kteøí se k nám
zblízka pøidruili, zdáli pøedznamenaní poselstvím, byli skuteèní, z masa a kostí. Zeptejte se
jich.
To je jen pøíklad, jak se vìci obvykle mìly,
sbìhly a dìly. Nebyl jsem jich TEÏ sdostatek
práv. Zùstala vak ve mnì ostøe vtisknuta.
Vy jste ale jel po stopách krále Artue
a najednou kameny, menhiry
Pøiznám se, byl jsem zaskoèen. Neèekal
jsem, e budeme chodit po megalitech, obdivovat dolmeny, opájet se balvany. Já na »utry«
nikdy moc nebyl  na úlomky èi vykopávky,
dokonce ani na »bouraèky«, trosky a rozvaliny.
Ani k onìm údajným silám a vlivùm nejsem vnímavý. Jsem vak zvyklý cestovat více otevøenì
a vnímavì, ne cílevìdomì a zaujatì. (Nauèili
mì to kdysi dávno Paulus Arator, pictor angelicus a Vera Fides.) Je to vhodnìjí pro pou a výjezd ne pro túru a zájezd. Zvlátì, jde-li více
o velká Tajemství Poèátku ne o vytèený cíl. Takový je grál  opøedený záhadami, hádankami a dohady. Pohádka zaèíná po hádce: vyaduje zbavit se pøedstav a oèekávání, zámìrù
a cílù, pøíèin a dùvodù. To ve jsou sudidla
a pøedsudky svìta naeho. Nezajímají-li mne
kameny, zaujme mì zájem o nì - a podoby
úcty k nim.
A nejvìtí tìstí, které cestovatele a badatele  religionistu, etnografa, antropologa 
mùe v dalekých a cizích krajích potkat, je naskytnout se pøi nìjaké místní slavnosti, oslavì,
pouti èi svátku, stát se svìdkem posvátných
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zvykù a obyèejù, být pøítomen obøadùm, rituálùm, ceremoniálùm, èi dokonce se
jich úèastnit. Vzpomeòme putování Alexandry David-Neelové Tibetem èi Carla Gustava Junga Afrikou. V tom ohledu bylo to moje tìstí vpravdì de luxe: »domorodcù«  obøadníkù a knìí, adeptù a zasvìcencù  jsme si vozili s sebou plné
autobusy! Vidìl jsem je tanèit a janèit, zpívat a vzývat, kouzlit a svìtit, posvìcovat
a zasvìcovat, dotýkat se a stýkat se silami a vlivy, energiemi a mocnostmi, bostvy a duchy, pøivolávat je (evokovat) i vyvolávat (invokovat), pøijímat a vysílat jejich úèinky  zkrátka, provádìt a pøedvádìt obcování s bytostmi a jsoucny dávnovìku naí pøítomnosti. Bylo to kouzelné. To poloilo základ mého vlastního zasvìcení.
Vy jste zaèínali tam, kde my konèili: u Stonehenge
Nikoli bez pøedehry a prùpravy: megalitická pole, kruhy v obilí, pravìké svatynì, umìlá návrí Bùhví, respektive vy víte, kde vude jsme byli! Na pøíkladì
Stonehenge vak mohu nejlépe pøedvést, o co lo a co se zjevovalo. Vzpomenout
zázrakù, které nás potkávaly a pøíznì která nás provázela, mocných skutkù, které
se na nás ukázaly.
Pøedevím náleí mùj vdìk mocnostem povìtøí za jejich nezaslouenou pøízeò.
Do vínku jste nám dal na cestu ono náleité »chtónièno«, to prý e bude pøesnì
ono: bouøe a vichry, mraèna a mlhy, lijáky a slejváky  zkrátka, bìsnìní ivlù.
Z toho prý máme mít radost. Jistì by to bývala pøíleitost k nácviku pøísloveèné
»dokonalé radosti« podle svatého Frantika Leè jestlie èlovìk koneènì  poprvé a zøejmì naposledy  dorazí k Stonehenge, a ono skuteènì lije jak z konve,
z tìkých, temných mraèen skrze sychravou mlhu, pak se mu z teplého autobusu
nechce a jenom tie kleje. Pøitom ví, e nezbývá, ne z povinnosti vystoupit
a stateènì vykroèit, kdy u jsme jednou tam. Pøevládá vak spíe pocit trpkého
zklamání, ne zvìdavého a zvídavého oèekávání. Zarputile, se vzdorovitou rezignací si umiòuji: zdálky se kouknu, rychle okouknu, a neménì rychle zase zalezu.
Abych mohl øíkat, e jsem zde byl a vidìl!
Jene taková místa jsou právì v tomto ohledu ponìkud magická
Ve vech ohledech. V tom právì nebylo Stonehenge výjimkou, nýbr názorným pravidlem, ukázkou výjimeèného tìstí, které nás skoro vude provázelo.
Tehdy je doprovázel záitek moci víry, která nejen stromy vytrhává a hory pøenáí, ale té
mraky trhá a mlhy odnáí. Podobnì tomu
bylo jetì jednou, pozdìji, pøi výstupu
na Camelot.
Jako by se pøed námi rozhrnovala
opona Nepamatuji si, e bych byl
zmokl, i kdy jsme vystupovali za silného detì. A také u ani nevím, kdy
a jak pøestalo úplnì pret, vyjasnilo
se a oteplilo. Ono to toti bylo vlastnì jinak. Ani slunce, ani modré nebe
se po celou dobu neukázaly. Zùstávali
jsme obklopeni pøíjemnì a pøimìøenì
prozáøeným edivem, v nìm kamenné
stavby ostøe vystupovaly do naí pøítomnosti, nerozptylované oblohou,
krajinou, obzorem. Prostorný svit, poèasí bezèasí.
My tam byli za hezkého poèasí
a bylo tam docela hodnì turistù. Nìkteøí peèlivì zkoumali,
jiní jen tak proli.
Mnì se tam zjevovaly tøi
druhy antropoidních bytostí. Jedny, ty turistické, tam zjevnì
nebyly, jsouce vydìleny zábalem
nepromokavých
odìvù od prostoru, odstínìny pøíkrovem detníkù
od nebes, opouzdøeny plátìnkami od
okolí, izolovány kosmonautickou obuví od po-
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svátné pùdy. Z toho soudím, e v jejich (naem?) svìtì trval nehostinný dé a chlad  v nich jsme se opìt ocitli pøi návratu
k autobusu. Jejich »tìlanepøítomnost« doplòovala navíc duchanepøítomnost zajiovaná sluchátky a kamerami. Ui majíce, neslyí, oèi majíce, nevidí To bylo zajisté psáno o odstraující,
zakleté pøízraènosti turistické existence.
Ty skuteènì pøítomné, zasvìcené bytosti byly dvojího druhu:
nebeské a pozemské. Pozornost prvních byla zamìøená orientaènì: na smìry svìtových stran, èasy a místa hvìzdných východù a západù, slunovratù (solistitium = »slunostoj«) a rovnodennností (equinox = »rovnonoc«) a na to, jak odpovídaly kamenným ukazatelùm  vrcholùm, hranám, prùrvám, stínùm a zákrytùm. Pozornost tìch druhých, pozemanù, byla obrácena dovnitø, komunikaènì: soustøedìnì a vnímavì, vyladìnì a vcítìnì
sledovala projevy a promìny místních sil a vlivù. Posuzovaly
a srovnávaly jejich pùsobky a úèinky z rùzných stanovi a postavení, posedù a postojù, poloh a pohybù. Svá zjitìní, dojmy
a pocity srovnávaly a porovnávaly, hodnotily a posuzovaly co do
kladnosti, zápornosti, ladnosti a jakosti. Pozemské bytosti se chovaly jako anténky, pøipomínaly ufonky.
Vy jste ale i svým vzezøením byl za poutníka, a navíc bosky
Bosé bytosti na tom byly ovem nejlépe: byly pøítomny nejen
plnì, nýbr cele: celovaly chodidly zemi, a byli jí celovány-zcelovány. »Nezapomeòte, e zemì se tìí z dotekù vaich bosých
nohou a e vítr touí pohrávat si s vaimi vlasy«, nabádá Dibránùv Prorok. Bos jsem bosé spoleèníky nejenom potkával, ale
navtívení s nimi i sdílel. Spoleènì jsme vychutnávali vlahou hebkost a útulnou pøívìtivost onìch poehnaných chvil. Vude 
uprostøed Stonehenge jsme si to vak uvìdomili a vzájemnì øekli.
Je to nejen výsostné místo setkání Nebe se Zemí, ale té pozemského osobního sdílení-setkání podob, zde a nyní, posvátného TADY a TEÏ.
Akupunkturními body je na chodidlech zastoupen celý èlovìk.
A posvátná místa jako Stonehenge èi posvátné hory a andìlské
cesty  výsostné spoje mezi Nebem a Zemí  jsou pokládána
za jakési akupunkturní body a meridiány Zemì. Pøicházíme
a nacházíme se tam, abychom se na tomto styku podíleli: pøicházeli k sobì, nacházeli sama sebe. Nejen hledìli a prohlíeli.
Pohled znamená odstup, pøedpokládá jej i zakládá (srv. »hledisko«, »na pohled«). Prohlíení znamená zprùhlednìní: propad skrze nesetkání, minutí, pominutí. (Proto je turismus osudnì bludný; bedny diapozitivù jsou toho obludným symbolem.) Skuteèné
vidìní se stává vìdìním pod vedením intimní úèasti: hledìt
a hladit. Lidská chodidla jsou stejnì jedineèná jako dlanì rukou
èi kùra mozková. Tím vím nabízí èlovìk svìtu rùzné podoby své
celistvosti. Podoby jsou nádoby, do nich pojímá celek svìta, prostory, v nich zaujímají místo (takes place  odehrávají se) zpùsoby naí kosmické sounáleitosti. Patøí k nim boltce i sítnice,
jazyk i øeè. Chodidla vak odpovídají oné základní, zemské podobì lidského zaloení èlovìka (conditio humana). Vytváøí doslova podstatu Adama-»zemáka«, vnímavost uzpùsobenou tomu,
z èeho povstal: prachu zemì.
Mluvíváte o nabíjení energií. Technické pøímìry jsou vak zavádìjící, nebo se domníváme, e jim rozumíme. Prùhlednost
technických principù pak neuctivì promítáme a nebezpeènì pøenáíme na tajemství pøirozených Poèátkù. »Energie« vak pùvodnì neznamenala sílu, velièinu èi jev, na nì byla vìdou degradována. Energeia vyjadøuje skuteènost. Nejde o to, nabít se energií, nýbr nabýt energie, toti obnovit, obrodit skuteènost vlastní
na místech, kde dlí Moc skuteènosti kosmické. Èlovìk je »svorníkem mezi Nebem a Zemí«, ruèitelem jejich Posvátného Sòatku
(hieros gamos). Kadý je natolik skuteèný, nakolik uskuteèòuje
toto poslání kosmické sourodosti s vehomírem  mikrokosmu
s makrokosmem. Tuto podobu obnovujeme, obrozujeme (»reformujeme«, »upgradujeme«) podílem na podobách kosmické pøítomnosti. Vycházejí-li ze zemských míst Moci a nikoli z moci pøenosných obrazù, pøedmìtù, melodií, mylenek èi slov, pak prvot-

ním orgánem a zpùsobem jejího vnímání oetøujícího podobnost tìla a kosmu a zraèícího se
v terénu a zemi, je bosé, putující kráèení. Nae
chodidlová reprezentace snímá dynamiku terénních promìn a poznává tváø zemì, jako ucho
vnímá hudbu a slyí melodii a hmat cítí tlaky
a chápe tvar. (Dynamis ostatnì znamená Moc.)
Proto je nenáleité chápat místa jako »body«.
Je to dìdictví osudové geometrizace skuteènosti, která nás svìtu odcizila, posílené metonymií
z léèebné techniky jehlami. Posvátné místo vak
neposkytuje a nepøedstavuje pouhý bodový
kontakt èi spoj, nýbr ohnisko a ústøedí, k nìmu se terénní podoba, tváønost, rozprostranìnost sbíhá-usebírá a z nìho se zároveò rozbíhá-rozkládá, íøí. Opakuji naléhavì: síly, moci,
kouzla a bostva, s nimi nám jest co èinit, nejsou velièiny, nýbr podoby. Styk s nimi nespoèívá v dotyku (kontaktu, kanálu, prùchodu), ale
v opakovaném stýkání (»obcování«, komunikaci), ve zpùsobu vzájemnosti, v rozumìjícím, uctivém (zpùsobném, »taktním«) pobývání a obývání.
Co jste tam zaili?
To, jak se dívání promìnilo v podívanou, divení ve vidìní, scenerie v divadlo, vnímání
v setkání  ve zjevení, zasvìcení, patøení tváøí
v tváø. Kterak se cítìní-vciovávání v nìco, promìnilo v bytí-bytí tím. Stali jsme se skuteènými
theoroi, úèastníky posvátných her. Øecké theoria (podívaná, odtud theatron = divadlo) bylo
ostatnì do latiny pøekládáno jako contemplatio
(kontemplace, rozjímání, lépe vak: usebrání, tj.
zvnitønìní chrámové prostory, ve smyslu Pavlova »Zdali nevíte, e tìlo vae jest chrám Ducha svatého ve vás?« (1Kor 6.19).)
Cosi mi toti od poèátku »nesedìlo«. Oba
topologické, mapovací pøístupy  jak ten nebeský, orientaèní, tak onen pozemský, individuálnì komunikaèní, neodpovídaly úplnì geniu
loci tak, jak na mì doléhal, ani terénu, ani atmosféøe, ani scenerii, ani vybavení a zaøízení
dávné observatoøe a laboratoøe. Její dávné pùvodce povaujeme za duchovnì vyspìlé znalce: vynikající astronomy a astrology, pokroèilé
geometry a geografy, velké matematiky. Kamenné prostøedky jejich dùmyslných a rafinovaných èinností mi pøipadaly pøespøíli hrubé
a primitivní, nepøimìøenì masivní a neotesané,
objemné a nápadné. Vdy k úèelu, který jim
pøipisujeme, by postaèily rysky a nitì, nanejvý
snad filigránské pøístroje, sextant èi gnómon! Ty
by se pochopitelnì nedochovaly; ale slouilo takovému úèelu postavení onìch kamenù? Nepodsouváme podvìdomì onìm veleduchùm
a zasvìcencùm dávnovìku, ví vìdomé úctì
a obdivu navzdory, klié z uèebnic, èi dokonce
pøedstavy z obrázkových seriálù o zaostalosti,
primitivismu doby kamenné? Jinými slovy: máme co èinit s dávnými mágy èi s »praèlovìkem«?
Fungoval-li Stonehenge skuteènì jako pozemská pozorovatelna a nebeská ústøedna,
uzel a køiovatka komunikaèní sítì globálního
propojení sledující a øídící kosmickou orientaci
tehdejí civilizace, jako duchovní kosmodrom
schopný zprostøedkovat, vyuít èi dokonce ovlivòovat kosmické síly probouzené stykem Nebe
se Zemí, k èemu ty monumentální stavby, to

mnoství váhy a hmoty shromádìných kvádrù
a balvanù? Opìt: záhada utrù
Kdy jsem zámìrnì odhlédl od astrálních,
kosmických, geologických a geografických souvislostí, je tomu podkládá a pøikládá nae moderní pøedstavivost a vzdìlanost, a vylouèil to,
co si myslím, e vidím, a co si myslí ti, na které
hledím, tehdy To pohlédlo na mne. Procitlo-zjevilo se. Kameny dostaly tváøe, jejich postavení
se promìnilo v pøedstavení. Patøily nejen k sobì,
ale i na sebe a na nás, do hleditì; na jevitì
jsme nemìli pøístup. To, co mì pøedtím tolik
mrzelo a omezovalo, se ukázalo náleitým pro
divadelní výstup: krajinná scenerie se zmìnila
v divadelní scénu shromádìní bohù!
Na takové zmìnì perspektivy (gestaltshift)
nebylo nic divného. Rysy oblièeje se nám rýsují
kdekoliv a v èemkoliv. Pattern (vzorec, schéma,
vzhled) lidské tváøe je nám vrozený, jeho vyhledávání a zahlédnutí jsou zcela pøirozené. Cokoli nepravidelného a zmateného døíve èi pozdìji
samo »prohlédne«  vyhlédne tváø, vyhlíí oblièej, s oèima a rty, nosem èi èelem Nic z toho
vak není nutné. Prostì se to nìjak zatváøí,
lidsky-nelidsky: vykoukne z mrakù, sedlin, kùry,
koruny i listí, z opadané omítky èi odøené látky.
A ovem: z kamenù a skal, jako tehdy.
Pøitom nelo o pomíjivý sebeklam èi svévolnou, osobní iluzi, spíe o kolektivní projekci
a skupinovou sugesci. Vidìli jsme vichni spoleènì, mohli si sdìlovat tyté vjemy podob, sdílet podobné pocity z výrazù kamenných tváøí,
pohlíet jak na nás vzhlíí sub specie aeterni,
shodnout se na jejich urèení i sdìlení.
Nebyl právì tento objev jakýmsi propojením
vaí pùvodní cesty za grálem se svìtem kamenných kruhù?
Patrnì ano. Onen záitek mi poskytl výkladový klíè ke svìtu, v nìm tajemství grálu teprve
dává smysl: Ty a zemì jedno jste  stále pøítomný motiv. Tehdy jsem také pochopil, proè
bylo nutné, abych nejen èetl, mluvil, psal, ale
pøiel, stanul, spatøil: veni, vidi, vici. Teprve teï
jde o vlastní svìdectví, osobní zkuenost, umoòující skuteènì produkovat  myslit a tvoøit,
a ne jen reprodukovat  pøednáet a referovat.
To se týká pøedevím keltské teologie. (Theologia v pùvodním významu není »bohoslovím«,
ale hermeneutickým umìním pøevádìt ivelnou
øeè bohù ke slovu.) Vypráví se, e kdy Kelti pøibyli do Delf (to jest, dobyli je a vydrancovali),
vyvolaly u nich sochy øeckých bohù nezøízené
veselí. Ne snad proto, e by je pohorovalo zpodobování bostev, tak jako idy, jejich Bùh je
bez podoby, èi tak jako nás, jim vadí »antropomorfismus«. Pro Kelty byly øecké podoby bohù
ne pøíli lidské, ale pøíli dokonalé-dokonèené,
definitivní. Klasická krása, k ní se dodnes obracíme jako k nepøekonatelnému, boskému,
byla pro Kelty nesluèitelná s bostvím, které dle
jejich »theologie« záleí právì v promìnlivosti,
mnohotvárnosti, neuchopitelnosti. Pøipisovat bohùm jakékoliv tak-a-jinak, pøedpisovat jim, jak
mají vypadat, jim pøilo k smíchu.
Nebyl prostor pro tvùrèí pøedstavivost, fantazii, ve bylo dokonáno
Pøesnì tak  a hlavnì pro bohy samotné,
jejich svrchované, fantastické pøedstavování se,

vystupování, zjevování. Tak, jak nám to pøedvedli na onom pøedstavení v Stonehenge, výstupu, výjevu. Keltským bohùm náleí vechny
podoby najednou. To se odráí v jejich teofanii  zpùsobech jejich zjevování a projevù.
Chybí jim proto ona individualita a osobní identita, na kterou jsme zvyklí z mytologie Øekù, Øímanù, Egypanù, Indù. Nic jim toti nebrání pøecházet v sebe navzájem. Keltská teofanie je ivelná: bohové se ohlaují a projevují v umìní
stromù, zurèení vod, zraèí se zvlnìnou hladinou,
zvrásnìnou krajinou, vrásèitou skalinou. Tyto
poslední podoby, terénní a kamenná, jsou
ovem nejtrvalejí. To neznamená, e jsou stálé: hledí na nás s dynamickou nehybností, obracejí se k naí obrazotvornosti. Jejich bytí nespoèívá v pøedmìtné danosti, ale pøebývá
v tvùrèí fantazii naí uctivé, pokorné oddanosti.
Nenechává se spoutat naim fixujícím, zvìcòujícím-zvìèòujícím podhledem, odstupem a nadhledem. Jejich bytí není objektivní  »jinobytné«, výskytové, pøedmìtné, trpné, nýbr subjektivní  svébytné, autonomní, osobní, podmìtné. (Proto nelze takové setkání a ná vhled zpøítomnit a pøedvést na ploné fotografii pomocí
»snímku«, snímajícího toliko povrch vìcí co posmrtnou masku, tak jako zrcadlo. Vichni jsme
si to zkusili a poznali, jak obtíné je na obrázku
vykázat to, co se nám tehdy tak zøetelnì ukázalo. Nae zklamání neznamená, e nae vidìní bylo klamné, e podoba nesestává z nerovnomìrností povrchu, jak by se nae zpøedmìtòující, sebestøedné já chtìlo domnívat, nýbr e
vyvstává z hlubin. Proto je nepøenosná 
z kamene èi terénu na fotografickou emulzi,
napøíklad. (Dokáe to snad jen vysoký zasvìcenec, jakým je Hana Rysová. Vyaduje to vtìlit
Podoby do obrazù srdcem, nikoliv objektivem.
Na bozích není nic objektivního; jejich kamenné jevení uèiní z due knìky pøíbytek svému
bytí.)
Z kamenného kruhu si odnáím skuteènou
zkuenost: zkuenost vlastní skuteènosti. »Vlastní« jak ve smyslu skuteènosti pravé-autentické,
tak ve smyslu své, mojí-pravdivé. Zkuenost
pravdy, která nemùe být ani zjevena-odhalena,
ani sdìlena-prozrazena, toliko sdílena-zakouena. Ne pravdy, kterou vím, ale té, v ní tìsnì,
tìlesnì stojím a na ní stojí vechno ostatní
vìdìní.
Je tohle tajemstvím grálu?
Snad. Tajemství tìla jako posvátné nádoby,
o ní podal svìdectví Milarepa: »Slyte prosím
z nitra nemìnného stavu mysli. Pochopil jsem,
e toto hmotné tìlo z masa, krve a mentálního
vìdomí je posvátnou nádobou tìch blaených bytostí, je touí po svobodì, ale høíníky
vede do niích oblastí. Vím, e v tomto tìle
spoèívá ivotní rozhodnutí mezi nesmírným ziskem a ztrátou, spjaté s vìènou blaeností nebo
bídou na rozhraní dobra a zla «
Tehdy jsem rovnì pochopil, proè menhiry
nesmí být opracovávány. Aby ivelná, svrchovaná, skalní teofanie nebyla naruena, znesvìcena. A aby nebyla znásilòována osobní, svébytná, spontánní obrazotvornost nás, smrtelníkù,
partnerù a pøíjemcù boských zjevení. Pøinesením a vztyèením megalitu spatøenou dynamicBARAKA
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kou podobu, spolu s hmotnou hloubkou, nitrem, zdrojem, z nìho vyvstává. Proto se jenom pøemístím, umístím v krajinì, její terénní profil neodpovídá vynaloené, nadlidské námaze, která nám, zvyklým na informaèní pøenosy, pøipadá zhola
nesmyslná. Zvlnìní, zvrstvení zemského povrchu je právì tak teofanií jako umìní èi kamení. Návrí (mounds) jsou prùchody do zásvìtí; nebo snad výbìky, vychlípeniny zásvìtí do svìta, sem k nám? Dle keltské religiozity není zásvìtí mimo
nás v nìjakém jinde. Je jenom jinak; a také my jsme jinak a naim jinak jsme
také souèástí zásvìtí. Obýváme souèasnì rùzné svìty, rùzné øády skuteènosti. Proto se mluví o za-svìcení. Dává schopnost »pøeklopit«, pøesunout tìitì své existence, pøichýlit své vìdomí k jinému rozmìru svého bytí. Ocitnutí znamená procitnutí. Staèí zmìnit perspektivu, nikoli svìt: pøedìlávat jej, upravovat a opravovat
»ku obrazu svému«  k té své podobì, na které lpíme svým svìtonázorem, svým
pøesvìdèením.
Anglická krajina je vak typicky upravená
K obrazu vesmíru. Krajinná kosmetika má kosmologický základ v keltském typu
»krajinné religiozity«. Pøipomínám: KOSMÉSIS znamená úprava, uspoøádání (z toho
nae »kosmetika«) od KOSMOS, perk èi ozdoba, posléze svìt nahlíený jako øád,
svìtový poøádek spoèívající v uspoøádání vzájemných vztahù Nebe a Zemì. Právì
tato vzájemnost se nazývá religio, doslova »zpìtná vazba«: péèe o obchodní a pohranièní styk (»obcování«) mezi pozemany a nebeany  lidmi a bohy (odtud
»náboenství«).
Tímto rozhraním-okrajem byla pro Kelty krajina (landscape). Je jak místem lidského pobytu, tak zpùsobem boského projevu. Religiozita je snahou tento zpùsob vhodnì uzpùsobit. Odtud kosmetická péèe o tváø zemì, pøecházející a
v jakousi »plastickou chirurgii« a »transplantaci«. Míním ruèní vrení pahorkù
(cheir-urgia znamená ruko-dìlbu) a pøesazování balvanù. Podobnì Kelti sázeli
a pøesazovali také stromy. (Odtud »druidové«, ti, kteøí vìdí/vidí/vìtí
ze stromù  drus, drys; odtud nae »drvo« = døevo; rusky dìrevo, jak víme, znamená strom). Ze stromù se zachovaly jen
nìjaké ty fosilizované zbytky koøenù v základech posvátných míst (viz Chalice Well v Glastonbury).
Jsou to vak i nae koøeny, koøeny èeských legend,
bájí a povìstí. I v nich hrají stromy a jejich sázení
dùleitou roli. Staré povìsti èeské, dávné kroniky,
motivy Rukopisù, to ve, co nai obrozenci
a vlastenci ctili a hájili co národní specifikum (malé,
ale nae), se ukázalo být vrcholem keltského ledovce, èi spíe výhonkem masivního rhizomatu: jediné obrovské, rozvìtvené podzemní pletenì, z ní
vyraily té artuovské a grálové legendy.
Já se vdy divil, proè si tak rozumím s Iry
a proè vdy, kdy jsem jim øekl, e se jmenuji Vlastimil, po jejich tedy Patrick, jásali
Døív jsem si myslel, e je obdivuji proto, e
jsou tak zpìvaví a nezkrotní
Jak etnickou pøíbuzností, tak kulturní pøísluností jsme s keltským svìtem spøíznìni. Jsme souèástí tého pøíbìhu. S Kelty
sdílíme také zvlátní podobu pøijetí køesanství, nezávislou na apotolském,
tedy øímském podání. Vdìèíme za to
právì ji zmínìným irským misiím.
Jsme tak právoplatnými dìdici
té Evropy, která se vynoøila
z temného vìku. Narativní
pøízí, z ní jsou tkány
nae dìjiny, jsou tzv.
matter of Britain, britské
záleitosti, nikoli øímské,
francouzské èi germánské,
tím ménì snad ruské »byliny«!
Králem je pro nás Artu,
nikoli Karel Veliký, by je
z jeho jména slovo »král«
odvozeno. Také k nám
mluví nebesa a boství
skrze krajinu. Èechy
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jsou stopou velkého dopadového kráteru. Èeská pánev, protkaná sítí menhirù, slouila od pravìku jako astronomická pozorovatelna díky horskému lemu umoòujícímu pøíznaèným profilem
pøirozenou pozemsko-nebeskou orientaci. Snad byla také jakousi
power-plant, výkonným akumulátorem kosmických sil. Praha, její
srdce, je místem  »mìstem velikým, jeho sláva hvìzd se bude
dotýkati«, Karlovým Nebeským Jeruzalémem! Barokní krajinotvorba v Èechách je dìdicem stále tée nepøeruené tradice
a výrazem pøíbuzné religiozity. V Praze také dolo k nejvìtím
pøevratùm v kosmologii: Brahe, Kepler, Doppler, Einstein, ti vichni zde pùsobili nejen na èas, ale v èase svých pøevratných objevù, které zásadnì zmìnily názor na vesmír, pøesnìji: ná zpùsob jeho obývání.
Tvar a pùdorys Stonehenge ale evokuje i nìco dalího. Tam
se pøece odehrávaly pravidelné rituály, jakási tehdejí divadla; tak tehdejí lidé proívali své katarze
Jak jsem øekl: kamenné shromádìní bohù, boích tváøí, je
jako výjev z kosmického dramatu. Byli jsme diváky boského dramatu, úèastníky posvátných her v divadle mysterijní podívané.
S obrysy a rysy balvanù se mi propojily také jiné souvislosti. Ji
dlouho jsem vìdìl  a ná prùvodce to dnes pøipomnìl tu
úsmìvnou kuriozitu, e jistý Inigo Jones byl pøesvìdèen, e Stonehenge bylo divadlo postavené Øímany a zasvìcené latinskému bohu nebes Coelovi. Jones pouil svou rekonstrukci Stonehenge pro výstavbu Shakespearova divadla Globu. (Øídil se pøitom pokyny Vitruvia, øímského architekta z dob Julia Caesara
a Octaviana Augusta.) Pøipomínám, e »Globus« neoznaèoval model zemìkoule, nýbr nebeskou sféru pøepaenou Zemí: odtud
»prkna, která znamenají svìt«.
Oveme je Stonehenge mnohem, mnohem starí ne Øímané èi Merlin (jeho zase èiní jejich autorem artuovské legendy:
svým kouzelnickým umìním je mìl pøenést z chrámu z Irska
a znovu sestavit); u tehdy stály »od nepamìti«. Inigo Jones vak
patøil k nejvzdìlanìjím lidem albìtinské doby. Jeho omyl nemohl být tak naivní, jak nám to dnes pøipadá. K jeho kuriozní
teorii musel existovat nìjaký hlubí dùvod  takový, kterého si
ani sám nebyl vìdom. Tento významný albìtinský architekt
(k jeho zachovaným dílùm patøí letohrádek, který jsme vidìli pod
Greenwichem) je dnes znám pøedevím jako tvùrce scenáristických návrhù, kterým Anglièané øíkají masques. Nìjaký èas trvalo,
ne jsem podle slovníku zjistil, e masque znamená scénickou
výpravu a nikoli kraboku  mask, co se píe jinak, ale ète se
stejnì. Stejný je ovem i pùvod obou výrazù. »Maska«, øecky PROSOPON, latinsky persona, znamená jednak oblièej a jednak osobu, pøedevím ve smyslu divadelní role (srv. drammatis personae  »osoby a obsazení«). Role bývala urèena výrazem tváøe,
pod ní úèinkující vystupoval. Tatá osoba  typ masky  mùe
být obsazena (zosobnìna) rùznými herci.
V Stonehenge jsme hledìli tváøí v tváø tìmto pùvodním »maskám«, tj. projevùm bohù  boských rozmìrù skuteènosti, jejich dramatický výstup se zraèí v krajinné scenerii svìta! Vudybyl Merlin nás tehdy pouèil, e to odpovídá souèasné teorii vzniku výtvarného umìní: skalní tváøe se zpoèátku jen objevovaly
a byly oznaèovány a navtìvovány, pozdìji je lidé pøemísovali
a sestavovali, posléze pøitesávali a pøizpùsobovali, a a nakonec
je zaèali napodobovat  umìle vyrábìt, umìlecky vytváøet. Umìní tak vlastnì vzniklo jako theurgie: ovlivòování boských sil, manipulace s bohy. Mezistupeò nalezneme v dávných reliéfech
nebo na Velikonoèních ostrovech. Ostatnì i prvotní obydlí poskytly èlovìku pøirozené skalní dutiny  vnitønosti Bohynì.
K dutinám, hlubinám a výinám se pojí má druhá zásadní
anglická zkuenost a téma: archandìl Michael. Natìstí jsem
o britském (cornwallském) Saint Michael, protìjku bretaòského
Sain Michel, a koncovém èlánku dlouhé linie michaelských míst
a vidìní, tvoøících rovnou èáru napøíè Evropou, pøece jen
z poslední doby u nìco vìdìl. Vznikaly postupnì, pøiblinì
v tých temných dobách úpadku øímské moci, o nich vyprávìjí
artuovské a grálové legendy.

Archandìl Michael je hlavní kníe nebeských
vojsk. Nepatøí jen k druhému nejniímu stupni
andìlských mocností, ale jako vítìz nad Luciferem, jeho vzpoura mìla celistvost nebeských
mocností naruit, zosobòuje andìlskou hierarchii jako celek. V ikonografii, mytologii, legendaristice vystupuje jako stráce, ochránce a bojovník. Podobnì jako svatý Jiøí. Ve jménu obou
jsou pasováni rytíøi: In the name of God, Saint
Michael and Saint George, I make you knight!
Takto byl pasován také Artu.
Oba patroni nás provázeli: svatý Michael
i svatý Jiøí. První, sestupující na svých køídlech
shora dolù, sráí ïábla, Satana, starého draka
èi hada do pekelných hlubin zemì. Druhý rovnì bojuje a zabíjí draka. Jezdí vak na koni po
zemi  horizontálnì. První je strácem vertikální zemsko-nebeské osy, druhému je svìøen horizont, kde se klenba nebeská stýká s okrskem
zemským. První chrání království nebeské, druhý
chrání zemi a princeznu, královskou dceru 
království pozemské. Také archandìl Michael
chrání nebeskou Pannu, matku Dítìte, spasitele
svìta. (Ap. kap. 12). A oba mají co èinit s jeskyní,
otvorem v jícnu zemì; Michael je znázoròován
jako soudce duí a stráce prahu v podsvìtí.
Ikonograficky jsou proto mnohdy èasto k nerozeznání. Astrologicky vak stojí na opaèných
stranách roku: Jiøí (24. dubna) otevírá zemi (z ní
»vylézají hadi a tíøi«), zatímco Michael, na druhém pólu ekliptiky (29. záøí), zemi uzavírá
a zahajuje onu druhou, skrytou polovinu
roku  jeho »temné období«.
Také Dark Ages, temný vìk, patøí k významnému pøedìlu, k rozhraní dìjinnému, kdy se na
rùzných místech svìta dála velká zjevení
archandìla Michaela. Nejen jejich rozloení historické a geografické není náhodné. Ta místa
sama jsou si nápadnì podobná: typická je vysoká, kuelovitá, ostøe strmící hora, døíve nìjak
souvisící s hrobem, podsvìtím, peklem. Tyèí se
z hlubin vod Nestvoøena a dotýká se nebes, na
rozhraní zemì a moøe, obèas s pevninou spojená, obèas ne. Pøíliv, odliv. Tak je tomu
v Bretani a toté jsme zaili v Cornwallu. Je to
nìco úasného.
Nám se podaøilo pøejít na St. Michaels
Mount suchou nohou a projít tak celou trasu, kterou procházeli celá staletí poutníci.
koda, e jsme tam my nemohli dojít pìky.
Nedoli-li jsme nohou suchou, doli jsme a proli  alespoò vìtina z nás  nohou bosou,
s úctou, která náleí posvátným místùm majestátní Boí Pøítomnosti. Za pøekrásného poèasí,
obklopeni rajskou zahradou, to ostatnì pøilo
zcela pøirozené. Dali jsme se prostoupit svìí,
rajskou, panenskou prvotností zemì, je co
Afrodité vzchází z Vod.
Mimochodem: právì opaèný záitek nám
poskytla bezútìná scenerie konce zemì, The
Lands End, kde na nejzazím západním výbìku Anglie zemì v oceánu doslova mizí, rozpadá se, zaniká, konèí. Výbìek kruché, drolivé,
drobivé pevniny, stále ménì pevné, neustále
ménì stálé, bez pøestání pøestávající, bez ustání mizící, nám dopøál zakusit onu skuteènou,
chmurnou, nesmlouvavou koneènost svìta, na
kterou jsme zcela zapomnìli poté, co jsme

zmapovali zemi na koneèný, omezený povrch
koule vloené do nekoneèného, bezmezného
prostoru.
Zato michaelský polo-polostrov poskytl ono
»za« (beyond), na Konci Zemì chybìjící. Pøipomenul nám tak opaènou zkuenost svìta: jeho
vstøícnou, dostupnou-dosaitelnou a nadìjí tìhotnou transcendenci. Jeho znázornìní  andìla zachraòujícího lodì z bouøí, porodivího
enu pøed pøílivem, podsvìtního soudce
s meèem a vahami  poukazuje k tarotovému
arkanu XIV: mohutný, apokalyptický andìl pøelévající nádoby stojí rozkroèen mezi vodou
a zemí. A kdekoli se zjeví, vytryskne pramen. Michael se pøedstavuje jako duch jeskynì a jako
ochránce stád a pán posvátného býka. Pùvodnì jsem mìl za to, e název hory nad Glastonbury (Glastonbury Tor) nìjak souvisí s vìí na
jeho vrcholu, je je rovnì zbytkem chrámu
archandìla Michaela, e Tor znamená nìco
jako vì (Tower) èi bránu (nìm. Thor); nyní jsem
doel pøesvìdèení, e Tor souvisí s taurus (býk).
Podobnì v Itálii, na rozhraní Alp a Apenin, na
velice nezdravém a obzvlátì nebezpeèném
místì tektonického zlomu zvaném Tauri, stojí
chrám archandìla Michaela-ochránce stád.
A bìda tomu, kdo posvátného býka zabije!
Glastonbury Tor je nejposvátnìjím místem Anglie, dnes duchovního støediska zastáncù postmoderny a hlasatelù Nového Vìku (New Age),
tedy vech, kteøí cítí, oèekávají a vyhlíejí Velký
Pøerod Vìkù.
Zdálo by se, e svatý Jiøí nemá s býkem
a stády nic spoleèného. Jene Georgius, øecky
Georgios, znamená doslova »zemì-dìlec«. A to
u s dobytèím spøeením souvisí. Jak oráè, tak
rytíø bojují s chtónickou ivelností Zemì, znázoròovanou jak drakem, tak býkem. Zemì-krajiny,
kterou tøeba zúrodnit, obdìlat, vzdìlat-upravovat a spravovat. Stále stejná podoba religiozity.
Mimochodem: nejlépe, nejútìnìji jsem se cítil
na kopci, kde dle povìsti svedl St. George zápas s drakem a vysvobodil princeznu, zosobnìnou Dui Svìta.
Vzpomínáte? Kdy jsme pøed více ne ètyømi
lety dìlali rozhovor pro èasopis MANA, nakonec se to jmenovalo »Hlásím se k øádu
potulných rytíøù«.
Vánì! Já sebe sama opravdu chápu jako
potulného rytíøe. Byl jsem dokonce pasován
meèem Jany z Arku. Tak to nebude asi jen tak.
Pøi návtìvì oné bílé kresby konì v travnaté
krajinì  nevidìli jsme ji, je patrna toliko z ptaèí perspektivy, nýbr procházeli jí: vstøebávali
svou chùzí její tajemné obrysy  pocítil jsem
neodolatelnou touhu vylézt na protìjí kopec,
který mi uèaroval, magicky mì pøitahoval. Bez
váhání a bez optání jsem zaèal sestupovat. Jiní
mne následovali. (Dodnes jsem vdìèný naemu prùvodci, e nám to umonil: vrátil se
k autobusu a pøijel nám naproti z druhé strany!) Nikde jsem se necítil tak pøirozenì a dobøe. Pøestoe na úpatí je holé místo, kam stekla
draèí krev a kde tráva neroste.
Poøád tady ale mezi øádky mluvíme o pouti,
býku, a tedy i labyrintu
Ano; Michael je spojen s býkem a býk
s bluditìm  jako na Krétì, odkud máme ty-

té motivy: obluda Minotaurus, draku blízká, rytíø Theseus zachraòující princeznu Ariadné
Glastonbury, stejnì jako jiná michaelská místa,
pøedstavuje spojení nebe a zemì, soue a vod,
nestvoøena, svìta a zásvìtí. Odtud dle legendy
vyvedl Artu Ginever, svou pozdìjí cho
a královnu, zde vykonal zkouku labyrintem
Typicky legendaristická pøíkrasa, putovní téma  Wandermotiv, øekli bychom. Jene zbytky po labyrintu byly skuteènì archeology objeveny! A mnohem starí, ne potøebují artuovské legendy!
Tato shoda je rovnì pro onu zemi typická:
hradby Tintagel (vlastním, vzneenìjím jménem Din Tagel), hradu krále Gorloise a jeho
manelky Igrain, s ní Uther za dramatických
okolností zplodil Artue, jsou z dob mnohem
pozdìjích. Byly vak u tehdy budovány
k obrazu artuovské legendy. Zdálo by se tudí, e jsou èirým podvodem, a to dokonce
dvojnásobnì. Jenome i zde prokázaly vykopávky existenci sídelního hradu, navíc spadajícího do správné doby! Nìco podobného lze vyprávìt o údajném hrobu Artue a Ginever na
pùdì glastonburského opatství. Zpráva o jeho
nalezení je pøíli fantastická a nápadnì úèelová politicky i hospodáøsky, ne aby ji kdokoli
soudný a støízlivý mohl pokládat za autentickou.
Vak se také nálezy opìt diskrétnì ztratily: dubové rakve, tìlesné pozùstatky, dokonce i cínový køí se starobylým nápisem. Vìc by byla jasná, leè opìt jenome: nápis na dobové kopii je
psán zpùsobem, který v tée dobì stìí mohl
být znám. Take?
A tak tomu bylo napoøád: legendy a historie
se prostupují, archetypy a fakta se snoubí, symboly zhmotòují
Tady se ale mísí legenda a fikce se skuteèností a prokazatelností existence.
Jene jaká skuteènost a existence v jakém
smyslu? Objektivním? V tom smyslu pøece vekerá historická minulost u neexistuje! Naproti
tomu mýtus existuje dál. Je tudí nìjak skuteèný, stejnì jako dìjiny, legendy a tradice.
Z nich, a nikoli z atomù, se skládá-spøádá nae
skuteènost. Artu, který »vlastnì« (tedy historicky-právnì) nebyl »ve skuteènosti« králem.
A pøesto byl, je a bude skuteèným králem, Králem s velkým K, králem ve vlastním smyslu slova. Je králem i pro nás, králem archetypálním,
ikonografickým, »modelovým«. Obrazy, tapiserie, kostýmy, loutky, ilustrace  vechny znázoròují krále Artue. Také nae pøedstava Otce
vlasti je jím urèena. Nikoli náhodou: svùj Karltejn pojal a vybudoval Karel IV. jako mystický,
grálový hrad. U jeho otec Jan Lucemburský se
pokusil obnovit v Praze rytíøský øád Kulatého
stolu. Mé pøesvìdèení, e v husitském kalichu
se zraèí svatý grál, jistì znáte. e kalich za husitství pøivodil zkázu veho, o èem Karel snil
a co budoval? Ale vdy i svatý grál pøivodil zánik Artuovy øíe! Oba navíc spojuje snaha èelit
zúení dìdictví Spásy na apotolskou tradici,
a tak oslabit závislost na Øímu pøi zachování víry
a katolicity. Právì to symbolizují jak grál, tak
Kalich. Legenda pøipisuje Artuovi výpravu proti
Øímu (je musela být pøeruena v dùsledku
Mordredova puèe). Na snìmu Basilejském se
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rovnì, slovy básníkovými, »k Táboru sklonil
vìèný Øím«. Dozvuky tìchto snah, plné zadostiuèinìní, proíváme za naich poehnaných
èasù: v posledních letech pape podvakrát pøibyl do Prahy, kde nám jménem Øímské církve
vyslovil omluvy; a právì v tìchto dnech jednal
osobnì s anglickou královnou o smíøení a sjednocení s anglikánskou církví. Jsme souèasníky
a úèastníky stále tého pøíbìhu! Jene jsme otupìli a zlhostejnìli  rezignovali na smysl.
Proto jsme se vydali na tuto pou, abychom
nai ztracenou vnímavost (»uvìdomìlost«, chtìlo by se mi øíci, kdyby tohle slovo nebylo dosud tolik zprofanováno) k vlastnímu pøíbìhu obnovili a obrodili, abychom se zmìnili v jeho skuteèné hrdiny! Aby nae existence znovu dostala smysl.
Legendy vyprávìjí, e svatý Václav byl nebesy urèen za posledního rytíøe Kulatého stolu.
A také on, historicky »pouhý« kníe, je pro nás
Králem v tomté výsostném, archetypálním, kosmogonickém smyslu jako Artu. A tak, jako je
Artu jak králem byvím i budoucím (Arthurus 
rex quondam  rexque futurus, jak jsme si
smìli pøeèíst na jeho hrobì v Glastonbury, co
je astnì pøekládáno the once and future King),
tak je skuteèným Králem i svatý kníe Václav:
nejen jako vládce stojící na poèátku, ale i jako
»dìdic èeské zemì« vládnoucí dnùm dnením
i pøítím. Proto nedá  tak jej ádáme  »zahynouti nám ni budoucím«. Je králem, nebo
jemu náleí èeská koruna  koruna svatováclavská. Èetí králové tak vládnou z jeho povìøení a posvìcení jako Václavovi námìstci
a místodritelé. Z Václavových rukou pøijímá
Karel IV. zakládací listinu praské univerzity, jak
to znázoròuje a pøipomíná gobelín v Karolinu.
Václav je náleitì spojován s naí vzdìlaností,
je pùvodcem a patronem èeské duchovní moci.
Po celém svìtì je ostatnì jako král znám, ctìn
a opìvován  the good King Wenceslas, jak
jej nazývá jediná anglická »vánoèní koleda«
(Christmas Carol), pøíznaènì zpívaná v anglosaském svìtì o Vánocích, kosmogonických svátcích
poèátkù, zrození èasu.
Motiv prostupování historie a mytologie nás
v Anglii provázel vskutku od samotného zaèátku. Z bratru tøiceti osobností spojených s Londýnem, které nám ná prùvodce jmenoval, byla
dobrá tøetina fiktivních typu Sherlocka Holmese. V tomto smìru nejmohutnìjím, vpravdì
vrcholným záitkem byl strmý a klopotný výstup
na Catbury, kde údajnì stál Camelot, sídelní
Artuùv hrad, a kde se nacházel Kulatý stùl,
støed svìta zrcadlící nebesa. Tam nás pochopitelnì pøivedl opìt Merlin, podobnì jako kdysi
Artue s jeho rytíøi, dle rad a pokynù bystrozraké Zory, moudré vìdmy a prozíravé Jitøenky.
I tehdy byl ná výstup  z autobusu a nahoru
na horu  aktem heroické víry, jako u Stonehenge. Její silou jsme se drápali, plahoèili vzhùru strmou a hrbolatou kravskou stezkou pøes
kamení, blátem a hroudami oné materia prima,
kterou dobytek zanechává. Bez velkého oèekávání: vylezeme prostì nahoru, abychom mohli
øíci, e jsme tam skuteènì byli. Tentokrát opìt,
jako tehdy u Stonehenge, se ve zponenáhla
a znenadání zcela zmìnilo. Místo zraòujícího
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kamení a pinících lejn poèala nae nohy hladit a oèisovat hebkost mìkké trávy, pùsobící
oèistu duchovní promìnou nálady a atmosféry,
krajiny a mysli. Vpravdì: my a zemì jsme jedno! Kol nás se rozprostíraly dálavy divukrásného panoramatu lemujícího zelenou pláò vrcholu, a uprostøed ní, nastojte, stál kulatý stùl!
Na snímcích poøízených nedávno pøedtím
Hankou po nìm nebylo jetì ani památky!
A také Michal nás upozornil, e vlhkost malty
není zpùsobena detìm. Byl na nìm letoní
kulatý letopoèet, leè ani zmínka o Camelotu;
rùice svìtových stran vyrytá vprostøed horní
desky. A pøece jsme vichni vìdìli, e stojíme
ve Støedu Svìta; toho svìta, který vykrystalizoval kolem legendárního kulatého stolu a rozprostøel se kolem pohádkového hradu Camelot. Opìt jen legendy a pohádky, iluze a sny?
Vìdìli jsme své, vnímali skuteènost kolem nás.
Prvotní látkou, z ní sestává svìt  tou, kterou hledali pramyslitelé, alchymisté, hermetici,
badatelé v ivlech, atomech, èíslech  je látka
pøíbìhù. Teprve z pøíbìhù vycházejí takzvané
hmotné základy, na nich té spoèívají vechna
takzvaná historická fakta. A stejnì tak, jako homérské zpìvy vedly k objevení Tróje, artuovské pøíbìhy vedly k nedávným objevùm na Catbury Hill. Pokus o nalezení a urèení Camelotu
byl stejnì poetilý, naivní a nesmyslný jako
podnik Schliemannùv. Ba zøejmì daleko víc: nelze si pøedstavit nic pohádkovìjího a fantastiètìjího ne Camelot, Artuùv dvùr, Kulatý stùl.
A nic více zapomenutého nedùvìrou. Teprve romantický genius Tennysonùv nechal svou obrazotvornost inspirovat scenerií catburského pahorku pøi skládání Idyl královských. A pøece se
nala vùle a prostøedky, aby archeologické
krumpáèe odhalily základy sídla, jeho význam
daleko pøevyoval pouhé strategické opevnìní.
A opìt: ve vrstvách a v podobì, odpovídající
správné dobì. Pro oficiální vìdu jetì zdaleka
nejde o nìjaký fakt. Avak pøi vstupu do kostelíka na úpatí kopce, který nìkteøí  s Michalem
vèele, pochopitelnì  pøi sestupu navtívili, je
vystavena dokumentace z odhalení a posvìcení
kulatého oltáøe zemì na vrcholu. Ani zde není
zmínka o Camelotu, Kulatém stolu èi Artuovi.
Pompézní slavnosti byli pøítomni vysocí svìttí
i církevní hodnostáøi a k odhalení bylo pouito
anglické vlajky. Dolo k tomu na Letnice  tedy
v den, kdy se uprostøed Kulatého Stolu, pøed
zraky vech rytíøù, poprve zjevil svatý grál
My jsme se na Camelot vùbec nedostali.
To je koda. Ten záitek byl vrcholem naeho putování: bez nìho by nebylo úplné. Tak
jako nebyl úplný Kulatý stùl, ne v grálu získal
støed. Tehdy se èistì nebesky rajské království
Artuovo vztáhlo k Zemi, bludná dobrodruství
jeho rytíøù získala smysl a jejich výpravy dostaly cíl.
Mnozí se tam chtìli se mnou vrátit. Nepodaøilo se  není návratu. Také Artuovým paladinùm a celé jeho øíi se ono propojení stolù
stalo osudným. Trvání nebeského kralování
Artuova bylo, mìøeno politickými dìjinami,
krátkodobé, pokud vùbec nìjaké. Ale právì tak
se to má i s nebeským královstvím Kristovým.
To rovnì nikdy nepovstalo, a pøesto pøetvoøilo

svìt. Z nitra duí, ze srdcí tìl, z hlubin svìta,
samo od sebe (vom Selbst  von selbst?); Der
Bauch des Seins, bøicho bytí to nazývá Nietzschùv Zarathustra. Toto »bøichobytí« stravuje
zkuenost a mìní v tìlesnou skuteènost svìta,
v tìlo skuteènosti.
Z Camelotu lze pøehlédnout do vech stran
celý kraj  a kolem se pasou krávy.
»Ale pohleïte jen na tyto krávy! Neobrátíme-li se a nebudeme-li jako krávy, nikoli, nevejdeme do království nebeského. Mìli bychom
se od nich toti nauèiti jediné: pøevykování.
A vìru by èlovìk i vechen svìt získal a té jediné vìci pak se nenauèil, toti pøevykování, co
by to bylo platno?! Nezbavil by se svého stesku.«
Takto promluvil k Zarathustrovi Der freiwillige Bettler, dobrovolný ebrák. Toto jsem øekl
svým uaslým souputníkùm tehdy, tam, na ZDE
stálého NYNÍ  nunc stans Axis Mundi, Støedu,
z nìho se odvinula nae skuteènost, vlákno
Kruhového Kola Svìta (srv. arcanum X  Le
monde  Svìt) spøádající ná osud, Ariadnina
nit, kterou nás Zorka pøivedla nazpìt sem. Wer
Ohren hat, der höre!  kdo ui má k slyení,
sly!
Tak jako s podzemním labyrintem, symbolizujícím obtíný sestup do podsvìtí, do chaotických vnitøností zemì trávících-stravujících minulost do vìènosti, s Ariadninou nití, býkem a skotem, tak tomu je i s osou svìta, která jimi prochází, spojujíc støed zemì se støedem nebe 
s Polárkou, Artuovou hvìzdou (Arthurus patrnì souvisí s arktos = medvìd, medvìdice) se
víí také obì postavy/bytosti/mocnosti, o kterých jsme mluvili: svatý rytíø Jiøí a svatý archandìl Michael. Svatý Jiøí je køesanskou podobou
tzv. Thráckého Jezdce, sluneèního symbolu, podobnì jako Svantovít  svatý Vít, pøed ním
stojí právì socha svatého Jiøí. Døíve stála mezi
katedrálou a svatojiøskou bazilikou. Tudy,
vrcholkem pahorku ii, prochází rovnì osa
svìta, kol ní se vine ná pøíbìh. Posvátné místo mezi Hradem, centrem muské moci, a kláterem svatého Jiøí, sídlem moci enské; místo,
kde se od nepamìti konávaly soudy a shromádìní vladykù, náèelníkù. Nyní je na onom
místì vztyèován, jakoto osa svìta, vánoèní
Strom republiky. Originál sochy je ve svatojiøském kláteøe. (To na nádvoøí je patná, manýristicky dotvoøená kopie.) Ná Jiøí vak draka
nezabíjí: postava Jezdce je s ním dvojnásobnì
propojena, jak zprostøedkovanì, skrze konì, tak
bezprostøednì, nebo upinatá tlama draka
spojitì pøechází v podobnì vypadající kornì.
Neozbrojená, k nebesùm vztyèená ruka vyjadøuje transcendenci kruhové jednoty pudového, instinktivního a rozumového: drak, kùò a èlovìk.
Celek zakotvený hluboko v zemi a tyèící se
k nebesùm, stejnì jako ty michaelské duté hory
tyèící se vzhùru, propojující vekerenstvo. V kapli
blahoslavené Matyldy uvnitø tého klátera lze
spatøit ikonostat s výjevy ze ivota Panny Marie. Na jednom z nich vystupuje jako princezna,
o ní svatý rytíø bojuje s drakem. Samozøejmost
tohoto ztotonìní je zaráející. Na hlavní oltáøní
desce uprostøed je zobrazena Maria umírající.
Jde opìt o motiv prùchodu do zásvìtí, pøecho-

du, který vyústil Nanebevzetím. Propojení hlubin a výin, pøedkøesanských mýtù a køesanských legend
Právì tak pøedvìkou je Mocnost, její výsostnou, køesanskou podobou je ji zmínìný
archandìl Michael. Vystupuje z temnosti stejných èasù, za nich povstal na Ostrovech zárodek svìta na dvoøe Artuovì spojením obou
Stolù  kulatého nebeského a ètvercového
grálového. Pevninou se mezitím íøily køesanské misie. S køesanstvím pøináejí vìrozvìsti
øeckou skeptickou racionalitu a øímskou politickou univerzalitu; obì jsou nepøátelské místním
kulturám, religiím, kultùm a kosmicitám. Výsledkem byla likvidace mytopoezie, narativní látky
svìta. Køesanství, onomu »jedu Judejí«, jsou èinìny nejrùznìjí výtky. Obvykle jde o pøedsudky
a pomluvy. O tomto skuteènì osudném dopadu køesanských misií z oikúmené se obvykle
nemluví. Natìstí nebyly tyto misie, jak víme, jediné, výluèné a rozhodující.
Nepøátelství k pohanským kultùm bylo motivováno také pøedchozím pronásledováním køesanù jménem pohanských bohù, kteøí byli na
oplátku prohlaováni za ïábly. V Irsku vak
k pronásledování køesanù nedolo, v Británii
jen v nepatrné míøe. Tak dolo na Ostrovech 
mimo dosah øímské a byzantské moci 
k blahodárnému slouèení pøírodního-pøirozeného náboenství s nadpøirozenou-zjevenou vírou
v Radostnou zvìst. Tu ostatnì pøinesl do Glastonbury dle legendy, s ní jsme se tam setkali,
sám Josef z Arimateje. O ní Britská církev opírala svùj nárok nezávislosti na apotolské tradici,
co vysvìtluje svébytnost keltského pøijetí køesanství. (S barvitým podáním ducha této zvlátní keltské religiozity, v ní se pøírodní bostva
snoubí se svìtci, hvìzdné mocnosti s andìly
a zásvìtí se prolíná se svìtem, se lze seznámit
v »Narnijských kronikách« C. S. Lewise.)
Vyústìním tohoto vývoje byla záchrana
Evropy, o ní jsme spolu hovoøili na poèátku.
Mezitím byla její skuteènost nièením její mytopoetické osnovy ohroena. Souèástí prvních
kontinentálních misií vak byl monoteismus,
plod mylení øeckého. Jeho køesanská verze se
ovem dovolávala zjevení biblického. A tehdy,
na rùzných místech, povstává na obranu ohroeného svìta mocnost, která sebe oznaèí biblickým jménem Michael, je znamená »Kdo jako
Bùh?«. Je to heroldská výzva (Herausforederung,
challenge): kdo se Mu opováí postavit?
V Písmu se o andìlích, o jejich stvoøení,
vzpouøe a pádu, pøímo nemluví. A pøesto jsou
v nìm andìlé takøka vudypøítomní. Jsou souèástí biblických pøíbìhù, vystupují v nich a jsou
jako takoví pøijímáni s takovou samozøejmostí,
e není tøeba jejich povahu a úlohu zvlátì
pøedstavovat a vysvìtlovat. Rozpaèití vykladaèi
povaují andìly za zosobnìní Boí pøítomnosti
a projevy Jeho svrchované moci. Tím bezesporu jsou. Zdá se vak, e pøedstavují starí, souvislou a pøetrvávající vrstvu religiozity, spojující
rùzné národy a svìty, jakýsi náboenský podklad (substrát, background), prostøedí, do nìho
byly rùzné podoby religiozity uvedeny (implementovány) a které poskytuje spoleènou pùdu
pøirozených a zjevených náboenství.

V antickém svìtì je mono Michaela  drakobijce, dozorèího
hranic mezi rùznými zemìmi, øíemi i kulturami a ochránce prahù
mezi svìtem a zásvìtím, vstupù do podsvìtí  klást do souvislosti právì s Merkuriem-Hermem, poslem bohù, prùvodcem
duí, patronem tlumoèníkù a vykladaèù, obchodníkù
i podvodníkù, uèitelem alchymistù, mistrem zprostøedkování
a interpretace.
Hovoøíme o nìjakých typech se zemí a krajinou spojených energií a o její interpretaci tehdejími lidmi.
Energií? Proè energií? Míníte-li energie ve smyslu skuteènosti, pak bych mluvil radìji o bytostech. Michael vak není
energeia-skuteènost, ale naopak dynamis-monost, èi spíe Mocnost,
moc natolik váná, svrchovaná a naléhavá, e je mimo jakoukoli pochybnost. Dobøe je to patrné na rozdílu mezi zjeveními michaelskými a mariánskými. První jsou krajní, tj. extrémní, nebeská, druhá
pozemská, krajová a okrajová. Maria se zjevuje tie, pokornì,
jakoby prosebnì, témìø pokradmu  dìtem, enám, prosáèkùm, kteøí jsou potom vyslýcháni skeptickými komisemi církevních vyetøovatelù s cílem zpochybnit zjevení, je teprve pod tlakem zdola je laskavì povoleno a potvrzeno.
Naproti tomu, kdykoli povstane archandìl Michael, to,
co pøikazuje a rozkazuje, nepøipoutí pochybnost,
nesnese odpor. Duchovenstvo a biskupové, kníata a panovníci se bez odmluvy øídí jeho pokyny;
nediskutuje se a nedohaduje, nýbr plní se a koná. Michaelovská zjevení jsou mohutná a majestátní. Takto pùsobí i místa, kde k nim dolo.
A nikoli nutnì blahodárnì, pøívìtivì, idylicky.
Proto Jákob, zhroziv se øekl: »Jak hrozné jest
místo toto! Není jiného, jedinì dùm Boí, a tu
jest brána nebeská.« (Gn 28.17)
Leè díky Bohu a archandìlu Michaelovi
jsme se tìili Jeho pøízni.
To je tøeba zakusit. Tam, u poèátkù, pøi
ústí michaelské siloèáry. Ta nás pøivede
na stopu domácích zjevení. (Michael zanechává stopu svých lépìjí v tvrdé skále, pevném kameni; v jeho bytosti není
nic duchovního, éterického, nevaitelného.) Dnes nechápu, jak jsme mohli být tolik pøehlíiví. Vìøíte, e jsme si dosud  donedávna!  natolik nevímali jeho stop, e jsme si
v Anglii na ádná èeská zjevení nemohli vzpomenout? e jsme vánì tvrdili, e jsou u nás, na rozdíl od Anglie, øídká a vzácná? Ani Michal, který
nese jeho jméno, ani já, který náleím k farnosti
podolského sv. Michala na úpatí Vyehradu 
posvátné Akropole, keltského ohniska èeských legend a povìstí Dnes bych vám vak mohl vyprávìt i o tom, co se nám s Michalem ukázalo na Tetínì, v místì posledního útoèitì Ludmilina, nad jejím hrobem dala kdysi knìna Drahomíra postavit kostel zasvìcený právì Michaelovi. Nebo jakou roli hrála jeho úcta v dramatu zavradìní
kníete Václava
A to u se vracíme domù  zkuení ze zkuené. Co potkáte tam v dáli, to poznáte i doma,
za humny.
Pøesnì k tému jsme dospìli i my. Po záitcích s meditací a zpìvem v kamenných
kruzích jsme se rozhodli, e se nauèíme
lépe zpívat alikvóty a nìkdy tam pojedeme znovu. Mezitím ale budeme takto
jaksi obnovovat podobnì silná místa
i u nás.
Je to pouèení, zisk, dar, vìno 
a závazek.
Zdeòku Neubauerovi naslouchal V. M.
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LINIE A LEGENDY V JAPONSKU
Megality, ley lines, mýty a historie nejsou jen pøípad Anglie, keltské Evropy,
And èi kultovních míst amerických indiánù. Zcela jistì se vyskytují i na jiných
místech Zemì. Pøed mnoha lety se ke
mnì dostal tento èlánek a já tuil, e se
jednou bude hodit. Doufám, e bude
dalím kamínkem do mozaiky.
V. M.

Moderní Japonsko je pro hloubavého
a pátrajícího turistu ze západu jedním velkým zklamáním. Bìné romantické pøedstavy zemì gej, zenu a samurajù jsou zcela pøehlueny technologií a byznysem.
Mìsta jsou skládkami spotøeby, v umìní
byla vitalita nahrazena klié. Pøesto vìti-

na Japoncù stále, i kdy jaksi podvìdomì,
uvauje v témìø mystických úrovních vìdomí, které tvrdohlavì odmítá nechat se
moderním zpùsobem ivota oddìlit od pøírody. Tento paradox mi, zvlátì bìhem
mého prvního pobytu, pomohl pøeít, nebo já jsem pøijel do Japonska za nìèím,
co bylo dle mínìní odborníkù zcela zapomenuto, neb je to starí ne ty nejstarí
artefakty oficiální historie. Jel jsem do Japonska pátrat po tomté, co mì zajímá
v Británii  po záhadných kamenných stavbách a hrobech, geomantickém vìdomí
dávných lidí, vèetnì stále jetì nevysvìtlené, ale pøeívající praxe, která je na rùzných kontinentech poblí posvátných míst
stále provozována.
Nejprve jsem samozøejmì narazil na bìné chrámy a hrobky. Japonská lechta pochovávala své pøedky ve velkých navrených mohylách. Nejvìtí z nich, Nintoku
v Sakai, má v sobì kolem 1,5 milionu m3
materiálu. V daleko vìtí míøe se zde vyskytují buddhistické památky, ale to není
to, po èem jsem pátral. Já jsem chtìl pøedevím zkoumat umístìní posvátných staveb v krajinì a zpùsob, jakým bylo toto
umístìní zvoleno. I japonské chrámy jsou
zjevnì èastìji stavìny na základì antropocentrických principù, ne na znalosti konkrétního místa. Jsou v tom samozøejmì jisté
náznaky geomancie, ale já jsem si byl jistý, e je za tím jetì nìco víc. Jednou jsem
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náhodou v jakémsi televizním programu
zahlédl poøad o kamenech v Okajamì, která leí asi 180 km západnì od Osaky. Pøes
producenta jsem zjistil adresu èlovìka, který o tìchto místech vìdìl více. Dvakrát jsem
se s ním seel a proel megalitické pozùstatky, které ovem nenajdete v ádném
oficiálním turistickém prùvodci. Nakonec
jsem nabyl dojmu, e jsme spolu s Kurodou Akikem pøece jen poodhalili závoj mystického Japonska.

s urèitými lokalitami v krajinì  zvlátì
s kameny, stromy, vodopády a horami 
v ní se manifestovala tato výjimeèná bostva. Japonský termín kami je nepøeloitelný, protoe vypovídá jak o kvalitách pøírodních, tak boských, ale také o výjimeèných lidských kvalitách, napø. atraktivitì
nebo tvoøivosti. Místa, která bývala støedem
pozornosti japonských pøedkù a o která
jsem se zajímal i já, jsou dnes èasto oznaèena svatynìmi.

Kurozumi Hideo je starí vitální sedmdesátník, keramik, který se celý ivot zabývá
také archeologií a místními mýty a historií.
Specializuje se na pahorky provincie Kibi.
Nìkteré z nich navtìvuje pravidelnì u
tøicet let a má pocit, e k nìmu hovoøí jakousi symbolickou øeèí.

Na tìchto místech bývaly èasto budovány
i buddhistické chrámy, které pak nad nimi
obvykle pøevzaly od pøedchozích intoistù,
zvlátì v období pøed rokem 1867, jakousi
ochranu. Po roce 1867, s nástupem éry
Mejdi, byl intoismus oficiálnì velmi posílen a znovu pøevzal nad tìmito místy
kontrolu.

Na poèátku 70. let si pan Kurozumi poviml, e vìtina megalitických sídel se vyskytuje na dvou hlavních liniích. Jeho objev se podobá objevu ley linií. Ten uèinil
Alfréd Watkins ve 20. letech v Británii.
Kdy jsme tato sídla poblí Okajamy zkoumali na mapì v mìøítku 1:25 000, zjistili
jsme, e sice neleí zcela pøesnì na pomyslné pøímce, pøesto lze vnímat jejich geomantické umístìní. Pan Kurozumi je zjevnì první Japonec, který si toho viml a který navíc, dokud jsme se nesetkali, nemìl
ani ponìtí o existenci srovnatelného jevu
nìkde jinde ve svìtì. Spoleènì jsme si vìtinu tìchto míst na dvou pomyslných pøímkách prohlédli. Vude se vyskytují megality, které jsou pøedmìtem uctívání v japonských rituálech u od nepamìti. Tato posvátná místa byla hojnì navtìvována ji
v dobì pøed výskytem prvních buddhistických chrámù.

intoismus je v jistém smyslu také jakousi
domorodou strukturou uctívání nìèeho
nadpøirozeného. intoismus má pravdìpodobnì ze vech svìtových náboenství nejblí k prastarým formám pohanství, které
uctívalo sluneèní bohyni a oslavovalo vrozené kvality rùzných kami, spojených

Japonci, právì tak jako jejich pøedchùdci
v Èínì, uctívají své bohy radìji v lesích, na
horách, pod irým nebem, ne v chrámech
a v kostelích. Jedno takové rituální støedisko se jmenuje Iwasaka. Je to posvátné místo ohranièené kameny v pøiblinì kruhové
sestavì. Pro tyto kamenné monumenty se
pouívá jetì slovo iwakura (kamenný domek). Jak to chápeme my, Iwasaka jsou
místa, která byla sestavena a orientována
lidmi, a smyslem tìchto míst je èasto soustøedìní pozornosti návtìvníkù k posvátnému kameni iwakuøe. Pouívá se jetì
jedno oznaèení, triáda, které naznaèuje
toto sestavení kamenù: na dvou vyích
kamenech je jako støíka jeden plochý kruhový. Øíká se, e kameny reprezentují vzájemné protiklady, napø. muství a enství;
spojení obou s tøetím kamenem pøipomíná intoistický svatební rituál. Dluno poznamenat, e tento výraz se v posvátném
spojení uívá ji v nejstarím japonském
spise Kodiki.
Jedna taková sestava kamenù byla Kurozumim oznaèena jako »cesta slunce«, protoe pøesnì naznaèuje prùchod slunce pøi
rovnodennosti. V okolí Kibi propojuje osm
takových míst v rozsahu asi patnácti kilometrù. Ale je docela moné, e pak pokraèuje jak východním, tak západním smìrem
dál. Poblí Nary se pak moná propojuje
dalí systém místních staveb souvisejících
s uctíváním slunce. Poblí této linie, pøímo
v oblasti Kibi, lze nalézt velké kamenné
cestníky, kameny iwakura na vrcholcích
kopcù, a dokonce i velké kameny s vytesanými podobami Buddhy a Dizó. Jeden
kopec, intosan, s podobným kamenem na
vrcholku, je zasvìcen sluneèní bohyni Ama

terasu a je ústøedním bodem jedné nové
intoistické sekty Kurozumikio (shoda jmen
s mým pøítelem je èistì náhodná). Poblí
pahorku je velká hrobka z 5.6. století.

Proli jsme také jiná místa, v nich nai
oblíbenou linii køíí slunce a která naznaèují, e místní folklór a mýty mají hodnì
spoleèného s témìø zapomenutou lokální
geomancií. Na linii se vyskytuje sedm posvátných míst v rozmezí asi deseti kilometrù. Na nejsevernìjím bodì této linie,
v horách severnì u Kuraiki, nalezneme
známé kamenné dveøe iwaja. Obrovité kameny zde leí jeden na druhém a vytváøejí
jakousi dolmenovou strukturu. Vypadá to
pøíli plánovitì, ne aby to mohlo být pøirozené, ale kameny jsou pøitom daleko vìtí, ne ty v Japonsku nejznámìjí, z nich
je vystavena hrobka v zámku v Osace. Díra
v jednom støením kameni je prý otiskem

prstu nìjakého obra. Z chrámu, který stával po tisíce let poblí, dnes ji nic nezbylo. Je zde jen socha Fudomia, esoterického buddhistického stráného, která se èasto právì na takovýchto posvátných místech
nebo u vodopádù a pramenù vyskytuje.
Dalí památkou na této linii je Kinodo,
obøí hrad, jakási pevnost zbudovaná na
kopci v korejském stylu. Nelze urèit její stáøí. Poskytuje nádhernou vyhlídku na plánì
okolo Kibi a je na ní samozøejmì kámen
iwakura s reliéfem tisíciruké bohynì soucitu Kannon. Na úpatí kopce pramení øeka
Èisujgava, o ní se øíká, e umí absorbovat
krev. Mezi Koinijamou a Tatecuki leí
Hodaki, svatynì posvátného stromu, a jetì dále Koikui, svatynì pojídaèù kaprù zbudovaná na mohylovitém kopci poblí øeky.
Posvátný hrob s kamenem uprostøed, nacházející se u Tatecuki, byl v roce 1986 prohláen za národní památku, a aby byl
ochránìn proti pøípadnému pokození, byla
kolem nìj a nad ním postavena jakási betonová chýe.
Právì k tìmto místùm se pak vztahuje
místní legenda o obru Urovi a stateèném
mladíkovi z klanu Jamato.

Vysoko v horách ila skupina obrù, kterou
vedl Ura. Obøi mìli rozhled po irokých
planinách a kontrolovali místní obyvatelstvo. Vztahy mezi lidmi a obry vak nebyly zcela harmonické, a tak se nìkdy stávalo, e obøi ukradli lidem mladou enu. Vláda místního klanu podobné události nemohla pøehlíet, a proto jednou vyslala svého zástupce, aby pøípad vyetøil. Kdy Kibicuhiko zjistil, oè bìí, postavil se jednou
na kopec poblí Tatecuki a zaèal støílet
ípy na horu, kterou obøi obývali. Ura mu
odpovídal tím, e zase zpátky házel velké
kameny. Situace byla chvíli nerozhodná,
protoe kameny se støetávaly ve vzduchu
se ípy a padaly dolù na zem, tam, kde je
lze dodnes vidìt (napø. u svatynì Kibicu
Dinda). Kibicuhiko ale dostal nápad
a vystøelil najednou dva ípy. Jeden se jako
obvykle støetl s kamenem, který letìl smìrem od Ury, a druhý doletìl ke svému cíli
a poranil obrovo oko. Vude byla najednou
spousta krve, která se vlévala do øeky Èisui. Tak získala øeka své jméno. Ura se
rozhodl utéci, zmìnil se v kapra a plaval
do øeky. Kibicuhiko se zmìnil v kormorána, chytil kapra a seral ho ve svatyni Koikui.
Nejstarí japonské psané kroniky Kodiki
(z roku 712) obsahují do té doby jen ústnì
pøedávanou tradici. Kronika dokumentuje
sestup bohù, jejich genealogii a pøevzetí
nìkterých magických schopností císaøským
rodem, reprezentovaným povìtinou klanem Jamato. Dùleitým okamikem pak
bylo sjednocení stovek nezávislých krajù
a popisy bitev mezi lidmi a nebeskými bytostmi. Veobecnì je to povaováno za symbolický popis bojù o moc mezi soupeøícími klany Jamato a ostatními z provincie
Izumo. Pøísluníci klanu Jamato byli u bohù
oblíbeni, tak vznikla souèasná císaøská linie, ale nìkteøí bohové podporovali i nepøátelské klany z oblasti Izumo. Výsledkem
jejich bitvy jsou rùzná seskupení skal a nìkterá posvátná místa okolo kamenù. Pøedpokládá se, e ony nepøátelské klany byly
buï pøímo korejského pùvodu, nebo alespoò z Koreje pøily.

Existují tendence identifikovat obra Uru
s archetypální symbolikou zemì. Megalitické nálezy poblí kopce Kinodo (napø.
Oni-No-Saiagejva) jsou pøisuzovány právì èinnosti obrù. Kibicuhiko pøedstavuje
mytického sluneèního hrdinu (Hiko znamená dítì Slunce) a bitva mezi Kibicuhikem
a Urou je pak bitvou mezi Sluncem na nebi
a Zemí. V tomto smyslu mohly být vysoké
vztyèené kameny jakousi základnou, odkud
Kibicuhiko obry pozoroval a støílel na nì.

Bylo by jistì zajímavé vìdìt, kdo je pohøben
v hrobce ze 3. století na Tatecuki. Bylo tehdy zvykem pochytané rebely popravit a veøejnì je vystavit. Existuje verze, podle které bylo toto uèinìno s hlavou obra Ury. Ta
pak nepøetritì øvala a mraèila se, a nakonec kùi z hlavy seral nìjaký pes. Ale
nepomohlo to, a i kdy nakonec zakopali
lebku hluboko do zemì, po celých dalích
tøináct let se ozývalo obrovo øvaní. Ura se
nakonec zjevil v Kibicuhikovì snu a ádal
ho, aby byla jeho ena Asohime zamìstnána ve svatyni a mohla tam pøipravovat
posvátnou krmi. ádosti bylo vyhovìno
a Asohime pracovala v kuchyni svatynì,
která byla postavena nad místem zakopané Urovy lebky. Její pùsobení v kuchyni
pak dalo vzniknout souboru vìtebných
a kouzelných rituálù, z nich nìkteré se
jetì ve svých zbytcích stále dají rozeznat,
napø. kdy pomocník intoistického knìze
miko provádí urèité úkony s vaøící vodou.
Tento kuchyòský rituál symbolizuje dalí
aspekt ságy  monost náboenského
zklidnìní vztahu mezi zemskými a sluneèními silami.
Paralely vyplývající ze vztahu mezi legendami, posvátnými místy a kameny tak sice
mizejí, ale jsou stále jetì zachytitelné
mylenkovým systémem, který ilustruje
vzájemnou provázanost geomancie a legend, je jsou pro nás ji témìø neviditelnì zabudovány do krajiny.
John Billingsley
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terním. Samo mìsto vznikalo na køiovatce nejvýznamnìjích cest Evropy, výstinìji
vak øeèeno  nejvýznamnìjí cesty Evropy nemohly obejít Prahu. Podobnì jako taná zvíøata, vedená svou pøirozeností rozpoznávat pozitivní zóny, vytváøela klikaté
cesty mezi osadami. Nìkteré z nich ji lidé
ve své pýe narovnali, vìøme vak, e není
v jejich silách uèinit toté u vech.
PROMÌNY ZEMÌ

PRASKÝ PROJEKT  SEMINÁØ MARKO POGAÈNIKA
Praha, 28.30. èervence 2000
Následující text je volným zpracováním poznámek autora, které byly zaznamenány na semináøi
»Praský projekt léèení Zemì« v Praze 28.30. 7. 2000. Obsahuje nìkteré mylenky pøednáejícího
Marko Pogaènika a popisuje také práci v prùbìhu semináøe na rùzných místech mìsta Prahy.

Marko Pogaènik, léèitel evropské krajiny a pùvodem Slovinec, si získal uznání v celé øadì západoevropských státù svými projekty krajinné léèby. Pùsobí také v nìkterých mimoevropských zemích, napø. v Brazílii. Ji øadu let systematicky
pracuje na rozvíjení vlastních schopností mimosmyslového vnímání tìch dimenzí prostoru, které jsou bìným smyslùm nepøístupné. Tyto dimenze vak pøedurèují dìní ve hmotném svìtì,
bìné viditelné poruchy pramení právì odtud.
Na základì této skuteènosti Marko vypracoval
nìkolik metod léèení krajiny v energetické sféøe,
tedy v oblasti skuteèných pøíèin. Jednou z nich je
tzv. litopunktura, tedy umisování kamenù (øecky lithos) na urèité silové body Zemì. Je to obdoba akupunktury u èlovìka. Kamenné »jehly« jsou
opatøeny kosmogramem, obrazcem, který vyjadøuje a posiluje identitu daného místa.
Dalí metody vyadují aktivní úèast lidí: zpìv,
vizualizace barev, tanec, vykonávání rituálù na
postiených místech. Marko pøitom klade dùraz
na zmìnu lidského vìdomí a mylení, aby se neustálému pokozování zemì pøedcházelo. Dùleitost vnitøní práce vyplyne pøedevím v okamiku, kdy si èlovìk uvìdomí, e vechny jeho negativní emoce  vztek, závist, nenávist, apod.  mají
na jemnohmotnou strukturu krajiny velmi nepøíznivý dopad. Semináøe Marko Pogaènika jsou
proto vìnovány i výuce cvièení, která mají vést
k vnitøní oèistì èlovìka. Úèastníci si navíc osvojují metody léèby Zemì a procvièují mimosmyslové vnímání.
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Své projekty krajinné léèby realizoval Marko
napø. v Rakousku (Villach, týrský Hradec, Salcburk, Innsbruck, Klagenfurt), výcarsku (Bern, Seeland), Nìmecku (Bodamské jezero, Hamburk, Berlín, Hannover), Itálii (Benátky) nebo Irsku a Skotsku. Spolupracoval pøi tom s nevládními organizacemi i umìleckými agenturami, obecními
úøady a ministerstvy. V èervenci byl Marko
v Praze ji podruhé. Poprvé pøijel v kvìtnu 1999,
kdy se zde uskuteènil jednodenní semináø s teoretickou i praktickou èástí, zamìøenou hlavnì na
významná místa Hradèan a na Petøín. Marko Pogaènik je autorem øady knih, které byly publikovány v nìmèinì, angliètinì a portugaltinì. Èesky zatím vyly Elementární bytosti, kola geomancie a Cesty léèení Zemì.
(Pøevzato ze skripta k semináøi)
Je veobecnì známo, e v praské kotlinì, obdaøené mimoøádnými silami pøírody, se podaøilo díky
pozoruhodné moudrosti a vhledu naich pøedkù
vytvoøit výjimeènou energetickou konfiguraci a zabudovat vìdomí pøírody do geometrie lidského sídla  mìsta Prahy. O jejím podílu na svìtovém a také
vesmírném energetickém systému se zmiòuje celá
øada badatelù.
Duchovní význam Prahy pro její obyvatele, celou èeskou zemi i budoucnost svìta, patrnì není
zanedbatelný, a tak vznikl i Praský projekt léèení Zemì, jako souèást propojení a oivení Zemského chrámu Evropy. Cílem projektu je kultivace, zulechtìní ivotního prostøedí Prahy ve smyslu eso-

Zemì se neustále mìní  tam, kde døíve
bylo moøe, je nyní pevnina, a naopak, ledovcù kdysi pøibývalo, a dnes naopak ubývá.
Vedle fyzických promìn vak dochází
i k promìnám ve vìdomí Zemì, kterou je
tøeba chápat jako ivou bytost. Období stability se støídají s obdobími zmìn. V jednom z nich se nyní nacházíme.
My, lidé, se pøirozenì bojíme jakékoli
zmìny a nejistoty, která ji provází. Proto
se snaíme udret i dnení stav umìle takový, jaký je. Respektive mít nad ním moc.
Dokonce jsme se na svém vývojovém stupni
dostali tak daleko, e mùeme Zemi bìhem
nìkolika minut totálnì znièit. Dnení lidstvo pøipomíná èlovìka, vracejícího se
z dovolené, na ní pro samé radovánky zapomnìl koupit »vítané«, a tak ve ve spìchu dohání a zároveò utrácí nepouitelnou
mìnu v letitním free shopu.
Na 11. srpna 1999 byl pøedpovìzen konec svìta, mìly se udát velké katastrofy.
Jinými slovy, mìly probìhnout velké zmìny. A ty nutnì nemusí být pouze na fyzické (smysly pozorovatelné) úrovni. Mohou
být i na úrovni duchovní a k tomu se Zemì
snaí lidstvo pøivést. My si vak chceme
udret souèasný trend  být takoví, jací
jsme, vládci veho skrze nae neomylné
technologie. A to je cesta sebeznièení.
Národní muzeum  na sloupu v pozadí je vidìt
symbol zlaté hvìzdy.

Asi není moné, aby najednou procitlo
celé lidstvo ze svého podivného spánku, do
nìho upadlo dobrovolným oputìním ráje.
Avak duchovnì pracujících lidí pøibývá. Je
tøeba dosáhnout »kritického mnoství«, po
nìm dojde ke kvantovému skoku a jiskra
pøeskoèí na vechny lidi této planety. Jde
o to, najít si svoji vlastní cestu  formou
alternativní medicíny, duchovních cvièení,
jógy, geomancie
Nejedná se toti pouze o léèení Zemì,
ale o celkovou kultivaci èlovìka, který se
dnes na Zemi chová jako turista na Havaji.
Od února 1998 Zemì zrychluje svùj zmìnový proces, se kterým souvisí i výzva pro
nás, obyvatele této planety, k jejímu následování. Platí více ne kdy jindy: Chce-li
zmìnit svìt, musí zaèít u sebe. Marko
Pogaènik popsal souèasné fáze promìn
Zemì následujícím zpùsobem:
PRVNÍ FÁZE PROMÌNY ZEMÌ
Na jaøe 1998 jsem zpozoroval zmìny
v zemské auøe. Od 10. února do 25. dubna
probìhly tøi zmìny vyzaøování Zemì. Nejprve Zemì vyzaøovala souhlasnì s kvalitou zemského elementu tak, jak tomu bylo
v posledních 15 letech, co pozoruji zemské
vyzaøování.
10. února, v dobì úplòku, se vyzaøování
zmìnilo do horizontální polohy a získalo
kvalitu vodního elementu. Zmìny pokraèovaly v mìsíèních rytmech  9. bøezna na
kvalitu elementu oheò a koneènì 25. dubna na kvalitu elementu vzduch, a tak vyzaøuje a dosud.
Dalím novým aspektem jsou »ostrovy
svìtla« s extrémnì èistými vibracemi na
nìkterých místech jako výsledek práce skupin lidí, kteøí se zapojili do léèení Zemì,
a pomáhají tak stabilizovat a podporovat
celý proces.
Podle mne má Zemì od 25. dubna jiné
energetické tìlo, ne na jaké jsme dosud
byli zvyklí.
DRUHÁ FÁZE PROMÌNY ZEMÌ
Nová fáze promìn zaèala po nìkolika mìsících, 29. záøí 1998. Zaèaly pøicházet nové
formy energie, se kterými jsem se dosud
nesetkal. Pøedstavují základní síly vesmíru a mají za úkol vyivovat ivotní systémy a podporovat evoluce. Jejich hlavní charakteristikou je, e nejsou polarizované
v dosud známých úrovních, jako je vesmírná a zemská polarita, èi podle principù
jinjang.
Zdá se, e by mohly pøedstavovat archetyp energetických informací, øeèeno biblickým zpùsobem, z doby, ne se svìtlo oddìlilo od tmy. Jsou tìsnì spjaty s kvalitou
pøírodní lásky.
Cítím, e srdce Zemì (unisono se srdcem
Vesmíru) se více a více otevírá a tryská

z nìj neomezená láska, manifestující absolutní jednotu. Jako by nebylo duality mezi
zlem a dobrem, svìtlem a temnotou. Nastává potí v tom, e nae staré mentální
konstrukce jsou postaveny na rozliování
vìcí, srovnávání. Zdá se, e novì se manifestující energie si najdou zpùsob, jak tento stav zlomit.
(V jistém smyslu se mùe jednat o nový pøíchod
vykupitele. Jednodue øeèeno, vykoupení je obsaeno ve zmìnì chování a v pøeladìní na nové
vibraèní modely Vesmíru a Zemì. Pogaènik pouil metaforu výkladem slov Jeíe Krista: »Kdyby pán vìdìl, kdy pøijde zlodìj, uzamknul by
vechny dveøe.« Pán (= lidský rozum) uzavøel
vechny dveøe a lidem se zdá, e nic, kromì svìta
vnímaného pìti smysly a takto v mozku modelovaného, neexistuje. Dùm = nae vìdomí. Zlodìj = Bùh ve vech svých projevech, napøíklad
ve formì elementárních bytostí manifestujících
vibrace Zemì. Bùh k nám pøichází v momentì,
kdy jsme naladìni jinak  máme odemknuto 
ve stavu meditace, ale i v okamiku utrpení, pøi
totálním vyboèení z normálního stavu. Je nutno
onu rozumovou rovinu potlaèit nelpìním na formách a tvarech a jménech tohoto svìta a nahradit
je novými vibracemi Vesmíru, Boha Stvoøitele pøi
duchovní práci. Vdy pøi meditaci jde o to, vypnout smysly; proto se mimo jiné zavírají oèi 
jsme zvyklí pøijímat nejvíce informací vizuálním
kanálem  pozn. aut.)

TØETÍ FÁZE PROMÌNY ZEMÌ
Zaèala v dobì zatmìní Slunce  11. srpna
1999. Je charakteristická posunem éterické dimenze ve svìtelném tìle Zemì.
ÈTVRTÁ, ZATÍM POSLEDNÍ FÁZE
PROMÌNY ZEMÌ
Zaèala 3. kvìtna 2000, kdy hvìzdy byly ve
znamení Býka  symbolu Zemì, a byla dovrena koncem èervna, kdy Zemì získala
nové energeticko-informaèní tìlo vibrující
na jiné frekvenci. Jako by nyní existovaly
BARAKA
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ným. Jeho druhým koncem pak prochází
jedna z praských ley lines, která »podpírala« staromìstskou vì pøi obléhání védy za tøicetileté války.

Zemì dvì a na obou dnes ijeme (obraz
svlékání hada). Klíèem k lidské budoucnosti
je naladit se na toto nové vyzaøování  altruistickou èinností, duevními cvièeními
apod., protoe stará Zemì bude mít stále
ménì síly a zahyne. Co se nepøizpùsobí,
zahyne spoleènì s ní. Pøíroda se ji na nové
vyzaøování naladila, prostì jde s ní. A vlastnì ani nemùe jinak. To jenom èlovìk se
vzpírá a lpí na tom, èeho dosáhl a co vytvoøil v materiálním svìtì. Jak dlouho mùe
tento stav pýchy lidem vydret?

STAROMÌSTSKÉ NÁMÌSTÍ

CO JE TO GEOMANCIE?

Geomancie je podle Pogaènika celostním
(holistickým) pøístupem k jemnìhmotným,
to znamená neviditelným dimenzím Zemì,
pøírody a krajiny.
V rámci Praského projektu léèení Zemì
provedl Marko Pogaènik pøed semináøem
diagnózu Prahy. Svùj nález prezentoval na
úvod úèastníkùm a navrhl spoleèné »léèebné procedury« na hlavních energetických
bodech  ohniscích Prahy.
Za zmínku stojí zpùsob, jím Pogaènik
diagnostikování zaèíná. Nejprve se pomocí geologické mapy dostává do rezonance
s místem, které chce vyetøit. Je to podobné situaci, kdy èlovìk pøijede do neznámého mìsta nebo kraje a je nucen pohybovat
se zde bez prùvodce. Snaí se vrýt si mapu
do pamìti, aby se pozdìji neztratil, a neuvedl se tak do nepøíjemností pøi hledání
cesty. (Pokud to tak ji dìláte, víte, e to
funguje skvìle. Prostì se uvedete do rezonance s místem jakýmsi bezstarostným virtuálním touláním se krajem, mìstem skrze mapu. A pak sednete za volant a neomylnì jedete ke svému cíli, ani byste zùstali viset v zácpì.)
Po takovém naladìní navtíví Pogaènik
identifikovaná ohniska a na místì samotném pak zkoumá jejich stav, aby pozdìji
navrhl postup léèby, která se zpravidla
nedá provést jednorázovì, ale vyaduje
dlouhodobé pùsobení zapojením místních
obyvatel.
V prùbìhu semináøe zahájili úèastníci
proces léèby. Je vak nutné v nìm nadále
pokraèovat. Zde je tøeba zmínit ji existující snahy skupin èi jednotlivcù meditujících
tøeba pøi slunovratech, vìdomì i intuitivnì
podporujících proces léèby nemocné matky Zemì, která nai pomoc vítá a potøebuje, pøestoe se zdá, e ji vzala svùj osud
do vlastních rukou.
PRASKÝ PROJEKT LÉÈENÍ ZEMÌ

Na Prahu a její energetický systém je moné se dívat z pohledu ètyø elementù  ohnì,
zemì, vody a vzduchu, tedy prvkù, které
umoòují vytváøet formy ivota. Kadý
z elementù má své ohnisko. Podívejme se
spoleènì na tento systém a nahlédnìme
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Symbolika elementárních bytostí na vratech Staromìstské radnice.

rovnì do kuchynì Marka Pogaènika pøi
jeho práci na Praském projektu léèení
Zemì.
VYEHRAD
Má dvì ohniska ukotvení elementu
VZDUCH pomocí vzduných bytostí  víl.
Hlavní místo se nachází v parku vlevo od
východu z kostela Petra a Pavla, asi 20 m
od studny jiním smìrem.
Na tomto místì pøichází vesmírná energie smìrem do zemì, kudy prochází »páteøí« mìsta v jangové ose smìrem na Hradèany, kde je koncovým bodem Pleènikùv
»oltáø« genia loci v zahradách Na Valech
(O Pogaènikovì pohledu na pùsobení slovinského architekta Josipa Pleènika v Praze se píe dále). Vyehrad, jako prastaré
kultovní centrum, mìl vdy svùj mystický
vliv na ivot praské kotliny, a to tak velký, e jak svìtská, tak pozdìji i církevní
moc se jej snaili vyuít (spíe vak  zneuít) pro své mocenské cíle. Rovnì vybudování tereziánské vojenské pevnosti, spojené s pozdìjími romantickými tendencemi národního obrození, zle poznamenalo
funkènost tohoto místa pro vdechování vesmírné energie pro Prahu. A tak dnes vìtina návtìvníkù aktivnì nevnímá, co toto
místo znamená. Projdou høbitov pøilákáni
známými jmény zemøelých, která je spojují se svìtskou slávou. Prohlédnou si novogotický kostel Sv. Petra a Pavla, jeho stavitelé v minulém století pozapomnìli øemeslo svých støedovìkých pøedchùdcù
v tom základním, co dává sílu starým kostelùm a katedrálám  tj. umístìním jejich
støedu (køíe) na silovém energetickém
bodì. Toto druhé ohnisko leí na høbitovì,
kde zøejmì pùvodní kaple stála.
Budeme-li se na Prahu dívat jako na
bytost podobnou lidské, pak je na Vyehradì místo 1. èakry se stoèenou hadí silou.
Ohnisko elementu vzduch je podle Pogaènika silnì pokozené a prostì nefunguje
tak, jak by mìlo, funguje-li vùbec.

Byla provedena léèba na tøech bodech.
Nejprve v parku pøed høbitovem pøi cestì
od rotundy. Zde se nalézá bod vhodný pro
oèitìní celého Vyehradu od historických
nánosù. Bod byl oèiován zpìvem. Dále
bylo zapotøebí napojit ohnisko víl (element
vzduch) vytvoøením energetického sloupu,
který propojuje vesmír, pøivádí jeho energii hluboko do Zemì, do podsvìtí, do jiné
dimenze ivota, a napájí jangovou linii spojující Vyehrad a Hradèany. Tøetí bod, který je ohniskem velikého nadechování (bylo
znaènì pøidueno) a leí na høbitovì, bylo
tøeba rozdýchat pomocí dechových cvièení. (Dalí podobné body v Praze jsou na
Vítkovì a v parku pøed Hlavním nádraím.)
HRADÈANY A PETØÍN
Místa ukotvení elementù ohnì a ohòových
bytostí (celá vyvýenina Petøína a Hradèan
má tvar bumerangu s øadou míst, na nich
vyvìrá element OHEÒ). Chrám sv. Víta tvoøí
korunu (7. èakra)  energetické místo je
v oblasti hlavního oltáøe, nikoli v køíi chrámu (toto místo bylo døíve zváno ii).
Z místa v zahradách pod Strahovským
kláterem vyvìrá jinová (srdeèní) osa Prahy, opisuje oblouk a sestupuje do Zemì
v bodì ukotvení elementu VODA (ukotvení
vodních elementárních bytostí)  ve Vltavì
u Karlova Mostu. Místo leí asi uprostøed
toku mezi koncem Støeleckého ostrova
a Karlovým mostem, proti Novotného lávce. Tato osa dále postupuje smìrem do
parku u Hlavního nádraí (místo, kudy
vstupuje vesmírná energie, se nachází na
konci parku napravo od východu z nádraí
blízko zastávky tramvají smìrem na ikov, témìø u magistrály). V pøíèném øezu
se energie pohybuje ve tvaru leaté osmièky a má za úkol udrovat srdeèní kvalitu
(tj. lásku) ve formì rovnováhy zemské
a vesmírné energie ve mìstì, vtahovat tak
ivotní sílu. Obì osy se protínají na Karlovì mostì  na jeho malostranském konci,
blízko mostecké vìe. A to jej èiní posvát-

V dosavadním výètu nám schází element
ZEMÌ. Zdá se, e zemské centrum v oblasti Staromìstského námìstí je velmi potlaèeno. e by vlivem poprav v den letního
slunovratu 21. èervna 1621 èi jiných masových událostí provázených davovou psychózou, je mìnily historii?
V poslední dobì  moná vìdomì, moná zásahem vyí moci  je Staromìstské
námìstí svìdkem triumfù èeských sportovcù èi jiných akcí; vìøme, e pùsobí na ohnisko zemského ivlu oèistným zpùsobem.
Podle Pogaènika nebylo moné navázat
s elementárními bytostmi tohoto ohniska
kontakt. Pozdìji pochopil, e v minulosti
byla uzavøena jistá dohoda o spolupráci
mezi svìtskou mocí radnice a svìtem elemetárních bytostí. Ty se vak dnes do práce z neznámých dùvodù nehrnou.
Klíèová místa v oblasti Staromìstského
námìstí jsou:
Trojdílné okno na Staromìstské radnici  centrum svìtské moci. Zajímavá jsou
i masivní døevìná vrata do radnice z roku
1652 se 4 lvy symbolizujícími 4 praská
mìsta  Hradèany, Malou Stranu, Staré
Mìsto a Nové Mìsto. Jeden ze lvù má
v tlamì elementární bytost, gnóma. V horní
èásti vrat jsou pak dvì dalí elementární
bytosti. Pomyslíme-li na to, co provádìla
inkvizice a jak tragický vliv to mìlo právì
na definitivní ztrátu schopnosti komunikovat se svìtem elementárních bytostí, byla
vrata s podobnými symboly skuteènì odváným dílem, pøeivím i následující kotrmelce dìjin.
Osmiboký sloup na konci podloubí
v domì naproti tomuto oknu (na tomto mís-

tì provedla skupina úèastníkù semináøe
pod vedením Marko Pogaènika pozvání
elementárních bytostí ke spolupráci formou
zpìvu a vytvoøením svìtelné sítì v barvách
duhy po celé èeské krajinì). Pokud se podaøí zapojit síly elementárních bytostí do
spolupráce a ony budou moci volnì plynout, mìsto z toho bude profitovat.

Zahrady
Praského hradu.
Pupek svìta.

NÁRODNÍ MUZEUM
Ve spojitosti s Národním muzeem (dále jen
NM) mìl Marko vizi krásné mladé eny,
která jako by nechtìla vidìt. Její oèi jsou
pøekryty èernou páskou. Dále vidìl velkou
zlatou hvìzdu záøící asi kilometr vysoko
nad místem, kde stojí kana pøed NM. Vibruje na velmi vysoké úrovní jako korunní
èakra. Mezi hvìzdou manifestující dui národa a zemí není spojení. Moná se jedná
o ztrátu èeské identity, kontaktu s vlastí.
Tøeba pod vlivem »hamburgerové amerikanizace«.
Z tohoto místa vychází sedm linií  smìøují pravdìpodobnì na významná místa
èeské státnosti. Uèebnicový smysl stavby
NM není tøeba pøipomínat.
Zdá se, e alespoò nìkterým obrozencùm byla známa mystika tohoto místa. Posuïte sami  nad kanou se nachází socha dívky s meèem v ruce a nad postranními schoditi záøí zlaté hvìzdy. Otázkou
je, do kterých smìrù v Èechách a na Moravì se rozbíhá onìch sedm linií?
Due èeské zemì, nevidomá dívka, opìt
prohlédne, najde-li èeský národ svoji ztracenou a léta potlaèovanou identitu.
Moná, e stavbou muzea se zabudovanými symboly èeskosti se zde vytvoøilo
ohnisko due èeského národa.
PRASKÉ LEY LINES
Podle Pogaènika prochází Prahou mimo
jiné dvì ley lines (jsou to linie  zpravidla

Jeden z koncù praské jinové osy  park pøed hlavním nádraím.

pøímky, spojující energeticky významná
zemská místa; jako cévy v lidském tìle rozvádìjí ivotní sílu krajinì). Praské ley lines se protínají v oblasti ostrova tvanice.
Hokejoví pamìtníci si vzpomenou na MS
1949, titul mistrù svìta a následnou národní
euforii. e by v tom ley lines mìly prsty?
Jedna linie má smìr spojující tvanici
a východní konec Karlova mostu v místech
mezi mostem a Staromìstskou mosteckou
vìí, která se o ni svými zády opírá.
Druhá linie smìøuje ze tvanice smìrem
zhruba severozápadním.
Dalí badatelé  napø. dr. pùrek (kniha
Praga Mysteriosa) nebo Ing. Kozák (Místa
pùsobení)  popisují i jiné linie spojující významná místa èeské historie (Hradèany,
Vyehrad, Levý Hradec, Øíp )
V kadém pøípadì je zde dalí dùkaz
mysteria Prahy.
PRASKÝ HRAD:
JOSIP PLEÈNIK
A MARKO POGAÈNIK

Pøi práci na Praském projektu léèení
Zemì pracovala jedna skupina i na Praském hradì, lépe øeèeno v Ledeburských
zahradách/zahradách Na Valech. Pøi této
pøíleitosti Marko poodhalil nìkteré ze
symbolù, které zde zùstaly jako výsledek
práce jeho krajana Josipa Pleènika, který
v Praze pracoval v dobì prezidenta Masaryka. Oba asi mìli spoleèný plán  obnovit Prahu jako mìsto svatého grálu. Mimochodem, zahrady nechal v devadesátých letech opravit a veøejnosti zpøístupnit prezident Václav Havel. Pleènik, který il doslova jako mnich, dùslednì tajil své znalosti
geomancie. Jeho úkolem v Praze bylo vrátit místu jeho pùvodní sakrální dimenzi,
kterou mìsto ztratilo v dobì habsburské
poroby.
V zahradách jsou Pleènikem vytvoøené
a ve vztahu k posvátné geometrii Prahy
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Marko Pogaènik v Praze.

ná svìt hmotný se svìtem nehmotným, jak
pupek svìta popisuje Bohumil Vurm ve
svých Tajných dìjinách Prahy. Tam se rovnì praví, e omfalos (øecky pupek) v dávnovìku oznaèoval místo zrození vesmíru
nebo místo stvoøení, symbolizuje støedobod vesmíru, místo, kde se setkávají podzemní, zemský a nebeský svìt.
Poblí pupku stojí tøi mení sloupy tvoøící kamenný trùn ducha Prahy, genia loci,
moná stráce pupku svìta. Nad tím vím
je socha pastýøe s beránkem na ramenou 
pradávný symbol Jeíe Krista. Zeï za ním
pak vytváøí reliéf pøipomínající býèí rohy.
Podobné tvary je moné spatøit napøíklad
na Krétì. e by to byl býk, vesmírný symbol Zemì?
Kamenný trùn má pøímou vazbu na bod
nadechování vesmírné síly, který leí na
Vyehradì.
HORIZONTÁLNÍ (LEÍCÍ) SLOUP

dokonale »do hry« zapojené symboly. Podívejme se na nìkteré z nich.
MÍSA
Vchází-li návtìvník do zahrad vstupem
z Hradèanského námìstí, nemùe pøehlédnout velkou granitovou mísu, symbol svatého grálu. Nachází se na místì zemského
vydechování.
Podobnì, jako grál mysticky spojuje síly
Vesmíru a Zemì, visí Pleènikova mísa ve
vzduchu (Vesmír) a je zhotovena z vyvøeliny (Zemì).
Napadlo nás, e celé zahrady je moné
vnímat jako mapu republiky. Pak se mísa
nachází v místì Prahy  mìstì svatého grálu. (Otázkou je, nakolik se v Pleènikovì
symbolice v zahradách objevují i prvky ze
Slovenska, èi zda mu ji tehdy byla zjevena neudritelnost tohoto svazku.)
SVATYNÌ DUE PRAHY
Vìtina návtìvníkù si pravdìpodobnì
vimne èerné èíe na levé stranì schoditì, utajena jim zøejmì zùstane malá svatynì pod ní  svatynì due Prahy. Ta je v linii s mísou a dalím bodem, jím je pupek
svìta (a v dáli na horizontu se rýsuje silueta dalího Pleènikova praského otisku 
vinohradského kostela Nejsvìtìjího Srdce Pánì).
PUPEK SVÌTA A KAMENNÝ TRÙN
Projde-li návtìvník zahradou kousek dál,
narazí na pravé stranì na krátké schoditì sestupující dolù k vápencovým sloupùm.
Pogaènik oznaèil samostatnì stojící sloup
ve tvaru starodávného proutìného vèelího
úlu za pupek svìta  místo, kde se prolí-
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Kousek dál od zmínìných útvarù je dalí
Pleènikovo mysterium  vyletìný ulový
horizontální (leící) sloup v blízkosti starého sloupu vertikálního, nahoøe osazeného
køíem.
Podle Pogaènika jsou zde zachyceny jinová (horizontální sloup) a jangová (vertikální sloup) osa Prahy. Vertikální osa spojuje dvì posvátná místa  Hrad (korunní
èakra) a Vyehrad (první èakra).
Za klíèové místo pøi léèení Prahy vidí
znovuvytvoøení horizontální osy s koncovými body: místo ve Strahovské zahradì
pod stejnojmenným kláterem, bod ve Vltavì poblí Karlova mostu a místo v parku
pøed Hlavním nádraím. Jinový, enský
princip má svùj klíèový význam pro dnení dobu. Podobnì je tomu ve svìtì. Tibet
se svými horami tvoøí jangový pól svìta
a uzavírá minulost, zatímco Brazílie plná
vody tvoøí jinový pól a zastupuje síly budoucnosti. Proto se Marko Pogaènik soustøeïuje na práci v Brazílii, proto je tøeba
Zde mají ohnisko elementární bytosti Prahy  Staromìstské námìstí proti radnici.

pokraèovat na kultivaci praské horizontální, srdeèní osy.
JAK SE ZAPOJIT
DO PROJEKTU LÉÈENÍ ZEMÌ?

Jak ji bylo zmínìno, pod vedením Marko
Pogaènika pracují skupiny po celé Evropì
na Evropském projektu léèení Zemì s vyuitím geomancie. Tato èinnost má pro
úèastníky nejménì dva významy  uèí se
porozumìt Zemi, pøírodì, vesmíru, a zároveò ji po vzoru naich pradávných pøedkù
kultivují pro dalí ivot. Pøi tomto procesu
rovnì pracují na své vlastní duchovní kultivaci a rozvoji  øekl bych, e jde o formu
duchovní práce. Tyto aktivity v jistém smyslu koordinuje Barevný svìt, Milady Horákové 57, 170 00 Praha 7 (paní Lenka Marková), bsvet@aura-soma.cz.
Dalí podrobnosti o práci Marko Pogaènika mùete najít na www.lebensnetz.org
nebo www.pogacnik.org. V èetinì dosud
vyly tøi Pogaènikovy knihy: Elementární
bytosti/Paralelní svìty kolem nás (Dobra
a Fontána, 1999), Cesty léèení Zemì (Dobra, 2000) a kola geomancie (Dobra, 2000).

Pustina  Obdìlaná zem  Mìsto

Promìny vztahù a kulturnì historických východisek postojù ke krajinì

I n g .

I g o r

M í c h a l ,

C S c .

CO MÙEME DÌLAT MY SAMI?
Pokraèovat v Markovì zapoèatém praském díle napøíklad meditacemi na popsaných místech. Hledat dalí místa a snait
se spoleènými meditacemi, rituály, zpìvem
o jejich i své probuzení. Existuje ji celá
øada podobných aktivit.
Univerzita Nové doby Milana Calábka na
poèátku èervence uskuteènila pou po starých kultovních místech Anglie. Pøijmemeli
Pogaènikovu vizi dvou Zemí, které se vytvoøily v èervnu, pak to byla ta pravá
chvíle pro pøijímání vibrací nové Zemì.
Na závìr chci podìkovat Marko Pogaènikovi za »otevírání oèí« a Mirku Trechovi
za pomoc pøi napsání tohoto textu.
Vlastimil Hela

Lidské pøedstavy o promìnách lidské situace ve svìtì jsou urèující historicky promìnnou vrstvou lidských postojù ke krajinì a zpìtnì se promítají do zpùsobù jejího vyuívání. Pøedstava, kterou si lidé
o významu krajiny pro vlastní ivot zafixovali, je pro jejich postoje i rozhodování èasto dùleitìjí neli
stav krajiny jako objektu. Na biologických i kulturnì prehistorických základech druhu homo sapiens,
které jsou geneticky relativnì stabilní, se vrství historicky promìnlivá a dynamická vrstva kulturních
stimulù. Tuto vrstvu lze v Evropì blíe detekovat do minulosti pìti tisíciletí, kdy se ze Støední Asie pøes
Krétu íøilo do archaického Øecka zemìdìlství. Jeho nositeli byli lidé s citem pro technologie a jejich
inovace, se schopností umìleckého vyjadøování, s introspektivním vìdomím a smyslem pro morálku
(Leakey et Lewin, 1994). Pokud se vrátíme do minulosti hlubí ne 35 tisíciletí, pak se podle dùkazù
nashromádìných souèasnou archeologií vytrácejí vyjmenované sympatické rysy naeho vlastního druhu a pøed 50 tisíciletími se pravdìpodobnì ocitáme mimo vlastní biologickou existenci recentního druhu homo sapiens.
Zhruba 8000 let pø. Kr. zaèali neolitiètí zemìdìlci
asijského Støední Asie vytváøet poprvé prostøedí,
které se vymykalo prvotní pøírodì: zprvu zemìdìlsky vyuívané plochy, pak vesnice a první mìsta.
Pole oraná hákem, pozdìji zavlaovaná tvrdou
prací, jetì pozdìji ulice, paláce a chrámy v hrazených mìstech jsou místa, kterými lidé nahradili
divoèinu zaplavovaných øíèních niv obklopených
zde velice drsnou (polo)poutí s trvalým nedostatkem vody. Tím vznikla v lidském ivotním prostøedí
konstantní triáda relativnì nedotèené pøírodní
ekosystémy  zemìdìlsky vyuívané agroekosystémy  trvalá sídla, která se obecnì rozíøila
a postupnì ustálila na vech kontinentech Zemì
s výjimkou Antarktidy. Mùeme ji zkratkovitì oznaèovat pustina  obdìlaná zem  mìsto a sledovat
z hlediska chaosu (»ne-øádu«) pøírody a øádu vnáeného do krajiny lidskou kulturou.
V lidských spoleènostech vznikají pøitom dvì
rozdílné skuteènosti  jedna vnìjí, fyzikální
a biologická, svìt faktù objektivnì definovatelný
a mìøitelný, a druhá skuteènost spoleèenského
vìdomí, která není zrcadlovým odrazem první reality a odráí subjektivitu celých historických epoch,

obtínì postiitelná a pøesto nepochybnì vybavená pro vnìjí fyzickou realitu objektivními významy. Obì tyto reality  fyzická i duchovní  se
v historii promìòují zpùsobem, ve kterém lze vdy
vysledovat nahromadìnou historickou zkuenost
s proíváním typických ivotních situací. Z interakce fyzické i duchovní reality, svìta faktù i svìta
hodnot, vznikají pro kadou historickou epochu
i relativnì ustálené podoby proívání krajiny
a ustálené postoje vùèi ní.
Téma historických promìn postojù vùèi pustinì, obdìlané zemi a mìstu v závislosti na promìnách jejich relativní velikosti, na registrovaném
vývojovém trendu a na »vitalitì« jednotlivých sloek této triády je nedozírnì komplikované. Pokouet se o jeho zpracování podrobnì a transkulturálnì by znamenalo vystavit se oprávnìnému podezøení, e chceme náhodnì vybraným postøehùm
z historie nebo sociologie vtisknout zdání hlubokého zdùvodnìní. Abychom se tohoto nebezpeèí vyvarovali, téma pojednáme jako výtah ze syntetické práce amerického geografa Yi-Fu Tuana (Yi-Fu
Tuan, 1971, 1974) s vyputìním zmínek o kulturních tradicích Dálného Východu a muslimského
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kulturního okruhu. Oddíly v textu odpovídají piktogramùm pøevzatýn od tého autora.
Pustina je u Yi-Fu Tuana oznaèována
»divoèina«, co je podle slovníku buï pustá oblast bez cest, v podstatì nekultivovaná a neobydlená èlovìkem (nìm. Urlandschaft, angl. wilderness), nebo nìco zcela
odliného, toti èást zahrady nebo pøírodní rezervace, vyhrazená spontánnímu
vývoji.
V podmínkách soudobé Evropy je divoèina (s výjimkou boreální-tajgové zóny ve
Skandinávii a Rusku) pouze myleným stavem, uiteèným jako pøírodovìdná vztaná základna pro hodnocení zmìn uskuteènìných na celém kontinentu lidskou kulturou. V celosvìtové kategorizaci chránìných území IUCN je divoèina výslovnì uvedena jako pøísná pøírodní rezervace; oblast nenaruené pøírody, øízená pro potøeby vìdy a k ochranì divoèiny.
Pokud v textu pouíváme výraz »divoèina« namísto »pustina«, pak metaforicky
a s vìdomím, e jej nelze objektivnì definovat. Je to spíe hodnotící vztah naí mysli
k pøírodì, vybavený velkou emocionální
silou, ne objektivní popis skuteènosti. Protoe anglické »wilderness« znamená »nespoutanost, spontánnost, volnost«, povauje
Kohák za správnìjí pøekládat »wilderness« jako volná, nespoutaná pøíroda (Kohák, 1998). K tomuto významu se vztahuje
èasto citovaný a pro Evropany obtínì srozumitelný, i kdy ekologicky vìcnì obhajitelný výrok Thoreaùv In wilderness is the
salvation of the world (v divoèinì je spása svìta).
Obdìlaná zem je v pramenné práci
(YiFu Tuan, 1974) oznaèována biblickou
metaforou zahrada. Je výsledkem kooperace zemìdìlcù s pøírodou, v ní spoleènost získává nejen nezbytnou potravu, ale
také naplòuje svou kulturní identitu. V souèasné Evropì je synonymem vekeré kulturní krajiny mimo rozsáhlé lesní komplexy, mìsta a ladem leící plochy (»divoèina
úhorù«). Obdìlaná zem nebývala v historii
rajskou zahradou Bible, ale do 20. století
po Kr. spíe tím, co èlovìku pøisoudil Hospodin pøi vyhnání z ráje  » zloøeèená
zemì pro tebe, s bolestí jísti bude z ní po
vechny dny ivota svého. Trní a bodláèí
tobì ploditi bude, i bude jísti byliny polní.« (Genesis 3:17, 18, cit. dle posledního vydání Bible Kralické.)
U neolitický èlovìk choval v prvních
zemìdìlsky vyuívaných areálech domes-
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tikovaná zvíøata, pìstoval lechtìné plodiny a stavìl své pøíbytky z hlíny, døeva
a rákosu. Okolní divoèinu (polo) poutního
biomu Støední Asie, mnohem nehostinìjí
ne v mírném klimatickém pásu, vnímal
jako bezhranièný zdroj ohroení pøírodními silami a (po domestikaci konì) i koèovnými nájezdníky. Lze doloit, e obdìlaná
pùda byla pro rané zemìdìlce prostorem
vysvobozeným ze spárù divoèiny, místem,
kde prvotní pøíroda byla pøetvoøena, aby
uspokojovala jejich vlastní potøeby, a proto
místem milovaným.
Mìsta mohla vyrùstat a z podhoubí relativnì vysoce produktivního zemìdìlství,
bez nìho nemohou existovat specializovaná øemesla a penìní smìna. Nadøazeným motivem vzniku archaických mìst
vak nebylo výrobní støedisko ani tritì,
ba ani pevnost proti nepøátelským vpádùm  nejstarí mìsta byla v první øadì
støedisky svìtské i duchovní moci. Vývoj
mìsta zaèínal svatyní èastìji ne tritìm
a okolo ní se nakupil architektonický soubor, jeho dominanty odráely pøedpovídatelnost a pevný øád. Mìstské stavby jsou
vìtinou budovány z kamene, který bývá
dopravován z velkých vzdáleností, aby mìsto »navìky« odolávalo rozpadu, a také tím
se mìsto stává jiným svìtem ne ves.
ivot v archaických mìstech mohl být
vestrannì nároènìjí ne na tehdejí vsi,
ale monumentální stavby a fascinující obøady poskytovaly obyvatelùm mìst nìco víc
ne ves  úèast na dramatické prezentaci
ústøedních témat a událostí spoleènosti.
Mìsto vystupuje po duchovní stránce zprvu jako sebevyjádøení strukturované spoleènosti a jejích ideálù. Stále zùstává
zhmotnìlým svìdectvím vývoje lidské kultury a svým obyvatelùm nabízí pestré monosti volby rùzných èinností a prostor pro
individualizaci, jaký neexistuje pøi pravidelném rytmu zemìdìlských èinností na vsi.
KULTURNÌ HISTORICKÁ ÚLOHA
MÝTU

Archetypy vztahù mezi pustinou, obdìlanou zemí a mìstem jsou zachyceny v sevøené poetické formì ve starých mýtech.
Pøedstavy, názory, zájmy a ideály jsou
v nich kondenzovány jako výtvor mnoha
minulých generací a ve vztahu ke krajinì
odráejí také promìnlivou ekologickou situaci lidské spoleènosti.
Mýty pùsobí na smýlení a jednání dalích generací, významnì ovlivòují jimi preferované hodnoty a estetické cítìní, a hlavnì kladou základní otázky lidského ivota.
Nìkteré odpovìdi, je na tyto otázky mýty
pøedkládají, si uchovávají trvalou platnost;
jiné mají vìcnou platnost pouze pro urèité
epochy, ale navzdory tomu s rùznou inten-

zitou pøeívají. V nìkterých epochách, kdy
pozornost spoleènosti poutá beze zbytku
vlastní prosperita a rozvoj, není otázka lidského vztahu ke krajinì povaována za
významnou, v dobách spoleèenských krizí
se pozornost naopak obrací smìrem ke
krajinì jako únikovému prostoru pøed spoleèenskými problémy, a to se odráí i v dobových mýtech.
Aèkoli mýty vznikaly v jiných spoleèenských podmínkách a pro lidi jiných dob,
jejich archaická krása i moudrost se buï
dobøe snáí s moudrostí novou a znovu
potvrzovanou, nebo inspirativním zpùsobem vyjevuje svoji nepøimìøenost zmìnìné historické situaci.
Napø. pùvodní hodnoty pustin byly nepochybnì záporné. Kladné hodnoty se
mohly pøidruit a poté, co pustina/divoèina ztratila nìco ze své hrozivosti a mohla být vnímána z bezpeèných civilizovaných
oáz a mìst, poté, co zkuenost pøipravila
tyto lidské výtvory o jejich pùvodní iluzivní pøitalivost.
Pøesto lze tento ambivalentní vztah mìsta a pustiny vystopovat u v nejstarím
známém hrdinském eposu, který vznikl
pøed nejménì ètyømi tisíciletími v Mezopotámii doby bronzové (kam archeologie klade kolébku lidské civilizace a bible rajskou
zahradu Eden). Mezopotámské výtvarné
památky s vyobrazením Gilgameových
èinù pocházejí z první tøetiny 3. tisíciletí pø.
Kr., nejstarí sumerské hlinìné tabulky,
které je popisují, z 20. stol. pø. Kr. (Zamarovský, 1976). V eposu o sumerském králi
Gilgameovi nacházíme náznaky dvou
komplementárních ideálù  nevinné pøírody a »posvátného« mìsta. Král mìsta Uruk
(které mìlo podle vykopávek pod vrstvou
písku hradby 9 km dlouhé) èerpal pýchu
ze svého opevnìného mìsta, ale nedosáhl
v nìm tìstí, protoe »pøi své nadlidské
síle neznal, kde jsou hranice lidských sil«,
a cítil se svazován nepøirozeností mìsta.
Symbolem Gilgameovy potøeby svobody je
v eposu ulechtilý divoch  hrdina Enkidu,
který il mezi divokou zvìøí, nepoznal obdìlanou zem a byl Gilgameovi nepostradatelným rovnocenným druhem pøi jeho
hrdinských èinech (Zamarovský, 1976).
BIBLICKÝ IDEÁL ZAHRADY EDEN

Pøíklady významné pro chápání krajiny:
Zahrada Eden a pou, ranì støedovìký
kláter, osady pionýrù a pustina v Novém
Svìtì (Nová Anglie, Utah) a divoèina.
Pøedstava o postupu kultury jako pokroku
od pustiny k obdìlané zemi a mìstu je výslovnì vyjádøena v Bibli. Roziøování boího øádu do chaosu pøírody èlovìkem znamená v náboenské interpretaci také pøekonávání svìtského posvátným, a tento archetyp stále neztratil svoji pøitalivost. Jednou z biblických výzev, na které západní
kultura odpovídala pozitivnì  a to vèetnì

(1) Biblický ideál zahrady Eden.

SPONTÁNNÍ PØÍRODA  DIVOÈINA

obdìlaná zemì
ÈLOVÌKEM VYTVOØENÉ
mìsto

SVÌTSKÉ

=

POSVÁTNÉ

SVÌTSKÉ

SPONTÁNNÍ PØÍRODA  DIVOÈINA

bezvìreckého osvícenství a komunismu 
je výzva pøemìnit (kultivovat) divoèinu.
První kniha Starého zákona zaèíná popisem chaosu a rajské zahrady, poslední
kniha Nového zákona pøedkládá vizi nebeského mìsta Nového Jeruzaléma (podle
posledního vydání Bible Kralické): »Na poèátku stvoøil Bùh nebe a zemi. Zemì pak
byla neslièná a pustá, a tma byla nad
propastí, a Duch Boí vznáel se nad vodami.« (Genesis 1:12.) Vody v dikci Bible
reprezentují prvotní nediferencované plynutí a chaos, z nìho nejprve stvoøil Bùh
suchou zem a nakonec èlovìka.
Na suché zemi, která byla divoèinou, »típil pak byl Hospodin Bùh ráj Eden na
východ, a postavil tam èlovìka, jeho byl
uèinil. A vyvedl Hospodin Bùh z zemì veliký strom na pohledìní libý, a ovoce k jídlu chutné
A øeka vycházela z Edenu
k zavlaování ráje« (Genesis 2:810).
Stvoøitel se tak v idovsko-køesanských
mýtech sám ujal úlohy boského zahradníka, protoe zahrada Eden byla jeho výtvorem. Stvoøil ji jetì døíve ne èlovìka
»k obrazu svému« a uloil mu, »a panuje
nad rybami moøskými a nad ptactvem
nebeským i nad hovady a nade ví zemí«.
Kniha Mojíova to formuluje známým výrokem: »Ploïte a rozmnoujte se a naplòujte zemi a podmaòte si ji.« (Genesis
1:28) Stvoøitel také obdaøil èlovìka »velikou bylinou vydávající símì, která jest
na tváøi ví zemì, a veliké stromoví nesoucí símì; to bude vám za pokrm A vidìl Bùh ve, co uèinil, a aj, bylo velmi dobré« (Genesis 1:2930).
V této linii existuje (bohuel pozdní) interpretace (Heller, 1994), podle ní biblické texty odráejí ideový zápas s pohanskou
pøedstavou Matky Zemì, totoné s bohyní
plodnosti, a e biblické »podmaòte Zemi«
vyjadøuje poadavek èelit nároku na boské uctívání Zemì. Podle tohoto výkladu,
kdo uívá výroku o panování èlovìka nad
Zemí tak, e jím zdùvodòuje svùj nárok
dìlat si se Zemí, co chce, zneuívá biblického textu tím nejhrubím zpùsobem. »Pojav tedy Hospodin Bùh èlovìka, postavil
jej v ráji v zemi Eden, aby jej dìlal a ostøíhal ho« (Genesis 2:15). Úkolem èlovìka je

podle této interpretace vzdìlávat, obdìlávat, znovuvytváøet a støeit ráj, pøièem
slùvko »dìlat« má v originále etymologický koøen, od nìho je odvozena kultura
(Heller, 1994), a znamená vlastnì kultivaci.
Takový je ideový základ pøedstav o èlovìku nejen jako o bytosti stvoøené k obrazu
Boímu, ale také jako o neomezeném pánu
nad vím stvoøením, popøípadì jako o pastýøi stvoøení. Novovìkou reakcí byla teze,
e køesanství je pøíèinou dnení globální
ekologické krize (White, 1967). I kdy tato
schematická teze neobstojí, nezbývá nám,
ne pøiznat, e rùzné varianty pøedstav
o tom, e lidská kultura zahrnuje boj
s pøírodou, která je bez lidského zásahu
pouhou pustinou leící ladem, pocházejí výluènì z evropského kulturního okruhu (Kohák, 1998).
Kdy na tuto biblickou výzvu odpovídaly ve støedovìké Evropì mniské øády (nejvíce augustiáni) mýcením lesù okolo tisícù
kláterù nebo kdy v Americe 19. století
Mormoni zavlaili poutì v Utahu, byly to
nepochybnì kladné kulturní poèiny. Kdy
se vak v 21. století (nevìøící i vìøící) technokrati celého svìta spojují v poslunosti
biblickému pøíkazu kultivovat zbytky divoèiny, tkví v jádru jejich postojù (spíe ne
racionální úvaha) dávný mýtus, zcela nepøimìøený souèasné ekologické situaci biosféry a èlovìka jako jejího privilegovaného èlena.
IDEA USPOØÁDANOSTI KOSMU
A RANÌ HISTORICKÁ URBANIZACE

Pøíklady významné pro chápání krajiny:
Biblický Nový Jeruzalém, Platonova republika.
Raná mìsta nevznikala zdaleka jen jako
tritì, kde zemìdìlci z okolí smìòovali
pøebytky svých produktù, ale také jako rituální støediska, vázaná podle souèasných
poznatkù více na moc knìstva a raných
vládcù neli na rozvoj smìny. Protoe uprostøed chaotických pøírodních sil vykazovala jen nebeská tìlesa zøetelnou nemìnnost
a stabilitu, archaické obøady se orientovaly k nebi  ke slunci, mìsíci, hvìzdám
a k nebeským úkazùm dùleitým pro ze-

mìdìlství. Jak èlovìk cítil potøebu uniknout
nepøedvídatelnosti a chaosu, získával zájem o nadøazené, vyí, pøesahující, vzdálené a pravidelné, a to ve nacházel spíe
na nebi ne na zemi. Pozemské mu symbolizovalo hierarchickou uspoøádanost
a pøedvídatelnost vesmíru.
Chrámové okrsky, zpravidla umísované
do støedu mìst, umoòují dodnes únik
z vednosti a náboenské rituály pøináejí
vhled do toho, co je stabilní, nemìnné a co
tím pøesahuje omezený lokální zájem. Knìí a vládci byli pùvodnì prostøedníky mezi
silami kosmu a lidskými potøebami. Toto
postavení jim zajiovalo duchovní i svìtskou moc. Omezené monosti vesnického
spoleèenství pøi vytváøení prostorového
poøádku byly u v prvotních mìstech nahrazeny strukturou pøímých ulic, hradbami na pravoúhlém pùdorysu a monumentálními stavbami jako vìdomými znaky
popøení nejistot pozemské pøírody a pozemského ivota.
ivotní zpùsoby raných zemìdìlcù
umoòovaly mírný rùst populace a po tisíciletí pøetrvávaly jen s malými zmìnami.
Jetì na poèátku minulého století, okolo
roku 1900, ila vìtina svìtové populace na
vsích a jejich ivotní zpùsoby byly blií
zpùsobùm jejich pøedkù z doby elezné ne
ivotním zpùsobùm jejich dneních vnukù,
kteøí ijí ve velkých mìstech.
Uzavøený energomateriálový cyklus samozásobitelsky sobìstaèné vsi donedávna
vymezoval vesnièanùm omezené horizonty. Patriotismus tìchto malých, navzájem
izolovaných skupin byl ospalý, odolný proti
zmìnám a ospravedlòoval oznaèení »zaostalý venkov«. Omezoval inovaèní podnìty a neumoòoval dobrat se irích spoleèenských souvislostí v míøe obvyklé u obyvatel mìst a u pøímoøských národù, rozhledìných do svìta. Naznaèené sociálnì psychologické nevýhody vesnických tvùrcù
a údrbáøù obdìlané zemì jsou zákonitì
mení u obyvatel mìst a vìtí èi mení urbanizace krajiny (její pøizpùsobování potøebám mìsta) je konstantním prùvodním znakem celé historie.
DIVOÈINA  SVÌTSKÉ
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Jestlie obdìlaná zem je výsledkem lidské schopnosti mìnit pøírodu, pak mìsta
symbolizují tuto schopnost v daleko vìtí
míøe. Rozpornost vzájemného vztahu obdìlané zemì a mìsta se odráí ve Starém
Zákonì.
V biblické interpretaci je rané hrazené
mìsto krokem v hledání ztraceného ráje,
z nìho byl èlovìk vyhnán, dokonce hledáním nepravého boha, od nìho se èlovìk vzdálil a pokusil se vytvoøit ráj po
svém. Podobenstvím této snahy je stavba
babylonské vìe, jejím nezamýleným
dùsledkem je vznik nového chaosu, toti
zmatení jazykù. A sotva byla kultivována
a dobyta zaslíbená zem Kanaán, proroci
dávné Izraele zaèali dávat najevo trpké
zklamání. V jejich oèích projevoval Izrael
v dobì svého bloudìní v pouti pøimìøenou zbonost, ale poté, co vstoupil do zemì
zaslíbené, zaèal mravnì upadat. Usedlý
ivot se lidem podle prorokù stal zdrojem
úpadku, èistotu nacházeli (a po nich mnozí køesantí svìtci) na pouti. Tento ambivalentní postoj k pustinám nejen v západní
kultuøe nepøevládá, ale je spíe pøísloveèným »voláním na pouti«. Pøesto se opakovanì objevuje bìhem celé historie evropské kultury: Divoèina je vnímána souèasnì jako domov démonù i jako území harmonie se vím stvoøením, zajiující dokonalé tìstí.
K naemu nemotornému úèelovému konspektu z idovsko-køesanských mýtù lze
pøipojit protichùdný závìr Nového Zákona
(Zjevení sv. Jana 21, 22). Toto apokalyptické proroctví o konci svìta obsahuje pøedstavu Nového Jeruzaléma, sestoupivího
z nebe jako pøíbytek Boí mezi lidmi po
Posledním soudu. Úvahy o konci svìta vedou zde k pøedstavì o nìjakém moném,
kvalitativnì novém zaèátku: »Uvidìl jsem
nové nebe a novou zemi; nebo první nebe
a první zemì pominuly a moøe ji není« 
to moøe, které bylo na poèátku svìta »neslièným a »pustým« chaosem, tedy divoèinou. Brány nebeského Jeruzaléma se nebudou zavírat a vejdou do nìj spravedliví
spasení. Délka, výka i íøka nebeského Jeruzaléma je podle zjevení svatého Jana
stejná  je to hrazená megalopolis ètvercového pùdorysu o stranì (po pøepoètu na
dnení délkové míry) 2200 km. Nebude tam
tøeba svìtla slunce ani lamp, protoe
v mìstì nebude noci. Zato tam bude øeka
ivé vody, jasná jako køiál, a strom ivota, rodící kadý mìsíc dvanáctero ovoce,
a nikdy tam nevejde nic neèistého. Nebu-
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de tam ji smrti ani náøku, nebo vechno
døívìjí pominulo. Nový Jeruzalém jako
boí mìsto je tedy novým vtìlením ztraceného ráje a tato pøedstava ovlivòovala postoje Evropanù  køesanù vech odstínù 
prakticky po dalí dvì tisíciletí.
IDEA VZÁJEMNÉHO KONFLIKTU
MÌSTA A PØÍRODY
(v Evropì s likvidací divoèiny)

Pøíklady významné pro chápání krajiny:
pastorální helenistický ideál v Øecku, bukolická poezie Augustovy epochy øíe øímské, renesanèní vila, novovìký »ulechtilý« venkov Anglie 18.19. století
Starovìké mýty Støedního Východu odráejí permanentní ohroení obdìlané
zemì, vsí nebo oáz suchem, záplavami,
hmyzími kùdci (kobylky), ale jetì více loupeivými nájezdy. V literatuøe starého Sumeru je divoèina, tj. step nebo pou, doménou èlovìku nepøátelských sil, k nim
patøili stabilnì také nomádi podnikající
výpravy za koøistí. Z hlediska raného zemìdìlce tak byla pramenem lidských i pøírodních hrozeb poutní divoèina. Proto se
striktnì rozliovaly kultivované plochy od
stepí a poutí, jejich pøíroda byla vnímána
jako øíe nepøátelských sil, je jsou stálou
hrozbou kvetoucím mìstùm a zahradám.
Ve støední Evropì se krajina díky jiným
pøírodním podmínkám vyvíjela odlinì. Po
chaosu stìhování národù, které vyústilo
v osídlení území dneních støedoevropských národních státù naimi slovanskými
i germánskými pøedky, probìhla bìhem nìkolika staletí rozhodující vlna kolonizace
v biomu listnatých opadavých lesù, který

je ekologicky podstatnì stabilnìjí ne polopou a jeho kultivace na »polopoutní«
polní biom je podstatnì nároènìjí. Trvalo
do 12. století, ne se stabilizovaly podstatné rysy sídelní sítì, v nich støedovìké kultovní stavby tvoøí dodnes dominanty. Vznikaly tisíce kláterù jako ohnisek køesanské kultury a na návrích vyrostly hrady
feudálù. S výjimkou nepøístupných horstev
byla vekerá krajina kultivována sice se
znaènì diferencovanou intenzitou, ale celoplonì. Triáda divoèina  obdìlaná zem
 mìsto se tím redukuje na dvouèlenku, ve
které jako partner mìsta zaujímá místo
nedotèené pøírodydivoèiny tradièní kulturní krajina, v ní jsou lidské zásahy vnímány jako pøirozená a pozitivní souèást krajiny i trvalé lidské existence v ní.
Ideové zdroje rozporného vztahu støedovìkých sedlákù a mìanù zachytili v monografii o tradièní rolnické kultuøe Petráòovi takto:
»Venkovské prostøedí od poèátkù støedovìké civilizace mìlo èasto tendenci vidìt ve mìstech zdroj zkaenosti celého lidstva. Pøispìly k tomu nepochybnì svou
ostøe protimìstskou notou výklady církevních autorit, poèínaje svatým Augustinem,
je naly ivnou pùdu v izolovaném prostøedí venkovských kláterù, zvlá od
12. století, kdy se v Evropì zøetelnì ukazovaly spoleèenské promìny spojené
s mìstským systémem. Úloha zakladatele
prvního »svìtského« mìsta byla tìmito výklady pøiøèena biblickému Kainovi, bratrovrahu, který mìstskými hradbami zabezpeèil loupeí a násilím nashromádìný
majetek. Od uèených kanonistù a po anglického reformátora Viklefa se opakuje
kainovské znamení »svìtských« mìst jako
støedisek bezboné nemravnosti, lakomství,
násilí, lichvy a moci v protikladu k boímu
mìstu Jeruzalému.

Dost èasto je v pøedstavách sociálnì náboenských horlitelù mìsto pøíèinou zkaení idealizovaných »starých dobrých mravù«, nebo zavádí a íøí novoty. Tak pohlíí
na mìstské »chlapy« s despektem vyí
lechtické sociální vrstvy èeská Dalimilova kronika z poèátku 14. století a mìsto
zahrnuje mezi »cizácké« novoty spolu s kolonizací a zjemnìlou rytíøskou kulturou, je
nakazily starobylou domácí lechtu. Jistá
nevraivost vùèi penìním vztahùm spojuje církevní teorii o nepodstatnosti pozemských statkù ve vztahu k vìèným hodnotám s tradièní ideologií lechtického bojovníka, e støíbro mùe být sice koøistí, ale
nevyváí »dobré urození« a »osobní ctnosti« v rezultát: zboí (majetek) a rozko pøestane, jedinì dobré jméno ostane (Dalimil).
A bylo by s podivem, kdyby o mìanech
smýlel v dobrém husitský sociální kritik,
zeman Petr Chelèický v 15. století, i kdy
staré stavovské rozdìlení zásadnì odmítl.
Pro nìho jako venkovana je mìsto zdrojem nákazy døíve neporueného selského
lidu, nebo za peníze nabízí lákadla vyhovující tìlesným ádostem, rozkoi, poctivost
je tam pokøivena alebnou vlídností, projevovanou pouze navenek, a ti, kteøí se tváøí
pohostinnì, jdou na trh s vlèím zubem proti vem v zajetí zkázonosné vlády penìz.«
(Petráòovi J. a L., 2000)
Od renesance byla kultivovaná venkovská pøíroda nazírána humanisty dvìma
zpùsoby: Esteticky jako doplòkové ivotní
prostøedí dobøe situovaného mìana èi
lechtice, které mu vedle spoleèenských
radovánek umoòuje také klidné studium
a exaltované filosofování ve venkovské vile
èi zámeèku, morálnì pak jako prostøedí pro
nezávislost a rozvoj humanistických ctností.
Sotvaco mohlo být vzdálenìjí zemìdìlcùm,
kteøí tehdy tvoøili vìtinu evropské populace a poèali právì v renesanci vytváøet
svou vlastní regionálnì diferencovanou
kulturu, její stopy jsou dodnes nositelem
rozmanitosti evropských krajin.
Mùeme se jen domnívat, e aristokratický únik z mìst nemìl smìøovat primárnì na venkovský statek, ale jeho prostøednictvím k pøírodì, je mezitím ve své netknuté podobì pustiny/divoèiny zanikla. Je

(4) Promìny v hodnocení pustiny/divoèiny.

doloeno podrobným rozborem (Librová,
1988), e vysoce kladné estetické hodnocení pøírody pochází od obyvatel mìst.
Moný dùvod je dvojí: Dobøe situovaný
mìan má èas i prostøedky kultivovat své
estetické záliby. A druhý dùvod, obecnì
psychologický: Abychom si byli nìèeho jasnì vìdomi, musíme mít jasnou pøedstavu
o protikladu, a tato pøedstava mohla vyzrát
a v novovìkém mìstì.
A tak èi onak, vysoké hodnocení prostoru mimo mìsto (»netknuté pøírody«) je plodem mìstského zpùsobu ivota. Mylenka
návratu k pøírodì je pro mnohé lákavým
ideálem, uskuteènitelným v Evropì jen jako
vysoce privilegovaná výjimka, nikoli jako
spoleèensky úèinná strategie. Kadý nemùe mít vilu na venkovì jako bohatý rene-

(3) Idea vzájemného konfliktu mìsta a pøírody.
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sanèní mìan, a dokonce i obecné vlastnictví skromné chaty pro druhé bydlení by
dnes znièilo to, co z evropské pøírody dosud zbývá. Vìtina Evropanù mùe ít po
vìtinu svého èasu jen ve mìstì.
PROMÌNY V HODNOCENÍ
PUSTINY/DIVOÈINY

V severoamerickém kulturním okruhu
euroamerické civilizace vznikala v dùsledku historicky pozdní bìloské kolonizace
radikálnì odliná situace ne v mateøské
Evropì. Zde se kolonisté  evroptí emigranti  setkali s panenskou divoèinou, její vezahrnující pøírodní ekosystémy byly
osídleny domorodci s ivotními zpùsoby
mladí doby kamenné. Proto se pozornost
prùkopníkù zprvu nutnì soustøedila na
tvorbu zemìdìlsky obdìlané krajiny, doslova vyrvané opravdové divoèinì a vùèi divoèinì vestrannì antagonistické. Jako reakce na brutální formy osvojování panenské pøírody severoamerického kontinentu,
mizející pod pøívalem kolonistù, vzniklo
v USA spoleèensky mimoøádnì silné ochranáøské hnutí ve prospìch divoèiny. Zde je
na místì vzpomenout alespoò výrok Theodora Roosevelta, jednoho z prezidentù
USA, který se angaoval pøi zøizování národních parkù, e »divoèina není pro slabochy«, kteøí nejsou schopni dlouhých pìích pochodù, je musí absolvovat kadý,
kdo chce uctívat »katedrály pøírody«.
BARAKA
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PROMÌNY V HODNOCENÍ MÌSTA

Nikoliv expandující poèty obyvatel, jako je
tomu ve »tøetím svìtì«, ale expandující nároky konzumního zpùsobu ivota ve mìstech promìòují evropskou krajinu v bojitì o roziøování intenzivnì urbanizovaných
prostorù, uskuteèòované na úkor obdìlaných ploch i divoèiny zpùsobem, který je
fakticky permanentní válkou o organizaci
prostoru.
Mìsta si uchovávají vìtinu ze své dosavadní pøitalivosti a jejich rùst se od
19. století dodnes zrychloval. Dvacet nejvìtích soudobých megalopolí s poètem obyvatel dvacet milionù a více (øádovì dvojnásobek poètu obyvatel celé ÈR!) se rozrostlo mimo Evropu a tomuto osudu ula za-
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tím evropská krajina jen díky specifickému vývoji národních státù a kulturní krajiny v nich. Evropské metropole jsou mezinárodními støedisky vìd a umìní a dokáí
uspokojit jakkoli plýtvavé konzumní potøeby, protoe dováejí suroviny ze vech koutù Zemì. Dopøávají svým obyvatelùm extrémní kálu existenciálních situací, nedosaitelnou v meních sídlech.
To ve je obecnì známé, existuje vak
i ménì reflektovaný odvrácený rys velkomìst. Nebývalý rozsah mezilidské komunikace v nich se stává komunikací neosobní
a nepøímou, take pro nìkteré obyvatele
vede k vzájemné izolaci v rozsahu neznámém v zapadlé vísce. Poruchy dopravní
infrastruktury, demonstrace i rùst zloèinnosti vytváøejí pro obyvatele velkomìst
nepøedvídatelné situace srovnatelné s pøírodními pohromami. Od konce 19. století
se s rostoucí frekvencí objevuje pøedstava
zcela protichùdná pùvodnímu pojetí mìsta jako symbolu »kosmické uspoøádanosti«, toti pøedstava mìsta jako divoèiny
v pùvodním negativnì ustraujícím významu toho slova. Nìkteøí básníci ve své imaginaci neváhají oznaèit soudobé metropole za divoèinu.
Pokusy nejskvìlejích soudobých urbanistù vtisknout ideální podobu novým velkomìstùm zaloeným na zelené louce (Brazilia, Èandigár v Pákistánu) má kritiky, kteøí
tyto pokusy oznaèují za fiasko. Velkomìsta toti ijí svým vlastním nekontrolovatelným ivotem, a jak se jejich rùst mìní
v expanzi podobnou rakovinnému bujení
ivé tkánì, stávají se pøinejmením pro nìkteré své obyvatele prostøedím stejnì málo
ovlivnitelným, nehostinným a odcizeným
lidskému smyslu, jako bývaly oblasti divoèiny pro dávné neolitiky.
OHROENÍ TRADIÈNÍ KULTURNÍ
KRAJINY JAKO OBDÌLANÉ ZEMÌ

Úkol zajistit dostatek potravin pro rostoucí poèet obyvatel Evropy byl splnìn soudobým industrializovaným zemìdìlstvím
a pøekroèen produkcí pøebytkù v situaci,
kdy poèet obyvatel stagnuje. V øadì oblastí s ménì pøíznivými ivotními podmínkami zemìdìlské produkce pùda pøestává
pøináet zisk a malovýrobní formy zemìdìlství ztrácejí schopnost ekonomické konkurence velkovýrobním formám a dovozu
laciných potravin z »tøetího svìta«. Evropské zemìdìlství je v krizi a zanechává za
sebou krajinu, která se vylidòuje.
Tradièní zemìdìlská rodina, základní
jednotka vesnické komunity, mizí a staré
vesnické tradice s ní. Tím zanikají rozhodující faktory formování tradièní kulturní
krajiny. Ale komplementárnì k tomu vchází

do obecného povìdomí poadavek, aby
zemìdìlství simultánnì s plnìním svých
výrobních funkcí vytváøelo také zdravé
a krásné prostøedí pro ivot celé spoleènosti. Krajina formovaná soudobými zemìdìlskými technologiemi tento poadavek
v mnohém ohledu nesplòuje a náprava
vyaduje návrat ke zpùsobùm hospodaøení, které pøipomínají do znaèné míry tradièní techniky. Pod tlakem globalizace, která rozsévá po vech kontinentech unifikované objekty a nivelizuje vzhled krajiny, se
jako velké téma souèasnosti vynoøuje
(post)moderní regionalismus, který hledá
politicky a ekonomicky uchopitelné nástroje pro respektování specifiènosti krajiny
v budoucí jednotné Evropì velmi diverzifikovaných regionù.
V (post)moderních státech blahobytu po
obou stranách Atlantiku spoleènì sílí pøedvídatelný dùsledek masové obliby vylidòující se tradièní kulturní krajiny, povaované ve spoleèensky normovaném vìdomí za
pøírodu. S rostoucí mobilitou støedních vrstev se zotavení mimo mìstské bydlitì 
to, co bylo døíve dostupné jen úzké vrstvì
bohatých  stalo masovým provozem. Vìtina úèastníkù rekreaèního provozu vnímá
krajinu jako pouhé inertní pozadí, v horím pøípadì jako prestiní scénu zavalenou
a po úpatí Èomolungmy odpadky. Patøí
k vedlejím nechtìným dùsledkùm masové
rekreace v pøírodì, e standardní rekreaèní provoz nièí jako parazit svùj ivný substrát, tradièní kulturní krajinu, a e dochované zbytky autentické pøírody  dalím
spoleèenským vývojem ohroované »divoèiny«  budou stále více v bezohledném
objetí rostoucího mnoství obdivovatelù.
Hlavními spoleèensky úèinnými motivy
ochrany zbytkù evropské tradièní kulturní

krajiny a stále vzácnìjí »divoèiny« (krajiny relativnì pøírodní) jsou:
 skanzen pøírodních a kulturních zvlátností a turistická atraktivita vycházející
vstøíc vrtkavé poptávce,
 místo pro pøírodì blízké formy rekreace
(v USA té vlastenecká upomínka ivotní
situace prvních prùkopníkù-kolonistù),
 »pøírodní katedrály« a »chrámy pøírody«
v chápání prezidenta T. Roosevelta (viz
výe) a »poklady kulturního dìdictví«.
První dva motivy mají úèelovì konzumní charakter, poslední motiv je zøetelnì
romantický. ádný z nich nemá nic spoleèného s archetypálním pojetím divoèiny jako
zdroje chaosu a hrozby, která se v souèasné Evropì stala dávno anachronismem.
Z triády pustina  obdìlaná zem  mìsto je v souèasné dobì nejvíce, a to zcela

èè

Popud chránit pøírodní krajinu se nezrodil ve staré Evropì s pøírodou pozmìnìnou beze zbytku lidskou èinností, ale v pøírodì brutálnì dobývané pionýry pocházejícími z Evropy. Nádhera panenské pøírody a její rychlá zkáza, to byl kontrast, který zasáhl vìdomí tìch nejcitlivìjích spolu
s objevitelskou romantikou, která vyvolala
silný kult divoèiny v americké kultuøe (NP
Yellowstone uzákonìn 1878, svìøen zpoèátku armádì, která zajiovala nucené vysídlení pionýrù a jejich stád).
Americký zpùsob urbanizace i zemìdìlského vyuívání je z hlediska evropských
kulturních tradic bohatý jak na inspirující,
tak na odstraující aspekty. Jestlie na øídce osídleném americkém Severozápadu
s páteøí Skalistých hor je ideál divoèiny
dosud reálný, pro východní pobøeí USA,
zalidnìné obdobnì jako Evropa, je ideálem
krajinného managementu láskyplnì spravovaná zahrada (Pollan, 1991, in Kohák et
al., 1996). První varianta je díky americkým
kulturním tradicím reálná, druhá snad jetì
vzdálenìjí a obtínìji dosaitelná ne
v Evropì.
Po obou stranách Atlantiku se íøí mylný názor, e pøíroda je dnes u do té míry
naruená èlovìkem, e spontánní návrat
k jejímu øádu je nemoný. I kdy za stav
vekeré pøírody a krajiny troufale pøebíráme odpovìdnost, mùeme její vybrané èásti
ponechat sobì samé a dáme-li jí dost èasu,
spontánnì se zotaví. Spoleènost, která by
k tomu mìla dost odvahy a vytrvalosti, se
vak dosud nenala a kontroverzní pokus
na bavorské stranì umavy v národním
parku Bayerischer Wald je starý pouhé
ètvrtstoletí.

urbanizované území
TRADIÈNÍ MÌSTO
v pøedpolí mìst

fatálnì, ohroen její druhý (prostøední) èlen,
protoe jsou ohroeny elementární hodnoty
tradièní kulturní krajiny, která pøevaovala jetì na sklonku minulého století. V celé
Evropì jsou tvùrci a jediní moní garanti
kulturní krajiny  samostatný zemìdìlechospodáø, èi pøesnìji øeèeno drobná rodinná farma  vytlaèováni z jedné strany
pokraèující urbanizací venkova, z druhé
strany zánikem tradièního zemìdìlství, které je vynucováno technickým rozvojem
a ekonomikou.
Sjednocující se Evropa stojí pøed rozhodnutím, zda uzná tradièní kulturní krajinu
za souèást národního bohatství a kulturního dìdictví a zda dá pøednost buï její
nákladné údrbì, nebo spontánnosti ladem
leících ploch. Je to volba s dalekosáhlými
politickými a ekonomickými dùsledky, protoe tradièní kulturní krajiny nemohou do
budoucna pøeít bez znaènì nákladné nadstandardní péèe. Taková péèe uskuteèòovaná celoplonì by byla pøíli nákladná
i pro ty nejbohatí evropské státy, a proto
nezbývá nic jiného, ne soustøedit se na
praktické otázky, kde a kolik z tradièních
kulturních krajin bude úèelné a moné
uchovat s ohledem na potøeby dneních
a zítøejích uivatelù krajiny, a to v první
øadì jejích údrbáøù  trvalých obyvatel.
Bude-li tento úkol øeen s respektem
k evropským kulturním tradicím, není ádný dùvod, aby krajiny zítøka nebyly lepí
ne ty dnení nebo vèerejí. Je to otázka
úcty k pøevzatému kulturnímu dìdictví,
otázka naí schopnosti evropskou kulturu
organicky rozvíjet, otázka naí volby.
Pøes propast více ne ètyø tisíciletí pøetrvává jako ponorná øeka ideál vyváeného vztahu mìsta a pøírody, poeticky naznaèený klínovým písmem na hlinìných tabulkách eposu o Gilgameovi. Je to dodnes
inspirující metafora dobrého ivota, kterou
nacházíme napøíè tisíciletími opìt a opìt
zachycenou v umìleckých dílech jako lás-

tradièní
kulturní
krajina

(5, 6) Promìny v hodnocení mìsta
a ohroení tradièní kulturní krajiny jako obdìlané zemì.
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ku k pøírodì, stupòovanou specifickou reakcí na defekty ivota ve mìstì. Obzvlá
hojné a sugestivní poetické obrazy pøedností ivota na venkovì, kam se lze utéci
pøed omezeními, je pøináí ivot ve velkém mìstì, a zapomenout ve svìí venkovské krajinì na jeho problémy, nacházíme
v umìní Orientu. Ale i kdy necháme umìní
východních kultur stranou, mohli bychom
ukázkami vlivných vrcholných literárních
dìl euroamerické kultury na toto téma zaplnit rozsáhlou knihovnu. Koho citovat døíve? Horatia nebo Vergilia? Svatého Frantika z Assisi nebo svatého Augustina? Williama Blakea nebo jiné »jezerní básníky«?
Emersona nebo Thoreaua? Turgenìva
nebo Tolstého? Heinricha Heina nebo Johanna Wolfganga Goetha? Karla Hynka
Máchu nebo Jana Skácela, Walta Whitmana nebo Garyho Snydera?

relativnì
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nechránìná

relativnì
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SETKÁNÍ S DOTEKEM

Ji nìkolik let u nás pùsobí Darja Shiatsu School, kterou zaloila Darja Havelková (døíve Kotrbatá). Tato mladá ena vystudovala FTVS UK a dále si rozíøila své vzdìlání o tøíletou Evropskou kolu shiatsu v Anglii a postgraduální studium shiatsu v Indii. Je rovnì specialistkou na
detoxikaci pomocí uní akupunktury, na kraniosakrální vyrovnávání a fonoforézu. Ovládá Bachovu kvìtovou terapii a je mistryní Reiki. V souèasné dobì studuje poslední roèník ètyøleté
Snowlion Centre School dle Barbary Ann Brennan (u nás vyla její kniha Ruce svìtla) ve Francii.
Na podzim roku 1999 jsem absolvovala jeden ze základních kursù Darjiny koly shiatsu.
Shiatsu je japonské masání umìní, mající hluboké koøeny ve filozofii a praktikách tradièní èínské
medicíny. Shiatsu je umìním harmonie, tancem
energie èchi, její léèivou sílu svými pohyby v obou
aktérech probouzí, aby tak proèioval a harmonizoval její pùsobení. Tradièní èínská medicína je zaloena pøedevím na porozumìní nekoneèné síle
èchi. Na rozdíl od západní medicíny je praxí prevence, posilující také imunitní systém, který èlovìka ochraòuje pøed nemocemi. Nevyrovnaná nebo
stagnující èchi mùe být pøíèinou mnoha nemocí.
Energetické kanály, kterými èchi proudí, se nazývají meridiány. Kadý meridián se vztahuje
k jednomu z pìti elementù èínské medicíny (døevo, oheò, zemì, kov a voda). Meridiány jsou vlastnì zvlátní místa, jakési tlakové body èi »vstupní
brány«, kde se èchi mùe zablokovat. A pomocí
dobrého shiatsu maséra se její tok mùe uvolnit
a znovu se tak nastolí rovnováha.
Na poèátku 20. století zaèali nìkteøí japontí
mnii studovat buddhismus v Èínì a pøivezli do
Japonska i nìkteré metody tradièní èínské medicíny. Protoe japonská tradièní medicína je zaloena pøevánì na diagnostice a na rùzných masáních metodách jako zpùsobech léèení, Japonci
díky tradièní èínské medicínì zaèali své metody vylepovat, a tak vznikla speciální forma léèení nazvaná shiatsu. Tak jako japonská transformace èínského èajového obøadu nebo aranování kvìtin,
i shiatsu se postupnì stalo unikátní japonskou
metodou. Zaèalo kombinovat principy tradièní èín-
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ské medicíny s praktikami podobnými akupunktuøe, ale bez pouití jehel. V pozdìjích letech sníily politické tlaky duchovní a léèivé zamìøení tohoto umìní. V 50. a 60. letech izuto Masunaga,
japonský psycholog a student zenového buddhismu, navrátil shiatsu jeho psychologické a duchovní dimenze.
V raných 70. letech zaèalo nìkolik japonských
praktikù shiatsu, vèetnì Masunagova chránìnce
Wataru Ohaiho, uèit shiatsu v USA. Byl tak rozíøen a prohlouben dùraz na psychologický a duchovní aspekt a shiatsu se stalo oblíbenou metodou nejen ve Spojených státech, ale i v Evropì.
Shiatsu je japonské slovo. »Shi« znamená prst,
»atsu« tlak. Ale shiatsu je víc ne akupresura. Je
kombinací rozlièných technik, zahrnujících tlaèení, ohýbání, pøevalování, tøesení, toèení, vibrování,
zvedání, tisknutí a, v jedné kole vyvinuté Suzuki
Jamamoto, v tzv. bosonohém shiatsu, zahrnuje také
lapání po zádech, nohách a chodidlech.
Spolu s pozorností k psychologickým a duchovním implikacím se shiatsu stalo jakýmsi druhem
tance mezi tím, kdo dává, a tím, kdo dostává. Protoe shiatsu spoléhá na jednoduchý, ale silný záitek doteku, který probouzí klientovy vlastní léèivé síly, mezi praktikujícím a klientem se rozvíjí jedineèný vztah. Tato doteková komunikace mezi
praktikujícím a klientem je základem vech léèebných metod.
Pro kvalitu masáe shiatsu je nejdùleitìjí, aby
masér dokázal pøesunout svou pozornost do cent-

ra svého bytí, kterým je tzv. hara. Nachází
se kousek pod pupkem a je energetickým
støedem kadého èlovìka. S koncentrací na
haru souvisí i tzv. seiza, tedy sed maséra.
Mìl by být stabilní a zároveò otevøený.
Tomu napomáhá také správné dýchání,
které pøivádí energii a dolù do pánve.
Kontakt s klientem a správná diagnostika
závisí na energetickém a intuitivním propojení obou zúèastnìných, proto by si mìl
masér osvojit techniku mentální práce.
Toho se snadnìji dosáhne individuálními
zklidòujícími rituály na poèátku masáe.
Dobrý masér shiatsu by mìl sám mít
dobrou èchi. Podle orientální filozofie je
nae základní konstituce urèena naí »prenatální èchi«, kterou získáváme v okamiku poèetí, a je závislá na vìku a zdraví naich rodièù, aèkoliv je také ovlivnìna okolnostmi naeho narození. Tato èchi, která
je soustøedìna v oblasti ledvin, nemùe být
nikdy zmnoena, pouze vyèerpána nemoudrým ivotním stylem, nebo naopak 
co je pochopitelnì lepí  uchována moudrým zpùsobem ivota. Existuje pouze jediný zpùsob ochrany tohoto vzácného zdroje, a tím je umírnìnost. Jakékoli hrubé zacházení s tìlem, napøíklad uívání drog,
probdìlé noci nebo pøepracovanost, èchi
vyèerpává. U en se èchi vyèerpává také
tìhotenstvím a porodem a u muù sexuální aktivitou. »Postnatální èchi« je neustálý
pøítok energie. Je to èchi, kterou získáváme ze zemì, z jídla, z nebes a dýcháním.
A tak bychom mìli zvlátní pozornost vìnovat jak prenatální, tak postnatální èchi.
Pøi shiatsu se nepouívají jehly, krémy
ani ádné jiné prostøedky. K práci s nerov-

nováhou klientovy èchi pouívá masér
nìhu, jemnost a rytmický pohyb. Kadou
dalí masáí se klient uèí, jak sám mùe
pùsobit na harmonii své èchi.
Aby masér mohl aplikovat rozlièné techniky, je ideální, kdy k uloení klienta pouívá futon, tradièní japonskou matraci.
Masér pracuje s klientem vkleèe, vsedì
nebo vestoje. Klient zùstává obleèen, nejlépe do volného, pohodlného odìvu. Tìlo
a chodidla mohou být zakryty dekou nebo
prostìradlem. V místnosti by mìlo být pøíjemné teplo a jemná hudba, která pomáhá
klientovi dostat své vìdomí i tìlo do relaxovaného stavu.
V shiatsu se k pùsobení na meridiány
vyuívají prsty, ruce, kolena a lokty. Tzv.
»ruka matka« zùstává stále v kontaktu
s tìlem klienta a kontroluje pøedávání energie z teplých, »plných« míst do míst chladných, »prázdných«. (Kontraindikací pro
oetøení shiatsu je jakýkoli akutní stav nemoci, infekèní choroby, koní potíe a první tøi mìsíce tìhotenství.)
Shiatsu posiluje imunitní systém a pokud je praktikováno pravidelnì, je skuteènì dobrou preventivní péèí. Podle filozofie
shiatsu je kadý èlovìk zodpovìdný za svoje zdraví. To kontrastuje s mylením zápaïanù, kteøí vìøí, e principiálnì je za jejich zdraví zodpovìdný lékaø. V západní
medicínì témìø zmizela pozornost k jedineèným úèinkùm doteku  základní formì
komunikace mezi dvìma lidskými bytostmi v boji proti bolesti. Je ironií, e døíve,
ve vech dobách a vech kulturách, byla
dùleitost doteku uznávána za základní
cestu ke zmírnìní bolesti.

KOMUNIKAÈNÍ
PROSTOR

kolská 28, Praha 1
NABÍZÍ SPOLUPRÁCI
EXTERNÍM LEKTORÙM

TERAPEUTICKÉ
A RELAXAÈNÍ
PROGRAMY
pohybová a hudební terapie
alternativní léèebné metody
meditace  jóga
kurzy a dílny zamìøené
na rozvoj umìleckých
a tvùrèích schopností
Kontakt
M. Rychtová, tel.: 02/96325040
e-mail: skolska28@terminal.cz
http://www.roxy.cz

Shiatsu pracuje na tøech vrstvách aury 
fyzické, emocionální a mentální, a trochu
i na ètvrté  astrální, která souvisí se srdeèní èakrou. Je pøínosné propojit shiatsu
s etikoterapií, nebo se ukazuje, e vìtina
nemocí vzniká pøevánì následkem nefungujících vztahù, a to nejen k druhým lidem,
ale i k sobì. Jako ideální se jeví kombinace shiatsu s dalími technikami (jako je
napø. reflexologie, reiki èi aromaterapie)
a mluveným slovem.
Základní techniky shiatsu Darja prokládá Oshovými dynamickými meditacemi,
masáemi Do-In, tibetskou léèebnou relaxací Kum-nye a prací s tarotem. Atmosféru
podkresluje pøíjemná relaxaèní hudba
a nìné svìtlo solných lamp z ikovných
rukou jejího mue. To ve pøispívá k uvolnìní a pocitu bezpeèného prostøedí, ve kterém se pak masáím daøí témìø samo.
Kadý, kdo absolvuje základní kurz
shiatsu, mùe rozvíjet svou pozornost a základní techniky, které mohou pozitivnì pùsobit na pøátele a zlepit rodinné vztahy
skrze »dotekovou komunikaci«. Pokraèování v tøíletém profesionálním studiu v Darja
Shiatsu School, jen zahrnuje i mnoho dalích souvisejících disciplín, se nabízí tìm,
které zláká ponoøit se hloubìji do tajù tohoto krásného umìní. Mohou tak pozdìji
nejen nabídnout svùj um vem potøebným,
ale i ujít velký kus na cestì poznání sebe
sama. A to ve pod vedením erudované uèitelky. To jistì stojí za to.
Darja Shiatsu School kromì základních
kurzù a tøíletého studia poøádá od 14. do
16. 4. 2001 i semináø Ruce svìtla (dle stejnojmenné knihy Barbary Ann Brennan).
Vekeré informace na telefonech 02/
24923285, 0603 156708, nebo na internetu
(www.shiatsu.cz).
S vyuitím internetového èlánku Hazel Chungové »Shiatsu:
therapeutic Art of Japan« pøipravila Tamara Marková.
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Báje a mýty o prvotním zlatém vìku a rajském stavu vypovídají vlastnì, e èlovìk je
existence ve stavu trvalé krize. Ráj se nám
spojuje s pøedstavou dokonalého bytí, jakéhosi ideálního ivotního rytmu, a ztráta
ráje s pøedstavou jeho poruenosti a rozpadu. Toto obecné povìdomí dokonalosti
jako stavu rajského nese s sebou, e pojem krize a pojem nedokonalosti nám víceménì splývají v jedno. Cesta z krize je
pak pøirozenì cesta k vìtí dokonalosti, a
ji pøitom hledíme k mytickému stavu »za
námi«, nebo k utopickému stavu »pøed
námi«. Je nìco protismyslného v pøedstavì, e by zdokonalování mohlo stupòovat
krizi. Pøíroda nás nikdy k takové pøedstavì nepøivede. Sledujeme-li napøíklad puls
tepny v souvislosti s nemocí, je nae pozornost upøena výhradnì smìrem jedním: od
normálu smìrem k rostoucí nepravidelnosti
tepu a ke stavu kritickému, kdy chod pulsu je zcela rozruen a blízek vymizení. Nikdy nás nenapadne  a samo ivé tìlo nám
k tomu nikdy nedá popud  zaostøit pozornost smìrem opaèným: od normálu k pravidelnosti vìtí a preciznìjí, a k limitu
chodu dokonale pøesného. Nenapadne nás
to také proto, e pomyslnì a bezdìky posunujeme normál právì do tohoto bodu
dokonalosti a spojujeme s ním nedostiný
stav ideálního zdraví a vrchovaté ivoucnosti, o jaký se pøíroda marnì pokouí.
Vpravdì vak se pøíroda tímto smìrem nikdy nepustí, aby usvìdèila nai pomyslnou
extrapolaci z omylu. A tím jen roste nae
sebevìdomí, s jakým mluvíme o »nedokonalosti« pøírody, srovnáme-li výsledky svého úsilí o preciznost s výsledky jejími, a ve
slepé dùvìøe v pokrok zámìrnì »zdokonalujeme« její nevìdomé postupy svými. Zastírá nám tato nae namylenost, e ivot
stejnì ohrozíme, kdy »normál« jeho rytmu
zpøesníme, jako kdy ho rozruíme. A e
tedy v oblasti ivého preciznost a poruenost nejsou zdaleka tak pøíkré protiklady
jako tøeba v oblasti mechanického.
Je nám bìný názor, e pøíroda podle
jakýchsi ustálených vzorù produkuje sériovì své výrobky analogicky s bìícím pásem
továrny. Kadý ovem ví, e kdyby továrna
pracovala jako pøíroda, byla by to patná
továrna a neobstála by v konkurenci s ostatními. Z hlediska továrny pracuje pøíroda ledabyle, nepøesnì, a bìda nehospodárnì a bezplánovitì, a kdyby její »výrobky«
procházely tovární kontrolou, ukázalo by se,
e neprodukuje nic ne vadné kusy, zmetky. Ale pojem zmetek je pro pøírodu beze
smyslu, protoe není prototypu, podle nìho by se zmetkovitost mìøila. Jestlie se
pøírodì nìco nezvede, je to zrùda, a stupeò
její zrùdnosti se nemìøí odchylkou od neexistujícího modelu, ale mírou zmenené ivotaschopnosti. A tu jsme u základního rozdílu: mírou výrobku prùmyslového je preciznost, mírou organismu pøírodního je vitalita, ivotnost, ivotaschopnost. V ekonomickém reimu továrny je ivá pøíroda nekoneèná marnotratnost a libovùle.
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O RUBATU èili VYZNÁNÍ

Následující esej se ke mnì dostal, ani nevím jak. V roce 1961 napsal pøemýlivý
esejista, spisovatel a literární kritik nìco tak hluboce pøemýlivého, vímavého
a vzhledem k dobì, v ní il, a lidsky dojímavého, e nemohu neasnout. A obdivovat
odvahu ke svobodì a moudrosti. Vdycky jsem obdivoval zenové mistry dávných
dob, kteøí ili ve své moudrosti, v jakémsi hlubinném pochopení lidského údìlu
a se vemi znalostmi metod vedoucích k vysvobození (osvícení, probuzení) tolik
sami. iroko daleko nebyl nikdo, kdo by je chápal. A oni trpìlivì vychovávali tøeba
jednoho jediného áka, který by dalím generacím pøedal ono nevyslovitelné ticho
moudrosti. Tøeskuté ticho pochopení principù lidského vnímání svìta.
Na dubu naroste tisíce listù, ale ani dva
z nich nejsou pøesnì shodné, nenajdeme
dva pøesnì stejné listy ani v celé doubravì. Avak kadý z nich poznáme na první
pohled jako »dubový«. Toté mùeme øíci
o kvìtech a plodech, o stromech samých,
o kadé rostlinì a kadém ivoèichu, a také
o pøírodì neivé. Tato libovùle pøírody pùsobí velké potíe lidské mysli, která nepracuje logikou pøírody, nýbr logikou továrny, a proto marnì hledá v pøírodì to, co není
v pøírodì, co vak je v továrnì: prototypy,
výrobní modely a vzory. Pøírodovìda je nazývá druhy, rody, èeledi atd. Napøíklad rod
pes je prototyp, podle kterého jsou udìláni
vichni psi, ale s kterým se ádný ivoucí
pes nedá porovnat, protoe prototyp psa
neexistuje. A to je, øekl bych, pro psy tìstí, nebo neexistuje-li prototyp psa, smí být
kadý pes sám sebou a nikdo ho »neopravuje« a nenutí, aby byl nachlup stejný se
vemi ostatními. Takzvaní èistokrevní
ovem prototyp  arci jen postulovaný 
mají, proto nejsou »precizace« (eugeniky
i drezéry) uetøeni.
Vzhledem k pøírodì neivé vyslovuje
Louis de Broglie, známý atomový fyzik (»Fyzika a mikrofyzika«), zdánlivì paradoxní
mylenku, e precizní a exaktní zákony klasické (pøedatomární) fyziky vdìèí za svou
preciznost nedostateèné preciznosti naich
pøístrojù a mìøení. Dnes má pro nás tato
preciznost zákonù povahu statistickou. Tento, pouze pravdìpodobnostní základ fyzikální pøírody byl objeven pokrokem fyziky
smìrem ke stále vìtí preciznosti. Takto
preciznost pøírodovìdeckého bádání vyvrací iluzi o preciznosti pøírodního dìní. To zní
témìø jako doznání, e pøíroda se rozchází
s exaktností právì v té míøe, v jaké exaktní
vìda s pøírodou.
Vechno dìní v pøírodì je charakterizováno zvlátním rysem, který bychom mohli
paradoxnì vyjádøit jako nepravidelnost
v pravidelnosti.
Pøíroda spìje k svému optimu zøejmì jinou cestou ne nae technika. Pøíroda i továrna pracují s »chybami«, odchylkami,
omyly, ale èím se od sebe podstatnì rùzní,
je zcela rozdílný význam »hodnocení« tìchto
chyb a odchylek. Technika postupuje vpøed
vyluèováním chyb, korekcí a odchylek, stup-

òováním preciznosti, zdokonalováním pravidelnosti. Avak proces pøírodní nemá chyby za chyby, odchylky za odchylky, nepravidelnost v pravidelnosti za poruchy pravidelnosti, existence pøírodního a ivého je
jimi naopak pøímo podmínìna, pro pøírodu
je to positivum, nikoli negativum. Je-li preciznost a »dokonalost« znakem mechanického, pak »chybování« patøí k samé podstatì ivého. Èím vyspìlejí technika, tím
mení chyby a odchylky, tím preciznost vìtí a chod dokonalejí, èím vyspìlejí ivot,
tím rostoucí monost »chyb« a »omylù«. Proces fyzikální blíí se k preciznosti strojové,
due èlovìka naopak je øetìz »omylù«,
»chyb« a »poruch«.
Ovem »omyly«, »chyby«, »poruchy« jsou
to v dílnì technikovì, v provozu továrny,
v mentalitì preciznosti a exaktnosti, je vak
dílna lidské èinnosti, kde jsou  v principu 
samotnou její podmínkou, tedy ne »omyly«,
»chybami«, »poruchami«: je to dílna umìlcova. Z tohoto pohledu prùmyslový výrobek
jako umìlý produkt lidský lií se od díla
umìleckého  rovnì umìlého výtvoru lidského  v téme smyslu, jako se lií od »produktù pøírodních«. Nebo o dílech umìní
platí témìø doslova toté, co tu bylo povìdìno o »nepravidelnosti v pravidelnosti«
tvoøení pøírodního. Ve srovnání s rytmem
strojovým pulsují pøíroda i umìní rytmem
zcela jiným a sobì velmi blízkým, patrnì
shodným. ivotnost, pravost a opravdovost
umìní tkví v tée rytmické nepravidelnosti
v pravidelnosti jako v rytmu pøírodním,
zpreciznìní rytmu nad urèitou mez mechanizuje a umrtvuje umìní stejnì spolehlivì,
jako továrna mechanizuje a umrtvuje pøírodu. Umìní o tom ví a dalo této nepravi-

Stejnì jako tehdejí zenoví mistøi, i lidé jako brnìnský filosof Josef afaøík museli být se svým poznáním a niternou moudrostí neskuteènì sami. A stejnì jako
zenoví mistøi a mystici vech vìkù, i afaøík nemohl ne doufat, e jednou nìkdo
pochopí. Natìstí tu byl Guttenberg a psací a tiskaøské stroje a po ètyøiceti letech
jste tu i vy, ètenáøi. Indické rèení Kdy je ák pøipraven, pøijde uèitel, by se dalo
volnì parafrázovat: kvalitní informace si svého ètenáøe døíve èi pozdìji najde.
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delnosti v pravidelnosti dokonce jméno,
a není náhoda, e se to stalo v hudbì,
v umìní, jeho rytmus pùsobí nejrudimentárnìji, nejobnaenìji: hudebník ví, e to, co
èiní hudbu ivou, emocionálnì úèinnou
a lidsky sdílnou, je tzv. rubato  ony nepatrné a stìí postiitelné rytmické odchylky
a tempové nepravidelnosti dané psychofyzickou konstitucí hudebníka, jeho temperamentem, náladou, vitalitou, okamitou dispozicí atd., vskutku tedy více závislé  ve
zkratce øeèeno  na tepu krve ne na jeho
vìdomí, úmyslu a chtìní. Rubato nezávisí
na tom, co èlovìk chce, ale spíe na tom,
kdo a co je. Nevím, do jaké míry to opravòuje mluvit o »rytmické konstantì« charakteristické pro umìlecko-kulturní typ, a to
jak individuální, tak národní i dobovì slohový. Je moné, e ji v nejelementárnìjím
projevu ivotním, v rytmu, v tepu srdce
a dechu due, zraèí se charakterový a mentální typ lidský, celkový pocit ivota a základní postoj k svìtu.
Slova o rytmu umìní jako tepu lidského
srdce jsou bìnì uívána jako pouhá metafora. Avak právì ona nejsou pouhou
metaforou, platí doslova a vydávají svìdectví o rodové pøíbuznosti rytmu pøírody
a kultury. Heslo Rytmus hudebního slovníku (Pazdírková) øíká o tom: »Rytmus, slovo
pùvodu øeckého, jest pravidelné a soustavné èlenìní jakéhokoli postupu uskuteèòovaného v èasové posloupnosti.« (Hudebníka zajímá jen rytmus èasomìrný, ale platí
to o posloupnosti kadé.) »Rytmus pozorujeme v dìní pøírodním (kapka vody pravidelnì se uvolòující a dopadající), ve funkcích tìlesných (klidné dýchání neovlivòované vùlí, tlukot srdce, chùze), v úkonech pra-

covních (mlácení obilí cepem), je patrná
v zaloení naeho vìdomí, jak ukázal
Wundt, a je umìleckým èinitelem svrchované dùleitosti.« A nyní vizme, kde obì
vìtve rytmu, pøírodní a umìlecká, vyrùstají
z jediného pnì: »Skuteènou délkou jednotlivých èítacích dob (hudebního) rytmického
pohybu je dáno tempo neboli pohyb, pøièem se jako základní normální míra bere
rychlost krevního tepu, jejich seskupení
v pravidelnì se opakující vyí jednotky
urèuje takt. Rytmus je svrchovanì dùleitým prostøedkem výrazu hudebního. Délka
je klid, smír  krátkost vzruch, ivot «
Nevíme proto, proè pøijímat jako pouhé
podobenství, slyíme-li stejnì promlouvat
básníka: (Ve francouzské poezii) »nabylo
pøevahy uívání vere pravidelného, jeho
nejvýznamnìjím druhem je ver jambický,
veobecnì uívaný v antickém divadle,
a jeho základní prvek (spojení krátké
a dlouhé slabiky) je nejjednoduím pøevodem té pulsace, je neustává èítati èas
v naí hrudi. Ver, který se skládá z øádku
a mezery, je tou dvojitou èinností dýchání,
kterou pøijímáme ivot a promìòujeme jej
ve srozumitelné slovo« (Paul Claudel v eseji
»O francouzském veri«). V »Hudbì pramenù« Otokara Bøeziny èteme: »Kadé umìní
je halucinací z opojení nejsubtilnìjích rytmù éteru a krve.« »Rytmus,« øíká Majakovský, »to základní síla, základní energie vere. Vysvìtlit jej nelze, o nìm lze mluvit jen
tak, jako se mluví o magnetické síle nebo
elektøinì.« A Tairov poznává v rytmu organický princip umìleckého díla a vidí krizi
umìní  a speciálnì divadla  v tom, e ivotní rytmus moderního èlovìka je nadobro rozruen.
Lze tedy víc ne obraznì øíci, e puls
umìní je tep lidského srdce, rytmus pøírody v èlovìku, rytmus rubatový, vitální, nikoli rytmus precizní, mechanický rytmus
stroje. Jednoduchá vlnovka volnou rukou
naèrtnutá kolem hrdla dbánu nebo vyitá
na halenì horala pulsuje ivotem, tá vlnovka pøesnì narýsovaná pravítkem a vykrouená kruítkem nebo natisknutá strojem je
geometrická èára, lidsky a ivotnì indiferentní graf. »Co teï je hlavní vìcí pro mne,«
píe Antonín Slavíèek, »nechci techniku,
vidím ve jasnì pøed sebou: není více tech-

niky potøebí Chci jen, aby vzduch byl
vzduchem, pùda zemí,  voda vodou.«
A dále vyslovuje nìco pro hegemonii techniky velmi pozoruhodného: technika v rukou umìlce je vlastnì frázismus a rafinovanost. Proto razí jako své heslo » co nejprostí a bez techniky«.  V rukou umìlce
nástroj není mechanický, øíká Henri Focillon v »ivotì tvarù«: »Tím se lií malíøské
dílo od vrat stodoly nebo od karosérie.« Stejnì v sochaøství i (ve staré) architektuøe:
»Zdá se, e jsou tam stavby hnìteny a modelovány rukou, která v nich zanechala svùj
pøímý otisk.«
Umìlec potøebuje svobodu, ne aby dìlal,
co chce, ale aby byl, kdo je. Umìlec chce,
co musí, technik chce, co mùe. Umìlec
ádá svobodu pro to, co je bytostnì nutné,
technik pro to, co je technicky moné. Kritériem umìlcovým je schopnost svìt obývat, èinit jej obyvatelný, kritériem technikovým je schopnost svìt dobývat, èinit jej konzumovatelný. Rytmus prvého je bytostný,
rytmus druhého ekonomický. Umìlec se
dává vést vitálním rytmem pøírody, technik
usiluje vést svým strojovým rytmem pøírodu. Jakmile se umìlec pustí do toho, co je
moné, místo toho, co je nutné, octne se na
scestí a pøivìsí ke své existenci nerozlutitelný otazník. Nejde s pøírodou, jde s technikou proti pøírodì. A protoe není k tomu
vybaven prostøedky techniky, pùsobí vedle
technika jako nezodpovìdný bøídil, kùdce
a aek. Ztratil ponìtí o zákonu ve svobodì a uzrál pro zákon bez svobody.
Smìní-li umìlec nutnost za monost, je
to neklamné znamení, e pozbyl schopnost
slova a svìøuje se pojmu. Pojem je precizace, mechanizace slova, pojem je »dokonalé« slovo, slovo bez rubata, bez tepu
a dechu. Slovo se rodí ivé, pojem je produkt »syntetické výroby« po pøedchozí analýze, pitvì. Pojem je odpovìï na otázku po
smyslu slova, které ztrátou ivota ztratilo
smysl. Slovo je na poèátku, slovo je vtìlení,
pojem je konec slova, slovo s odumøelým
tìlem, proto pohyblivé jen na protézách definic. Slovo vzalo na sebe riziko ivého, tj.
smrtelnost, existenci »zde a nyní«, ale pojem chce existovat »vdy a vude«, chce být
nevývratností formule dvì a dvì jsou ètyøi,
která je exaktní, vìèná, univerzální za cenu,
e mluví o nièem. Slovo je ivot, který èelí
smrti, ale pojem chce být bezpeèný pøed ivotem, aby byl bezpeèný pøed smrtí, proto
mortifikuje a mumifikuje slovo jako bytí
smrtelné, »nemocné« ivotem. Pojem chce
být nad ivotem i smrtí, jako náhrobní kámen je nad ivotem i smrtí. Pojem je nekrolog nad slovem, nápis, slovo samo, které
informuje, e u neije, e neije, a pøece
existuje, jako kybernet informuje, e existuje, ale nemøe, protoe neije. Pojem je
instrukce, návod k technice ivota bez ivota, výèet moností, jak svìt strojovì dobývat bez monosti svìt lidsky obývat.
Umìní je umìním rubata, stojí a padá
s rytmem vitálním. Smíme se oprávnìnì domnívat, e v èlovìkovì ivelné potøebì ztoBARAKA
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tonit svùj ivotní rytmus s rytmem pøírody jsou poèátky umìní, koøeny a sama podstata kultur. Umìní patrnì vzniklo jako
magicko-rituální zaklínadlo pro styk lidí se
silami, démony a bohy øídícími bìh pøírody, nebo v rytmu má umìní s mocnostmi
pøírody spoleènou øeè, a tím i nìco z potence stvoøitelské a ivorodé, to znamená,
e umìní mùe pøimìt bostva k úèasti na
vìcech lidských tíme magickým kouzlem,
kterým vede èlovìka k úèasti na vìcech
boských. Odtud nesmírný a univerzální
význam rytmu v poèátcích náboenství
a kultur, a v kultech pøírodních národù dodnes, a odtud rituální, kultické koøeny umìní, je prvotnì je kultickou celebrací rytmu
a tím participací na dìní kosmickém.
Nietzsche, v proslulé stati o pùvodu poezie, chápe rytmus jako druh magického
nátlaku, pùsobí nepøekonatelnou slast
a nutkání souhlasit a být povolný, nejen pohyb nohou, i sama due sleduje takt
a ovem  vìøí se  také due bohù. Èlovìk tedy zkouí rytmem vykonávat na nì
nátlak, ovlivnit je, vrhá jim poezii jako magickou smyèku kolem hrdla. Podle Nietzscheho nejen píseò kultická, ale i nejstarí
píseò svìtská nese v sobì pøedpoklad, e
v rytmickém pùsobí magická síla, jako napøíklad pøi veslování nebo èerpání vody:
píseò je zaklínadlem démonù, kteøí jsou pøi
tom èinni, mìní je v povolné nástroje èlovìka. A tak, kdykoli èlovìk jedná, má pohnutku zpívat, nebo kadé jednání je vázáno na pøispìní démonù: zdá se tedy, e
v èarujícím zpìvu a zaklínání je mono vidìt pratvar poezie. Také pøi orákulu, je-li
pouito vere, lze èekat, e rytmus vykoná
nátlak. Øekové øíkali, e hexametr byl vynalezen v Delfách, v místì slavné vìtírny
zasvìcené bohu Apollónovi. Získat pro sebe
Apollóna znamenalo ovlivnit budoucnost,

nebo Apollón byl víc ne jasnovidecký bùh:
byl bùh rytmu a jako takový mìl moc poutat i bohynì osudu.
Podle Paula Claudela umìleckým rytmem
je èlovìk uvádìn do jakéhosi harmonického stavu. »Cítí, e jeho pohyby a mylenky
jsou pøijaty ve vìèném øádu, je odpoután
od veho náhodného a kadodenního
Obývá jakési vìènì trvatelné místo«
(»O francouzském veri«). Pro Goetha je
»rytmus kouzlem, pod jeho vlivem dokonce vìøíme, e vzneenost patøí k naí pøirozenosti« (»Maxima a reflexe«). Øekùm byl
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rytmus principem pronikajícím a organizujícím celé univerzum. Zrodil se zároveò
s orfickým bohem Erótem, který pøetvoøil
první chaos v kosmos a uvedl hvìzdy v jejich rytmický rej.
Píseò vak, hudba, byla prvotnì jen doprovodem v obøadu kultického rytmu. Hlavní úkon rituálu pøipadal pùvodnì vdy
a vude tanci. Pouhý zvuk není s to vystihnout pravou povahu rytmu, genealogickou
vazbu ivého s hmotným, vitality s gravitaèní tíí, due s tìlem, nebe se zemí. Jak
vzniká vitální rytmus závislosti na hmotné
tíi, to vidíme na kadé rostlinì: strom je
podroben gravitaèní síle, a pøece ji svým
rùstem pøekonává, respektuje ji, orientuje
se na ni a roste proti ní, vydobývá ivé
a uèleòuje se v organické v souladu s ní
i proti ní. Filmové snímky rùstu rostlin ukazují nám v urychleném sledu, jak se rostlinný stvol dere v »taneèním« rytmu spirálou vzhùru. Rytmus vitální vzniká jako respekt nutnosti z potøeby volnosti nebo »na
úrovni« lidské jako svoboda v zákonitosti,
je to pøekonání strohé »mrtvé« determinance svobodnì pøijatým øádem  krátce, je to
rubato jako výsostný znak ivého.
Proto ivé lidské tìlo, orientující svùj
pohyb na zákonu tíe a organizující svùj
taneèní rytmus jednak v souladu s ním, jednak v jeho stálém popírání, vyjadøuje neustávajícím sledem zdvihù a poklesù, úchylek a návratù, impulsù a prodlev, vzletù
a pádù vitální, rodivý rytmus pøírody plnìji
ne pouhý zvuk. Kultický tanec je nejúèinnìjí ze vech umìní magického rituálu,
jeho rytmus je úèastí celého lidského organismu pøímo vèlenìn do rytmu pøírodního;
je proto ve styku se silami a mocnostmi pøírody nejpùsobivìjí. Lze si po libosti ovìøovat, e vude na svìtì pùvod tance je
v rituálu. »Vechny pøírodní národy tanèí,
tanèí a do zbìsilosti a vyèerpání.«
Bytostná sourodost umìní a náboenství
napovídá, e paradox dokonalosti v umìní
platí stejnì v náboenství. Rubato v umìní,
je  z hlediska tovární preciznosti  je
»svobodou chybovat«, je v náboenství 
z hlediska morální preciznosti  »svobodou
høeit«, Freiheit zu sündigen. Rozhodující
ovem je, jak je tato svoboda hodnocena,
zda pozitivnì èi negativnì. Náboenství,
které zapomene, e je tu pro høíníky a ne
pro andìly, ohrozí ivotnost a lidskost nejen náboenství, ale i samotných lidí. Puritánské úsilí o vyhlazení høíchu podle kodexu dokonalé bezhøínosti vyúsuje v reim strojové civilizace, která neutralizuje
høínost a zbavuje ji bytostného smyslu tím,
e redukuje morálku na ekonomii, v ní
høích je nahrazen neproduktivností, ivot
strojem, èlovìk automatem.
Neudiví, e Øekové, kteøí projevili optimální smysl pro rubatový rytmus v umìní,
projevili jej stejnì i v náboenství, vdy lo
o projev jedné a tée ivotní vibrace. Øekové dali »chybovat«, »høeit« i bohùm, aby
je uèinili ivými. A e mìli Øekové »høíné« bohy, nenajdeme slovo »høích« v kodexu

øecké morálky. Helada nám pøedstavuje
stav bezhøínosti, ovem jiné ne puritánské a ekonomické, ukazuje nám, za jaké
podmínky lidská spoleènost nemusí platit
stav bezhøínosti svobodou a lidstvím: za
podmínky, e má kulturu, nebo spíe, e
kulturu tvoøí, e utváøí svùj ivot jako svobodu v zákonitosti a jako zákonitost ve svobodì. Avak nemít kulturu a pøitom ani
høích, to pro èlovìka i spoleènost znamená
ztratit orientaèní schopnost v základních
otázkách lidských: kdo, co, proè, jak, odkud
a kam.

Osud slova na skøipci preciznosti je
v náboenství tý jako v umìní. »Odmytologizované« slovo je pojem, který nezvìstuje evangelium, jen »informuje«. O èem informuje? Pojem je nekrolog nad slovem, informuje o smrti slova, a bylo-li Slovo na poèátku, a bylo u Boha a Bùh byl to Slovo
(Jan 1,1), pak pojem informuje o smrti Boha.
Jestlie dnes teologové mluví o »Bohu nepøítomném, ale ne neznámém«, øíkají jen,
e Bùh existuje v pojmu, ve vìdìní, ale neije a neoivuje ve Slovì, ve vtìlení. Vìda
o Bohu, jako kadá vìda, poskytuje návod
k technice, tato k technice víry bez víry,
k praxi zbonosti bez zbonosti. Kdy se
ptali C. G. Junga, známého psychoanalytika a pøitom apologeta náboenství, vìøí-li
v Boha, odpovìdìl: Nevìøím, já (Boha) vím,
znám (»I do not believe, I know«). To souhlasí. V pojmech víme vecko a nevìøíme
v nic. Odpovídá tomu i nae jednání. Dovedeme støídat svìtonázory jako ponoky.
Slovo je ivé, proto høeivé, pojem je bezhøínost slova, proto bezivotí slova. V pojmech se nelze modlit ani rouhat, nelze zpívat ani spílat, milovat ani litovat, radovat
se ani tesknit, zboòovat ani prznit. V pojmech nelze ani lidsky myslet, jen odlidtìnì logizovat, kalkulovat, analyzovat, dedukovat. Øeèí pojmù nepromlouvá èlovìk, øeè
pojmù je nekrologem nad èlovìkovou mateøtinou. Slovo rodí, pojem fabrikuje, slovo se úèastní, pojem registruje, slovo ruèí,
pojem komentuje.
Mùeme pozorovat, jak s rostoucím zpojmovìním slova pomáhá si vysouená øeè
slovníkem dotud tabuizovaným, stejnì jako
s rostoucí mechanizací ivota se uvolòuje
tabuizovaný projev a chování a pøechází
z oznaèení záporného v kladné. Kultura,
která v obecném pojmovém i èinném frázismu zvìdeètìlé výchovy se vyivuje po-

stupnou amnestií veho  ve slovì i projevu  co dosud drela »pod závorou«, na pouhou záruku, e je to »ivé«, nemá sama ji
mnoho ivotnosti nazbyt. A protoe »poírání« ivého teoretickým a mechanickým
nezadritelnì postupuje, nemùe se ani
»neøest«, kdy se stala vìdní disciplínou
a experimentem (systematicky to zaèalo
freudismem), udret dlouho naivu a pídí
se po neøesti »skuteènìjí«, »ivoucnìjí«,
»neøestnìjí«.
Proè hukot øeky, svitìní vìtru, um lesa
a detì neútoèí na nae nervy, naopak je
konejí a léèí? A proè zrovna opaèný je úèinek huèící továrny, dopravního ruchu velkomìsta a tøebas jen drnèení telefonu? Protoe v pøírodì ijeme v rytmické plnosti,
kdeto v moderní továrnì v rytmickém vakuu. To nenapraví ádná hygiena a komfort. V nejdivoèejí krajinì najde ná vitální rytmus plnou odezvu a harmonické zaèlenìní; naopak továrna, tøebas záøící èistotou, svìtlem a pohodlím, zùstává k ivoucímu rytmu hluchá, jako kdy se plícím zastaví pøívod vzduchu. V nejbizarnìjí pøírodì je ivot doma; v nejdokonalejí fabrice je ivot v nepøátelské cizotì. Pokusy
poøádat koncerty a umìlecká vystoupení
v továrních halách nebo zelení a kvìtinami »oivovat« svìt main kontrast zvyují,
nikoli oslabují.
V umìlém svìtì strojù je èlovìkùv vitální, rubatový rytmus vystaven ustaviènému
diktátu ekonomie a preciznosti. Kde rotuje
stroj, tìlo netanèí: jeho organický vzrùst
v rytmus pøírodní je pøetren, a tìlo bez
rubata je stroj. V rytmu vitálním úder plný
støídá se s úderem hluchým: Ráz. Ráz. 
Ráz. Ráz.  Ráz. Ráz Ve. Nic.  Ve. Nic.
(Mohli bychom pøipojit: ít. Møít.  ít. Møít.
 ít. Møít.) Takto naèrtává jeho strukturní
formuli P. Claudel. Reim ekonomie nestrpí úder hluchý, by to byl i úder srdce, nezbytný èlánek tepu ivota; nepøipoutí prodlevu, zastavení, ticho, odmlèení, spoèinutí,
to jsou pro ni jen ztráty, manka, nedostatky, nikoli rovnocenné bytostné tvùrèí kvality. Kolo stroje odstranilo úder hluchý, dávajíc úderu plnému rotovat. Co uèinilo? Zruilo pøirozenou polaritu ivota a smrti, svìtla a tmy, hlasu a mlèení. Vìdomí, e ivot
je vykupován smrtí, a e ti proto nemùe
dát víc, ne co pro nìj vyzíská na smrti,
je ztraceno. Èlovìk je vren do stavu bytostné prázdnoty, lidsky indiferentní beztíe, v jakési umìlé absolutno  mùeme je
konkretizovat jako mechanický vesmír 
které zbaveno rytmu ivotného, stává se ne-

dýchatelnou dokonalostí rytmického vakua.
Spìní za dokonalostí dospìlo svého cíle.
Svìt spìje vstøíc dni, kdy nebude kopec
bez stoárù a kladek, kdy nebude na zemi
koutu, kam by nevedly koleje a dráty, osamìlého místa, kam by otáèivá kola nevnáela své smrtonosné rytmické vakuum. Tìko nepøedvídat, e v tomto vakuu èlovìkovy vrozené instinkty nezùstanou nedotèeny, e ztratí orientaci a otupí; e atrofií vitálního rytmu klesne schopnost estetických
a erotických vznìtù, èlovìkova due citovì
a obrazovì zchudne a smysl pro lidství
a kulturní hodnoty vyvane. e holá nutnost
existence ujednotí jedince i celé spoleènosti
v souladu s chodem mechanického modelu, jeho rotující kolo okrouhá vechnu jejich pøirozenou mnohotvarost a rozmanitost,
a slibuje tak totálním vyhlazením ivotného rubata vyøeit hravì vechny palèivé
otázky, které suují svìt: otázku rasovou,
národnostní, konfesijní, enskou, atd., nebo
takto ve, èím se lidé a lidské skupiny pøi-

rozenì rozliují, zuniformuje jakousi úhrnnou nivelizací v univerzální typ èehosi, co
není vlastní a pøirozené èlovìku ádnému:
v typ technika a kyberneta, ve stereotyp konání i mylení.
Rubato a preciznost se vyluèují. Ale tím
se i o poznání øíká: Chceme-li dospìt
k pravdì tuze precizní, k poznatku tuze
exaktnímu, k ivotu tuze dokonalému, zkomolíme pravdu, poznání i ivot. Zvlátní
paradox: ivou pravdu a skuteènost èlovìkovu nutno nabírat hrubím sítem, ne jaké
poskytuje exaktní kalkul a analytická váha.
Oproti vìdì, která svým drobnohledným sítkem loví elementární èástice a jejich zvyklosti, byla povolána filozofie, aby vhodnìjím sítem nabírala ivot lidský a pravdu
jeho. Jestlie v tom filozofie tolik selhala
a stále selhává, pak v neposlední øadì proto, e touí být vìdou, exaktním kalkulem
a precizní laboratoøí, nikoli ivotem, e se
zhlédla v pojmu a pohrdá slovem. Chce-li
být filozofie vìdou, co dá èlovìku víc ne
vìda bez filozofie? Je-li údìlem vìdce stranit exaktnosti s rizikem újmy na ivotì
a èlovìku, proè se filozof vzdává privileje
stranit ivotu a èlovìku i s rizikem újmy na
exaktnosti? Kadé tvùrèí dílo, a lidské nebo
pøírodní, a øecký chrám nebo pomnìnka,
støeí si tuto privilej i s jejím rizikem. Jak
mùeme toto dílo pochopit a proniknout
k jeho dui, k jeho ivotu, jestlie se sami
této privileje i rizika vzdáme? To vechno

mùe znít kosmonautické dobì obstaronì
a naivnì. Nicménì zùstává faktem naí
schizoidní existence, e zatímco svou ivotní moudrost èerpáme z elektronických mozkù, svou ochablou vitalitu køísíme primitivismem afrického bue. Ale je to jen líc
a rub tého.
Rubato je proces organický, ivorodý,
rùstový, tvùrèí; preciznost je proces analytický, pitvající, atomizující, kalkulující, konstruující. Rubato je rozumnost ivého; preciznost je rozumovost strojového.
Pøesnost není pravda, øíká H. Matisse.
A pravdou míní ivot a èlovìèenství
Hudebníci vìdí, e rubato se nedá zachytit notací. Gustav Becking ve své knize
o rytmu poznamenává, e »staèí pøedstavit
si nìjaký zpìvní part, zazpívaný notovì
pøesnì a vìrnì hrdlem ne ivým, ale umìlým, mechanickým, a nebudeme na pochybách o umìlecké hodnotì takovéto interpretace«.
Ani rubato pøírody nelze zachytit »notací«, tj. exaktními vzorci pøírodní vìdy; ale
protoe k »zazpívání« pøírodního partu disponuje vìdec jen »hrdlem mechanickým«,
tj. technikou, máme sklon vìøit, e pøíroda
jiným hrdlem »nezpívá« a e rytmus mechanický jest její vlastní.
Pobývajíc v pøírodì, pobývá exaktní
a precizní mysl v továrnì: stýká se s ivým
jako s mechanickým. Vnímá tvorbu jako výrobu, rùst jako montá, organickou strukturu jako konstrukci, ivot jako zkumavku,
jako laboratoø, ne jako proces bytostný.
Továrna je precizní reprodukcí pøírody
podle »notace« exaktní vìdy, tj. pøíroda bez
rubata.
A co je umìní v »pøesné notaci«, umìní
bez rubata? Artismus! Poèalo-li umìní jako
magické ztotonìní ivotního rytmu èlovìka s rytmem ivé pøírody a jako jeho rituální
celebrace, pak artismus tíhne dnes k magickému rituálu rytmického vakua mechanického vesmíru.
Dokud umìní plnilo poslání, pro které se
zrodilo, zùstávalo jako zdravý organismus
chránìno pøed invazí onoho ivlu preciznosti a drezúry, který vdy vegetoval ve stínu kultur jako »artismus«. Dokud umìní
bylo s to svého slohotvorného úhlu, artismus nechtìl být víc ne zábavou. Je-li dnes
povýen na umìní, má zøejmì zastávat
funkci kultickou  tøebas pod roukou zábavy. Ale èeho má být artismus kultem?
Zøejmì toho, co je jeho oborem: preciznosti a drezúry. Umìní  v mechanickém universu  nemohouc být slohové, chce být
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dokonalé; nemohouc být tvùrèí, chce být
konstruktivní; nemohouc být ivé, chce být
precizní. Z nemohoucnosti slohu klade nejvý virtuozitu; z podvýivy rytmu vitálního,
rubatového, pìstuje rytmus precizní a demonstruje stroj jako autentickou existenci
v mechanickém vesmíru.
To není poznatek a dnení.
Umìlec a artista jsou antagonisté; co jednoho iví, druhého zabíjí: rubato! A rovnì
opak: preciznost! Ruka umìlcova, má-li zachytit ivot, musí zùstat »nepøesná«, »chybující«, tj. ivá; ruka akrobatova vak se
musí zmìnit v precizní páku stroje, nebo
staèí chybit o vlas a následuje pád. Umìlec se mìøí s ivou pøírodou; ije a pracuje
v symbióze s jejím rytmem vitálním. Artista se mìøí se strojem; musí být synchronizován s jeho rytmem precizním, popøípadì
popøít rytmus vùbec. Umìlec tanèí; artista
rotuje. Umìlec kreslí; artista rýsuje. Kulturu hnìte ruka umìlcova; civilizaci rýsuje
mechanická páka stroje. Rozdíl je patrný
dokonce i ve sportu: antická olympiáda byla
triumfem tìla, moderní je triumfem stroje.
Tam vyznamenávali kulturu, zde drezúru.
Strojová civilizace je kulturou v rytmickém
vakuu, kulturou bez rubata. Kultura je sebekázní svobody; civilizace je kázní bez svobody a tedy svobodou bez káznì. Kultura
je mnohotvárností individuality v jednotì
slohu; civilizace je uniformitou originality
v atomárním rozpadu. Kultura je koatostí
vìtvoví a listoví rozrostlého z jediného pnì
a syceného spoleènými koøeny; civilizace je
rakovinným bujením ve svìrací kazajce.
Futuristé, nejhorlivìjí vìrozvìstové mechanického vesmíru a jeho artistického rituálu, vyhlaovali »nový vkus«, »estetiku
stroje«, a pøenesli krásu z ivého tìla na
mechanický agregát. Jene: stroj nebude
nikdy slohový, vdycky jen módní; a mírou
módy je elegance, ne krása. Elegance je krása bez rubata. Automobil má eleganci, ne
krásu; jeho preciznost a rychlost nás mùe
fascinovat, nikdy vak lidsky povznést jako
díla umìní. Móda je atrapou slohu v rytmickém vakuu. A kadá »krása« prùmyslového výrobku je záleitostí módní: navozuje »stav beztíe« a nevyvolá odezvu v èlovìkovì rytmu vitálním. »Kráse« prùmyslového výrobku chybí rubato, proto z továrny,
z chrámu preciznosti a exaktnosti, nevzejde nikdy dílo umìní.
Dobøe si to mùeme ovìøit na filmu, který pøece jen není ve vem vudy prùmys-
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lem. Proè mohu vidìt Hamleta nebo Caesara na divadle tucetkrát za sebou, v kinì
vak v téme filmu jednou, snad dvakrát?
Protoe filmu jako mechanickému prostøedku chybí rubato a pøi reprízách vystupuje
tento nedostatek ivotné vibrace stále zjevnìji. Proto ivot filmu se mìøí na dny, na
hodiny, ne na staletí jako díla pravého umìní. Film nevstupuje do pokladnice kultury,
ale jen do archivu dobových dokumentù.

Jeho domnìlý ivot odumírá rychle v »archeologickou« rekvizitu: sklerotizuje a skeletizuje doslova pøed naima oèima. Umìní vak i po tisíciletích je vyhrabáváno ze
zemì a objevováno ivé. Co øíkám o filmu,
platí v jádøe také o umìní gramofonové
desky, ovem netýká se  tu jako tam  samotných hercù, zpìvákù, umìlcù.
Stroj se vemlouvá do naí pøíznì svým
heslem univerzální sluby, tedy také sluby umìní. Ale neklamme se: stroj ve slubì èehokoli slouí pøedevím sobì a výhradnì sobì. Krása techniky agituje pro
techniku, ne pro umìní. A také film a gramofon, rozhlasová a televizní skøíò. Pozorujme dobøe: je to pokuení démona dokonalosti, který nás, ani nìco tuíme, láká do
své sítì. Ani si neuvìdomíme, jak nakonec
více ne umìní holdujeme dokonalosti techniky, preciznosti reprodukce, rafinovanosti
aparatury, eleganci bedýnky, klaviatuøe
lesklých knoflíkù a magických svìtýlek. Ne
hodnotnìjí umìní, ale dokonalejí tlampaè,
promítaè, gramofon, televizor, to je závìr
sluby stroje umìní.
P. Claudel si stìuje, e s industrializací
umìní pronikl kýè a líbivý nevkus do samotného køesanského umìní, které po tisíciletí èinilo Evropu kulturní velmocí. Vloí do
rotaèky tøeba Bibli, a stejnì vypadnou
vdycky noviny.
Kvarteto ochotnických nadencù z okresního mìsteèka, kteøí hráli pro sebe po veèerech svého Haydna a Mozarta, mìlo neskonale více kultury ne vechny dnení
výrobny kultury dohromady.
Sluba stroje èemukoli zvrací se nutnì
ve slubu èehokoli stroji. Èlovìk je tu otrokem a doslova jen funkcí techniky, mechanismù, projekcí, synchronizací, montáí.
Poslední hranice mezi ivou bytostí a mechanismem je smazána. Divák u neví, co
z ivého je skuteènost a co zdání. Ale jedno ví a pociuje najisto: e stroj je nejskuteènìjí skuteènost a zároveò vemoc tohoto svìta. Není zapomenuto na nic, co by
nespolupracovalo k tomu, aby èlovìkùv rytmus vitální, rubatový, byl zaduen a pohlcen rytmem strojovým, precizním, a èlovìk
byl »pøeladìn« pro svìt bytostné beztíe
a jeho rytmické vakuum.

Èlovìk jako mechanická loutka, a mechanická loutka jako ivý tvor  to patøilo odjakiva k rekvizitám a praktikám jarmareèního artismu a zde také plnilo své pøirozené poslání: pùsobit vyraení a rozesmávat.
Od chvíle, co tato marionetta vystupuje jako
velké umìní, pøestává umìní být velkým,
pøestává vùbec být umìním. Je to svìdectví nìèeho pøevratného, lépe øeèeno pøevráceného: svìdectví, e mechanický homunkulus, který  co lidská pamì sahá  byl
èlovìku pro zábavu a posmìch, a tím vlastnì pro výstrahu, vznáí nárok na to, být
pøedmìtem kultu. Ideál preciznosti umìní,
to kult mechanického manekýna v ivotì,
zbonìní stroje morálkou. Virtuozita jako
nejvyí kritérium umìní vypovídá pro reim ekonomismu a drezúry, pod ním chtít
doopravdy ít znamená poruovat ekonomický zákoník, tedy »demoralizovat«. Virtuoznictvím pøestává být umìní kulturou
a vøazuje se ve sféru industriálnì technickou. Tìitì umìní se pøesunulo z tvorby
v produkci a reprodukci. Virtuoz a reproduktor mají tolik spoleèného, e slovník,
jím jsou oceòováni, je témìø jeden a tý.
H. H. Stuckenschmidt (v èlánku »Lesk
a nebezpeèí dirigentských starù«, Hudební
rozhledy 1958) uvauje, co znamená virtuozita pro kulturu: (Dnení dirigentská hvìzda) »to je virtuos na orchestr okázalého
typu, jen je zároveò domovem ve tøech
metropolích
racionalista, jen se ve
zkoukách zamìøuje na perfektnost interpretace, génius právì tak termínového kalendáøe jako hospodáøských zøetelù Jsou
to fanatikové dokonalosti a odborného zna-

lectví. U Karajana pøedstavuje tento typ
triumf protidiletantismu ve vech smìrech Avak právì v tomto typu dirigentských starù klíèí ji pøíznaky hrozby odlidtìní hudby. Pøíliná dokonalost pùsobí studenì Pøi tak fanatickém blouznìní po dokonalosti pøipadají nám obèasné nedostatky a chyby spíe jako záblesky svìtla, jako
návrat k zlidtìní hudby pro kadého
vìcného pozorovatele této situace je evidentní, e nae hudební a divadelní kultura tímto typem starù pozvolna spìje k úpadku, a tyto hvìzdy hrají, zpívají nebo reírují To, co dnes proíváme, je jen poslední výkøik pøed smrtí «  Toto dernier cri
nedoléhá k nám jen z hudby a divadla.
Smrt z dokonalosti! A my jsme pøece
chtìli dokonalostí èelit smrti z nedokona-

losti! Lidský ivot se po vìky odvíjí mezi
dvìma ráji, mezi dvìma pomyslnými horami, mytickou »za námi« a utopickou »pøed
námi«. Z té na poèátku jsme spadli, na tu
na konci se máme vyplhat. Na pozadí obou
je èlovìk existencí v krizi; a z obou stran
napoøád slyí, e je to krize z nedokonalosti. A nyní uprostøed soustøedìného
a totálního boje proti nedokonalosti krize
z dokonalosti! Najednou se dovídá, e smrt
nehrozí jen »dole«: v anarchii a rozkladu,
ale stejnì »nahoøe«: v chodu dokonale precizním, strojovém. A tu se vnucuje otázka:
nevyvolal strach z chaosu a rozkladu, ze
smrti »dole«, posedlost vidinou dokonalosti
»nahoøe«? Není naí krizí z nedokonalosti
vpravdì jen posedlost vidinou dokonalosti? A nepøenáíme svou posedlost i na pøírodu, kdy jí podkládáme »vývoj k dokonalejímu«? A je pøíroda v krizi z nedokonalosti? My s ní arci nakládáme, jako by v té
krizi byla, a teprve kdy ji »pøevychováme«
ve fabriku, máme ji za dokonalou. Ale je to
jetì pøíroda? Nutíme i slepice, aby chápaly kurník jako pracovitì, kde se snáejí
vejce v taktu výrobní linky; a nae poznání
je z toho bohatí o psychopatologii drùbee. Co jedinì je nutné, to se vím svým vìdìním nevíme, zato bohatneme informacemi o tom, co vechno je moné.
Co je vskutku v krizi? »Nedokonalý« èlovìk? Anebo je èlovìk posedlý démonem
dokonalosti? A na rubu tedy démonem
anarchie a rozkladu? Nezapomínejme, e
duch preciznosti je duch analýzy, a e limit precizní analýzy je atomická, »elementová« chaotizace. ivot není zøejmì jedno
ani druhé. ivot je cosi nevyzpytatelného,
zázraèného, co tajemnì a rozumu nepochopitelnì dovede uhádnout, vytuit, nahmatat
úzkou stezku mezi tìmito dvìma srázy
smrti. Tento divuplný hmat je utajen v rubatovém rytmu ivota, ve vitálním rytmu
pøírody a skrze ni i v ivém slovì mateøtiny a také v umìní, pokud pro tento rytmus
neohluchlo a nárok na své jméno neztratilo. Bez tohoto hmatu není kultury, je je lidským prodlouením oné stezky mezi dvìma srázy: mezi svobodou bez zákona a zákonem bez svobody, mezi anarchií a tyranií,
a její maxima zní: Jen ve svobodì pozná
zákon a jen po zákonu svobodu pozná.
Fakt, e v mechanickém vesmíru u i slepice propadá neuróze, nesvìdèí nutnì proti
slepici èi o její krizi, o ztrátì jejího smyslu
pro realitu, o jejím »zaostání« za vývojem
vesmíru. Slepice mùe na ten konflikt za-

jít, zajisté, ale unáhlili bychom se, kdybychom z toho usoudili, e ivot, e pøíroda
mùe na ten konflikt zajít. Padají vojáci
nejen vìci ztracené, také vìci vítìzné. Teï
u mluvím o lidech, samozøejmì, ale v téhle pøi je stejnì vecko ivé na jedné stranì s èlovìkem. Odpovídá-li pøíroda na pøevýchovu v mechanický vesmír nervozitou,
je to znepokojivìjí pro mechanický vesmír
ne pro pøírodu. ivý èlovìk mùe mít
oprávnìný pocit, e svìtu rytmického vakua není v lùnì ivé pøírody líp ne ivému èlovìku v rytmickém vakuu. Ale to pro
ivého, »nedokonalého« èlovìka znamená
znovu objevit mocného spojence, kosmického zastánce, k nìmu se lze v hrozbì
bezivotí a v úzkosti bytostné beztíe vdy
utéci; je vudypøítomen ve vibraci rytmu rubatového. Jemu se oddávaje, stává se èlovìk strojové éry opìt vnímavý pro mateøtinu, ve které pøíroda odevdy vychovává
ve ivé.

Nemá proè zoufat. Jsou-li v kadodenním
nehnutelném kolejiti jeho nervy sevøeny ji
a zbolavìny tak, e nesnesou kapání vody
z vadného kohoutku, podlehne vábení této
mateøtiny a jde za jejím hlasem. Pak v samotì lesa, pokud ji jetì objeví, plae se
zastaví, naslouchá, jak po deti padá voda
lesa z mokrých stromù tie do trávy, a pocítí
úlevu. V lese padají kapky jinak ne z vodovodu. Pøíroda nevyznává ideál dokonalosti a nepøipomíná nám ho, jak to dìlá
vadný vodovod. Pulsuje tým rubatovým,
vitálním rytmem, jakým tepe ná, a èlovìk
se poddává pocitu, e je pøijímán jako pobloudilec, který se vrací domù. A sladí-li
svùj dech s jejím a chvíle je pøíznivá, uslyí
její nebeanský smích, s jakým tato vìèná
roditelka a dárkynì ivota, obzírající oceány prostoru a èasu, doprovází urychlený
kurs své pøevýchovy v mechanický vesmír.
To není lekce z Rousseaua vybízející
k návratu k pøírodì; není návratù k pøírodì,
je jen návrat k sobì. Nebo spíe: není návratu k pøírodì, vyjma návratu k sobì. Není
pøírody pro znaveného a sentimentálního
pøevychovatele pøírody v robota, který z ní
drobeèek vzal na milost a oplotil v rezervaci jinak nepotøebných emocí a vznìtù,
kam se chodí miliskovat jako otrokáø s otrokyní, kterou z otrockého davu povýil na
favoritku a uzamkl v pøepychu, sytosti a nudì harému. Mateøtina pøírody není øeè dobyvatelù ani porobených; rubatovým rytmem oivuje vechny své zplozence, aby
svìt obývali, ne dobývali, aby ivot vyzná-

vali, ne poznávali. Co a proè by také mìla
pøíroda poznávat a dobývat? To, co je ona
sama? A tak i èlovìk: co a kdo je, vyznává,
ne poznává. Kdy poznává, u sebe nemá,
poznává, co nevyznává. Dovídá se, v co nevìøí, co není, co lze zvìdìt, a kdy to nelze být. Bizarní paradox poznání. Slova
v rakvi pojmu: Bùh nepøítomný, nikoli neznámý! Èlovìk iluzorní, nikoli neexistující!
Stav bytostné beztíe, prokletost rytmického vakua, mentalita smrti.
Není vak ani pøírody, která vyrábí recepty na ivot; není takových receptù. Jsou jen
recepty na techniku ivota bez ivota. Mechanický vesmír není recept na ivot, který
pøíroda nabízí nám: je to recept na techniku ivota bez ivota, který my vnucujeme
pøírodì.
Nìkdy z tísnì hømotící, pádící ulice zaboèím k vysokému portálu s tìkými, kovanými dveømi  vejdu do kostela. Je tichý,
prázdný a potemnìlý. Ale jeho prostor,
ztvárnìný podivuhodnými díly ivých lidských rukou, je organismem vibrujícím
mocným rubatem ivota, které je divem
z jiného svìta uprostøed tohoto svìta hluèícího svým mrtvým chodem stroje. I tu se
cítím pøijímán do spoleèenství lidského,
které si podává ruce pøes staletí a tisíciletí
a jeho moudrost pøesahuje daleko amorfní, neartikulovanou mluvu ulice. A mám-li
tìstí, zdá se mi pojednou, e z hloubi ticha a staletí slyím stoupat ke mnì hlas,
hlas ivého slova, ne hluinu pojmù, jen
vychovával a uèil nespoèetné generace odvaze k smrti, té odvaze, která není ne vírou ve vìènost ivota. A v té chvíli vím, e
ivot si pomùe i z této bryndy, jako si dosud pomohl vdy.
Ne, není proè zoufat. Vdy jetì lze se
vracet k umìní, které má ochrannou moc
proti rytmickému vakuu strojové utopie.
A jetì jsou umìlci, o nich mono øíci
s Herbertem Jheringem, e mají svobodu,
kterou mùe mít jen umìlec, jen nosí
v sobì zákon rytmu jako vykoupení due.
ádný ivot není sám. Je tisícero vìcí
kolem nás, kniha, kvìtináè, kotì, motýl, oblak , které nás sympaticky zdraví svým
teplým, ivým rubatem. Nestaèíme se dívat
a odpovídat. Dovedou pøedávat poselství
ivých ivým i pøes vyprahlosti mechanického vesmíru.
A jsou bytosti nade ve drahé.
A jsou pøátelé  a nejsou poslední, i kdy
je jmenuji naposled.
(1961)
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Vlastimil Marek: Ozvìny manter
Na sobotu 16. záøí 2000 dlouho nezapomenu. Stejnì jako Henry Marshall a více ne
sedm stovek posluchaèù a zpìvákù zároveò.
Z mnoha dùvodù. Tolik lidí celý veèer spoleènì zpívalo! A Henry byl velmi pøíjemnì pøekvapen, e ani ty nejsloitìjí mantry nemusel nikoho uèit  staèilo naznaèit a celý sál zpíval.
Mnì osobnì se jaksi zavril dlouholetý cyklus snaení. Kdy jsem toti postupnì na vlastní mysl zjistil, jak hudba ovlivòuje tìlo, mysl
i psychiku, rozhodl jsem se pøed víc ne ètvrtstoletím, e se o tenhle objev podìlím. Do roku
1989 jsem dìlal, co jsem mohl, ale moc toho
dìlat nelo. V roce 1986, ve vìzení, jsem si
pøitom dal takový malý èeský závazek o ètyøech dílech. Po roce 1989 jsem zaèal jednotlivé èásti svého závazku plnit a dnes mohu
slavnostnì oznámit jejich splnìní. O co lo?
Za prvé, aby i u nás byla k dostání hudba
celého svìta. Celá osmdesátá léta jsem si na
pokraèování snil sny o tom, jak v naich obchodech leí v regálech hudba odevad. Tehdy jsem dokonce samizdatovì publikoval knihu »Rockové sny« (snad ji nìjaký sbìratel stále ve své knihovnièce má, protoe exempláø,
který mi zabavila STB, mi dodnes nikdo nevrátil). Poèátkem 90. let
jsem osobnì pomohl zavést
import
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hudby new age do Èech (zájemce o distribuci
a prodej hudby new age jsem seznámil s lidmi, kteøí v Holandsku vlastní druhou nejdùleitìjí evropskou firmu specializující se na tento druh hudby a nìjakou dobu jsem pøi vzájemných obchodech asistoval). Teï u se o to
nemusím starat, protoe u nìjaký ten pátek
je hudba celého svìta k dostání v obchodech,
ale i na naich scénách, a dokonce i sem tam
v rádiích mùeme slyet a vidìt soubory a kvalitní hudbu skuteènì z celého svìta, napø. nedávno se na Letné konal festival WOMAD.
Za druhé, kdy jsem kdysi zjistil, e Èei
a Slováci neumìjí naslouchat, zaèal jsem tohle umìní vyuèovat. Potøeboval jsem k tomu
nìjaký jednoduchý, ale velmi úèinný hudební
nástroj. Hledal jsem a nael  tibetské mísy.
Dnes mohu slavnostnì prohlásit, e u se o to
nemusím starat, protoe mísy nejen, e jsou
k dostání na nìkolika místech v republice, nejen, e se na nì celkem bìnì hraje, ale v Lidových novinách vyel inzerát, který beru jako
jakousi satisfakci a konec svých aktivit na tomto poli: v reklamì na servery IBM a e-business,
na které je zobrazen mladý podnikavý mu
v trièku, je uvedeno:
»Kdy mu bylo 18, protloukl se kolou jen
díky tomu, e v kuponové privatizaci kápl
na ty správné akcie. Kdy mu bylo 20,
objevil, e mùe hrát na burze online. Pomáhal svým známým investovat za 10 % zisku. Kdy
mu bylo 24, zaloil si na internetu vlastní brokerskou firmu na serveru IBM. Teï si
uívá penzi. Uèí se v Himálajích hrát na tibetské mísy.
Má na to.«
Nádhera, e? Kdy pak
na koncertu pokøtil Henry
Marshall mé èerstvé,
v Holandsku vydané
CD s hudbou na tibetské mísy, pøeèetl
jsem tento inzerát lidem v sále. A nemusel
jsem ani vysvìtlovat, e
tímto jako by tibetské mísy vstoupily
i do povìdomí byznysového a internetového národa a e jsou navíc symbolem jakéhosi imaginárního cíle lidského
snaení. A zatímco podnikaví mladí pilnì
podnikají, aby si mohli uít s mísami v Himálajich, my ostatní si s mísami (a tím, co reprezentují) uíváme u teï a tady, ani bychom
si museli koupit prostor na serveru IBM.
Za tøetí, rozhodl jsem se, e se pokusím lidem okolo sebe dokázat, jak prakticky,
tak pøedevím teoreticky pomocí
informací, e hudba je zázrak, e léèí a mùe
napomoci uskuteè-

nit i jakousi duchovní revoluci ve vìdomí kadého z nás. Celá léta o tom pøednáím na
svých semináøích, ale vyvstala potøeba to mít
písemnì. A vida, u je to tady a já to tedy nadále nemusím opakovat. V knize Tajné dìjiny
hudby, která právì vyla a kterou jsme také
pokøtili, to vechno je èerné na bílém.
Za ètvrté, v posledních deseti letech se ukázalo, e jako národ stále ménì zpíváme. Nejsme konzervatoøí Evropy, nezníme. A tak jsem
pøed lety zaèal vemonì hledat zpùsob, jak
obnovit zájem Èechù o zpìv. Jako by z nebe
spadly první mantry Henryho Marshalla, a u
to jelo. Pøed tøemi lety na jejich koncert v Praze pøilo 20 lidí. Loni u nás bylo podstatnì
víc. A na závìr veèera jsme Henrymu (a sobì)
mocnì a nepøeslechnutelnì, sedmi sty hrdly,
zazpívali svou Èeskou mantru Lásko, Boe, lásko. Hlásím tedy: závazek splnìn.
Nìkolik poznámek pro zvídavé a zvìdavé. Veèer to byl nejen plný manter, ale i dalích událostí a jevù, o kterých samozøejmì ten, kdo
zpíval v sále, nic netuil. Moná by letmý pohled do zákulisí mnohým ledacos objasnil.
Za prvé, po podobném koncertu v roce
1998, který byl nádherný, ale pøíli plný a pøíli
krátký, jsme se letos snaili program natáhnout a lépe pøipravit. Vdycky jde ale o kompromis. Henry pøijel se zánìtem støedního
ucha a dobíral antibiotika. Dostal hned ayurvédickou masá a dokonale vyuil monost
zùstat po celou dobu ubytován v Centru Óm
na Ohradì. Hotely byly toti u od kvìtna obsazené kvùli zasedání Mezinárodního mìnového fondu.
Za druhé, kvalita zvuku a odposlechy. Na
jeviti, jak jsem na to upozornil hudebníky
a jak obvykle netuí diváci ze sálu, mají zpìváci a hudebníci daleko horí poslech a dojem
ne lidé v sále. Mìl jsem pravdu a nic ne
pravdu, kdy jsem divákùm vysvìtloval, e oni
ve slyí daleko lépe, ne my na jeviti. A mìl
pravdu Henry, kdy hned na zaèátku zdùraznil, e my na jeviti jsme tam proto, abychom
pomohli zpívat vem posluchaèùm.
Za tøetí, proè jsme prý prodali víc vstupenek, ne kolik bylo idlí? Tak se ptala jedna
dáma mé eny, a ta nevìdìla. Pravdou je, e
neprodali. Mìli jsme smluvnì domluven urèitý poèet idlí, ale poøadatel jich prostì nachystal ménì. Numismatici, kteøí mìli pøed námi
pronajatý sál na celý den, natìstí skonèili døíve (pøestoe kdy jsme je pøed pùl rokem prosili, zda by nemohli skonèit døív, naprosto rezolutnì prohlásili, e to nepøipadá v úvahu).
A tak jsme stihli alespoò troièku vyzkouet
zvuk (Henry potøeboval více slyet kytaru). Opìt
si neodpustím poznámku: v OKD Vltavská jsem
vystupovával pøed rokem 1989 a od té doby
jsem tam pak odmítal nadále cokoli dìlat, protoe jsem byl vdy naprosto znechucen ne-

kvalitou výsledného zvuku. (Dodnes obdivuji
Jirku Èerného, který tam celá léta poutí LP
a CD.) Deset let poté se nic nezmìnilo  stále
stejná aparatura, stejné reproduktory, stejnì
nefunkèní, pùvodnì socialistický systém ozvuèení sálu Pøesto to byl a je jediný levný vìtí sál v Praze.
Osobnì jsem si po koncertu uil jakési deja
vu, protoe toté jsem zaíval na jaøe 1979 po
koncertu Amalgamu v Lucernì. Zatímco tehdy
plná Lucerna øvala Marek, Marek  byl to fenomenální úspìch  a lidi li rovnou do peøin,
já jsem v deti, vyèerpaný tìlesnì i psychicky,
táhl po rozbité dlabì na vozíku vechny ty
bubínky a cinkátka domù na Vinohrady. Vechna sláva polní tráva. Po mantrách to teï bylo
o tomté: spolu se enou (já zcela propocený) jsme bìeli, abychom stihli poslední autobus z koneèné metra k nám do Poèernic. Kdybychom to nestihli, museli bychom hodinu
èekat na dalí a pak jít kus pìky. S mým rozbitým kolenem, já navíc celý mokrý. Zcela jistì
bych onemocnìl, u se znám. Natìstí jsme
autobus na minutku stihli. Následné dny jsem
se pak v plískanici ani neodváil vyjít, protoe
bych zcela jistì (u se znám) dostal toté.
A taky se stalo  zaèalo mi cukat v levém zvukovodu. S Henrym jsme se telefonicky vzájemnì dobírali, jak se doplòujeme. On mìl potíe
s pravým uchem, já s levým.
Kdy k tomu pøidáte fakt, e dva dny poté
mìla zasedat bytová komise, aby definitivnì
rozhodla o tom, jestli dostaneme byt, nebo ne
(po roce odvolávání a stíností a zamítání
a byrokratického arogantního jednání  mimo-

chodem, do seznamu uchazeèù o pronájem
obecního bytu jsme se opìt nedostali), pak
moná, stejnì jako já, oceníte osud, který oslavu vydání a køest knihy a CD okoøenil tolika
negativními událostmi, e na nìjaké zpychnutí nebylo ani pomylení. Kdy jsem se v tée
dobì pøítele léèitele mailem ptal, co s kolenem,
pochválil CD, poradil katany a doporuèil právì tu pokoru.
Mám teï v ruce nádherné album plné fotografií, zvìèòujících onu mantrickou a snad
i zpìváckou událost roku. Henry bude mít zcela jistì radost. Cestou na letitì jsme v autì
mluvili o tom, e se pomalu, ale jistì líhnou
nové mantry pro ji ètvrté CD, a o tom, e
v øíjnu navtívíme Henryho v Amsterodamu
a spoleènì s majiteli holandského vydavatelství Oreade oslavíme spolupráci. A také o tom,

e by bylo dobré dát tìm, které to zajímá, nìjakou formou vìdìt, co bylo »ZA« koncertem.
Tímto to tedy èiním.
P. S.: O mìsíc pozdìji jsem tedy jel do Amsterodamu. Pøátelský veèer se uskuteènil. Henry
mìl z alba skuteènì obrovskou radost. Osobní návtìva nebyla zase a tak nutná, pøesto
jsem cítil, e musím jet. Cestou jsme navtívili
také pøítele Jorna, od kterého pochází prvních
pár set tibetských mís, je se objevily pøed lety
v Èechách, a který byl prvním zpìvákem alikvótù, kterého Èei zaili. Jorn mìl radost z CD,
ale pøedevím z knihy a BARAKY è. 9, ve které
je zvìènìn. Pøedvedl mi nìkolik nových terapeutických vynálezù a zahrál na steel drum,
který tam právì mìl. A já strnul: èlovìk, který
tyto steel drumy vyrábí, se to za ta léta u asi
nauèil tak, e tenhle nástroj znìl tak silnými
a krásnými alikvóty, jaké jsem jetì nikdy neslyel. V noci mne napadlo, e tøeba právì to
je skuteèný dùvod mé cesty  výmìna jedné
generace (steel drumu) za druhou. Výmìna
kvality. Jorn sám øíkal, e na nìj je ten steel
drum pøíli plný alikvótù, e se lidem i jemu
patnì zpívá. Já ale vìdìl, e právì tohle je
nástroj, se kterým bych chtìl rozeznívat kostely a jeskynì v pøítích letech. A e prodám
svùj starí a nìkdy nìjak dovezu ten nový.
(Nemá nìkdo zájem?)
Kdy jsme pak jeli po dálnici zpátky, nedaleko Düsseldorfu, kde Jorn bydlí, kolega navrhl:
»A co takhle se tam pro ten steel drum stavit
rovnou?« Zatelefonovali jsme Jornovi, jestli je
doma a jestli by to lo, on odpovìdìl, e ano,
a za hodinku u steel drum, skuteèný dùvod
cesty, trùnil na zadním sedadle.
Jinými slovy, to, co jsem chtìl naznaèit lidem v sále po mantrách i v tomto zamylení,
tedy jakési ukonèení jedné kapitoly mého ivota, která skonèila Veèerem plným manter, inzerátem v Lidovkách, knihou a cédéèkem, bylo
plynule transformováno v zaèátek dalí kapitoly: semináø s Davidem Hykesem a nový steel
drum jasnì vyznaèují zaèátek jiné kvality.
BARAKA
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KNIHY A CD, KTERÉ STOJÍ ZA TO

T. & D. McKenna: Neviditelná krajina

KNIHY A CD, KTERÉ STOJÍ ZA TO

Védské hymny

Praha esoterická: Prùvodce skrytými dìjinami mìsta

Uvolnìní sevøení mysli

Volvox Globator 2000

Prameny hinduismu, svazek 1  DharmaGaia 2000

Emiment 2000

Kóó Uèijama  DharmaGaia 2000

Tak nám vydali dalí dílo klasika psychedelismu a alternativního mylení 2. poloviny XX. století,
které chybìlo
na pultech nejen u nás, ale
donedávna
i na Západì.
Bratøi McKennové toti »do
pronikavého pojednání o amanismu a psychedelické filozofii vmísili i poznatky ze studia schizofrenie, molekulární biologie, etnobotaniky a nìco, co pøipomíná jakási setkání s vesmírnou inteligencí, je leccos ví
o podstatì èasu«. Pøi spoleèné výpravì za
ayahuascou v roce 1971 (kniha Pravdivé
halucinace) byli bratøi nabiti mylenkami
a energií a Neviditelná krajina vyla v malém nákladu v roce 1975, ale Terence poznamenal, e k ní nael vztah a pøi druhém vydání z roku 1994.
Kdyby Terence McKennu postihl mozkový
nádor o rok pozdìji, mohli jsme se s ním
setkat na pøednákách i v Praze. Pøátelé mi
popisovali mnohovrstevný a kvìtnatý zpùsob jeho mluvy a varovali pøed obtíností
pøekladu jeho proslovù: prý si vymýlí nová
slova, hovoøí v pøedlouhých souvìtích Pøekladatelé téhle knihy si zcela jistì také pomákli; vím, e pracovní pøeklad putoval
dlouho mezi tìmi, kteøí se nechali pøemluvit, a nakonec musela práci dokonèit peèlivá pøekladatelka. A pøesto, nebo právì proto, e pøekládat McKennu je tak obtíné, ani
nevadí, kdy nìjaký termín vyènívá.
Slovosled obèas kulhá (Básník se mýlí zcela str. 53,
se musí tváøí v tváø postavit
problému, str. 62), nìkterá slova jsou sice
èeská, ale ponìkud záhadná (jednoduchá
lokace, str. 56, a hlavnì pak od strany 99,
kdy se v kapitole o atomech a elektronech
hovoøí o orbitalech, orbitalových párech
a o elektronové donaci atd.), nìkde je konzistentní a o stranu dál konsistentní (str. 76
a 77), ale v té záplavì údajù, tabulek a pøekotných úvah se tím nadený ètenáø s èervenýma uima rozhodnì nedá odradit.
Je to kniha jen pro zkuené ètenáøe, schopné ponoøit se ví silou do dravého proudu
McKennových hypotéz a radikálních idejí,
pøesahujících obzor bìnì vzdìlaného
anglosasa (èi Èecha). Dovedu si pøedstavit,
e McKennovy knihy a pøednáky byly
ohromným mylenkovým kopancem pøedevím pro jeho vrstevníky a následnou generaci hledaèù halucinogenní Cesty do sebe
sama. A doufám, e právì takovým kopancem bude také pro nìkteré pozorné a vánivé èeské èi moravské hledaèe i dnes.
Razance, se kterou McKenna míchá vechny vertikálnì propojené západní vìdy se
staroèínským uèením o podstatì zmìny knihy I-ing bere dech a zároveò inspiruje
a povzbuzuje.

Dnes u ani tajemství není to, co bývalo, a tak kromì manter a zábìrù
z dosud tajných rituálù se nám do rukou dostává i èeský pøeklad Véd.
Tedy tìch nejstarích písemných záznamù rùzných tehdejích rituálù
a magických instrukcí, ale i popisù slavných mytických bitev atd., a to
v pøekladu indologa Oldøicha Frie (19031955). Kniha je doplnìna poznámkou Duana Zbavitele a také delím odborným pojednáním Petra
Vavrouka o struktuøe Rgvédu, védské metrice, rgvédském rituálu a zaklínání a magii v Atharvavédu. Kniha je to samozøejmì spíe odborná,
ideální pro studenty a znalce sanskrtu (s peèlivým rejstøíkem, bohatou bibliografií), ale zvídavému ètenáøi poskytne spoustu podnìtù k zamylení nad zjitìním, e nai indoevroptí pøedkové byli zcela jistì velmi inteligentní a pøemýliví. DharmaGaia chystá dalí svazky této edice,
budi tedy vem, kdo se na tomto zásluném díle podílejí, vzdán hold.

Jiøí Kuchaø, spoluvydavatel èasopisu Regenerace a jeden z pøedstavitelù vydavatelství Eminent
(mj. øada knih Tajné dìjiny ), vyuil pøíleitosti (a moností) a vydal to, na èem si vylámali
zuby mnozí dalí nadenci. Kniha propikovaná obrázky a informacemi poskytne peèlivému, magii a tajemství v praských ulicích hledajícímu poutníkovi
øadu námìtù, podnìtù, míst k navtívení a faktù k zamylení. Od
poèátkù existence tajemného mìsta uprostøed èeské kotliny a
po souèasnou architekturu, od Karlova mostu pøes Praský hrad,
Staromìstské námìstí a po Václavák, od Slovanù pøes Karla IV.
a alchymisty a po zednáøství, od Fausta, Paracelsa, Keplera, pøes
Valdtejna, Goetha, Nerudu, Einsteina, ale také Jiøího Janèu a Milana Calábka, po homeopatii, tachyonovou energii a Univerzitu nové
doby místopis poskytne tolik moností strávit celé dny nádherného vzruení v ulicích jednotlivých èástí Prahy, a se z toho hlava zatoèí a nohy pøedem ztìknou. A tak nezbude ne po dychtivém listování vzít pìknì èást po èásti, trpìlivì se prokousat jak
knihou, tak Prahou, a pak procházet ulicemi mìsta a naladit se
na vechna poodhalená i navìky skrytá poselství v kameni. Protoe o to jde: oslavit místo, je skrývá tolik tajemství, kolika pohledy je mono se na historii osudù jeho obyvatel podívat.

Neberte následné zamylení jako obvyklou
recenzi. S knihami o zenu (zde zní podtitul
»Cesta k zenu«) je vdy jistá potí: jak slovy
popsat to, co jimi popsat nelze. Kuchaøka je
také jakýsmi popisem metod vedoucích ke
koláèi nebo polévce, ale asi existuje jen velmi málo tìch, kteøí si jen tak naplano ètou
v kuchaøských pøedpisech. Kniha, která pøináí zkuenosti souèasného mistra zenu
(19121998) a která byla velmi peèlivì pøeloena a opatøena poznámkami èlovìkem,
kterým sám zen aktivnì provozuje, je zase
jen a jen knihou, jakkoli peèlivou. Ètením
o koláèi se nenají, tvrdí jedno zenové rèení. Uèijamovy proslovy byly urèeny tìm, kteøí v jeho kláteøe zazen sami aktivnì provozovali a kterým právì tyto proslovy na velmi blízká témata mìly a mnohdy i mohly
pomoci. Co ale pøeètení kapitol o realitì zazenu, buddhistické praxi èi otázce »smìøování univerzálna« pøinese èeskému ètenáøi,
který má v knihovnì ji øadu podobných
knih (i kdy tahle je alespoò pøímo od »kováøe«, nejen od kováøíèkù), je nasnadì. Obal
sice tvrdí, e »dílo je koncentrovaným a autentickým návodem, jak zazen doopravdy
dìlat«, nejsem si ale jist, kolik z jeho potenciálních ètenáøù se po pøeètení rozjede do
nìjakého zenového centra a zaène sedìt.
»Mimo sezení neexistuje nic, co by bylo tøeba hledat jako Buddhadharmu,« tvrdí Uèijama. Má pravdu, ale tuhle pravdu nepochopí
nikdo, kdo nepøeije aspoò jeden pìtidenní
sein. Je to tedy problém typu Hlavy XXII:
Jak pøípadné zájemce motivovat, aby pøekonali intelektuální, tìlesnou a spoleèenskou
lenost a zaèali sedìt a pak si vychutnali tøeba knihu o tom, jak »uvolnit sevøení mysli«?
Pesimista by si posteskl, co by dal za to, aby
se zazen uèil na støedních a vysokých kolách jako jedna z praktických metod, jak
pochopit sebe sama a »realitu« kolem. Optimista i u nás v Èesku mùe namítnout 
vdy ale staèí otevøít Dotek (kadý má monost zaèít sedìt nejménì na ètyøech místech!) a zaèít. Co tím chci naznaèit? e nestaèí koupit si, by dobrou kníku. Ètením Uèijamy èlovìk sevøení své mysli neuvolní.
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Deep Roots and Future Grooves
Wicklow 2000  Distribuce BMG

Velmi pøíjemný a dobøe sestavený výbìr kanadské spoleènosti, mapující souèasnou
hudbu z té lepí stránky. Od velièin, jako je
Bill Laswell, pøes zpìvaèky Sin É a Mary Jane
Lamondovou a po rùzná poèítaèová dua
(Zohar z Londýna, madagaskarská Tarika),
jedna pìti estiminutová skladba za druhou
naplòuje název kompilace: od koøenù rùzných hudebních kultur (take nad západní
rytmikou, vyperkovanou zvuky indických
tabel èi irského bodhramu, zní indické zpìvaèky, extatický qawwal, hebrejská lidová
i rytmy západní Afriky) a k lapavé a chytlavé rytmice pøítích let. Takhle moná bude
znít ta lepí »spotøební« hudba mladých za
pár rokù. Poèítaèe umoòují kouzlit, digitální nahrávky se dají samplovat, støíhat, smyèkovat, upravovat, a výsledkem je dokonalý
amalgam dosavadních stylù v ojedinìlé
kombinaci subjektivního pøínosu toho èi
onoho dýdeje nebo producenta.

Spirit of India II
Distribuce Mute Records

Mladí Francouzi sestavili pro spoleènost
Wagram druhý díl kompilace ze svìta indické hudební kultury. Jedno CD obsahuje pøíjemné skladby jak klasických autorù (ankar,
Trilok Gurtu, eila Èandra, Lakmí ankarová,
Nusrat Fateh Ali Khan), tak tradièní indické
hudby jak hindustánské, tak karnatické; druhé CD pak remixy a experimenty mladých
dýdejù, kteøí tak èi onak vyli z odkazu téhle rozsáhlé a inspirativní kultury. Rytmická
stopa je obohacena o zvuky tabel, nìkdy je
pouita smyèka se zpìvem atd. Poslouchá
se to tak pøíjemnì, e èlovìk rád odpustí
mladým nezkueným nadencùm spoustu
chyb, napø. ve jménech skladeb a interpretù (Francouzi mìli oèividnì znaèné potíe
s rozeznáním, co je název skladby, co jméno rágy a co jen oznaèení rytmu). Dokáu si
pøedstavit, jak tøeba právì tohle dvojalbum
pøivede k tradièní indické hudbì (v té správné hodinové délce) spoustu zájemcù.

Hledaè posvátných hub (Eseje pro R. Gordona Wassona)
Sestavil Thomas J. Riedlinger  Volvox Globator 1998

Kdy v americkém èasopise Life vyel v kvìtnu 1957 èlánek R. Gordona Wassona »Hledání
magických hub«, západ objevil nejen halucinogenní houby a s nimi spojené indiánské rituály,
ale i nadence, pùvodním povoláním bankéøe, a pozdìji vydavatele nádherných bibliofilií, jemu je vìnována i tato kniha esejù. Editor sestavil témìø osobní výpovìdi celé øady tìch, kteøí mìli to tìstí a tu èest setkat se nebo spolupracovat s Wassonem. Na tohoto náruivého diskutéra, sbìratele, spisovatele a vydavatele tak vzpomíná napø. i jeho dcera Masha, pøátelé
a v jistém smyslu kolegové hledaèi Albert Hofmann, Peter Furst, Richard Schultes, ale i Terence McKenna, psychologové a výzkumníci
dalí generace Joan Halifaxová, Claudio Naranjo, fotograf Richardson,
indiánka Kivejdínokaj a dalí. Kniha pøináí i celou øadu dokumentárních fotografií a dosud neznámých detailù, napø. z první cesty Wassona se enou do detného pralesa za obøady s houbami. Je dobøe pøeloena a ète se »jedním dechem«.

Dalajlama: Stezka probuzení
Vybral a pøeloil Glenn H. Mullin  DharmaGaia 2000

Pøed lety si mne v Praze vyhledal Glenn Mullin, bìlovlasý Amerièan, ze kterého se vyklubal znalec tibetského buddhismu a pøítel dalajlamy. Vzal jsem ho do Znojma na svùj koncert v tamìjí
èajovnì, ochutnali jsme i domácí víno, a pøi odjezdu mi Glenn
vìnoval nìkolik svých knih. Jedna se mi zvlátì líbila, Lumír Kolíbal z nakladatelství DharmaGaia také nebyl proti, a tak mají
èetí ètenáøi monost zaèíst se do knihy, kterou Glenn sestavil
z klasického spisu tøetího dalajlamy Esence zulechtìného zlata a z komentáøù toho souèasného. (V Tibetu obyèejní lidé také
moc neètou a rádi si nechají posvátná uèení vyprávìt ústy svých
uèitelù.) I èeský hledaè duchovní Cesty na konci dvacátého století tak s pøekvapením zjistí, e tøetí dalajlama asi byl právì tak
praktický a metodický, laskavý a asi i usmìvavý, jako ten nynìjí, ètrnáctý.
Glenn Mullin il v Indii, v Dharamsale, exilovém sídle dalajlamy, dvanáct let (od roku 1972 do
roku 1984), a jako málokterý jiný Amerièan èi Evropan tak pronikl do stylu a zpùsobu ivota
tamní komunity i do praktických postupù výuky tibetské duchovnosti. Vydal také anglické pøeklady dìl dalích dalajlamù, vede semináøe o tibetském buddhismu po celém svìtì, organizuje cesty zájemcù do Dharamsaly. ije v Atlantì a píe dalí knihy.

Tajné dìjiny Prahy
Bohumil Vurm  Eminent 2000

Pokud kdo nahlédl do pøedchozích svazkù této øady a zalekl se íøe zábìru (dìjiny svìta,
dìjiny Evropy), pak v této knize s podtitulem »Mysteria Karla IV. a Rudolfa II.« nalezne pøíjemný
prostor pro mnohá potulování virtuálním prostorem napøíè dìjinami, styly a slohy, odkazy osobností. Oblouk vymezený dvìma panovníky, za jejich vlády byla Praha skuteèným pupkem
tehdejího západního svìta, jasnì naznaèuje zámìr ukrytý mezi øádky a stovky fotografií 
Praha je natolik zachovalá a dnes opìt svobodná, e by
se znovu mohla stát pøinejmením spoleèenským a tøeba
i duchovním centrem souèasného, tak chaoticky vypadajícího svìta. Jetì jinak, moná je právì tato kniha jak jakýmsi pøáním, tak katalyzátorem a zároveò motivem
a mementem pro obyvatele mìsta: chceme-li do Evropy,
chceme-li brát obyvatele Paøíe, Londýna i New Yorku jako
sobì rovné, pak bychom mìli navázat na vlastní historii
a opustit ublíenecké a malomyslné nálady pìstované
v tak podivnì ode zdi ke zdi se tlukoucím dvacátém století. Máme tu nìco, za èím jezdí lidé z celého svìta právì
tak dychtivì, jako my jezdíme do Londýna, Paøíe nebo
New Yorku.
Je tøeba tohle mìsto znát. Nejen jako kadodenní a nevímaví konzumenti mìsta a jeho rytmu, nejen jako pøíleitostní turisté, ale spíe jako poutníci a znalci. Ti, kteøí mají
zkuenost mìsta v jeho mnoha rovinách.

BARAKA
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KNIHY A CD, KTERÉ STOJÍ ZA TO

Overtone music
Vlasta Marek  Oreade Music 2000
Nedávno jsme dostali darem CD, které bylo
16. záøí pokøtìno na veèeru zpívání manter
s Henry Marshallem. Na disku je est skladeb, jejich sloený název vtipnì dává dohromady vìtu Life is easy when you know how
(ivot je snadný, ví-li jak), a pøiloen je
i booklet s podrobnými informacemi v angliètinì a èetinì. Vìkem je tento pøírùstek do
naí cédéèkárny miminkem, pøesto vak okamitì zaujal výsadní postavení. Kdy jsme jej
poprvé pustili, zrovna jsem pobíhala po bytì,
rozbalovala nákup, chystala veèeøi a cpala
prádlo do praèky, take jsem na obèasné
cinknutí, ozývající se z reproduktorù, nijak
zvlá nezabrala. Pak jsem se uklidnila, uvolnila se a pustila si nahrávku znovu. A nestaèila jsem se divit.

Itaøin návrat
Robert A. Wilson  Maa a DharmaGaia 2000
Robert A. Wilson byl vdy podivnou figurkou na seznamech autorù,
kteøí v posledních tøech dekádách dvacátého století hýbali literární, new
age a UFO scénou Ameriky. Kdy jsem na podzim 1996 uveøejnil
v MANÌ è. 5 jeho èlánek o sexuální alchymii, trochu jsem se obával
záporných reakcí, ale nikdo kupodivu neprotestoval. Ani doma toti
nemìl jednoduchou pozici  tehdejí ameriètí recenzenti se buï nekriticky nadenì, nebo naopak velmi kriticky vyjadøovali napø. k jeho
trilogii Illuminati
Moná, e souèasný èeský pøeklad knihy z roku 1989 také bez vìtích reakcí zapadne do klidných vod èeského ètenáøského rybníka (kdo
dnes jetì umí èíst?), ale byla by koda, kdyby se nedostal k tìm, kteøí
jsou na Itaøin návrat (s podtitulem Aneb proè bohynì sestoupila do podsvìtí a co nás èeká nyní
pøi jejím návratu) pøipraveni.
Dokonce i v èeském pøekladu je Wilson provokativní, inspirativní, podnìtný, usmìvavý, ironický
a vtipný (i kdy by to ze strany pøekladatele chtìlo pøece jen vìtí rozhled, take napø. uniklo, e
jungiánka Jean Shinoda Bolandová je ve skuteènosti Bolenová, viz str. 131). Ne, e by se èlovìk
mohl nebo mìl radami pana Wilsona øídit, na to jsou obvykle pøíli odváné, ale tím, jak autor
lehce pøeskakuje bariéry mezi vìdami èi kulturami a s jak laskavou ironií plete páté pøes deváté,
a pøesto nakonec dojde k originální mylence, pøinejmením uèí ètenáøe myslet a vnímat jinak.
A o to právì dnes jde.

New World Music, Ltd.

The Barn, Becks Green, St. Andrews, Beccles, Suffolk NR3 8NB, England
http://www.newworldmusic.com  e-mail: newworldmusic@dial.pipex.com

Tajné dìjiny hudby. Zvuk a ticho jako stav vìdomí

Podobné pocity jsem díky hudbì jetì nemìla. Ètvrtou, estou a sedmou èakru jsem cítila tak intenzivnì jako dosud nikdy pøedtím.
Celé moje tìlo vibrovalo spolu se zvuky tvoøenými hrou na tibetské mísy a nìkteré dalí
nástroje. Do jedné ze skladeb je zakomponován i ptaèí zpìv. Cítila jsem se jako nástroj,
který stál dlouhou dobu v koutì a èekal na
ten správný impuls, aby se s chutí rozezvuèel spolu s alikvótními tóny linoucími se
místností. Cítila jsem se jako pod sprchou 
proud zvukù mì omýval, pronikal vude,
zvuèel mým nitrem.
Jetì nikdy pøedtím jsem fyzicky tolik jasnì
necítila, jak mì zvuk harmonizuje. Navíc se
pocity pøi dalích posleích rùzní, podle toho
v jakém jsem rozpoloení, take proitky jsou
vdycky jiné. Moc se tìím, »co zase pøijde«,
co ucítím, procítím, proiji. Rychlost, s jakou
vdy padnu do meditaèního stavu je úasná. Jako by hudba Vlasty Marka byla jakýmsi
spoutìèem. Staèí nìkolik vteøin, udìlá to
cvak
a jsem tam, uvnitø sebe a zním
a zním. Nádhera.
Na jednom semináøi, kterého jsme se zúèastnili, jsme veèer CD pustili k meditaci. Kdy
proud zvukù utichl, lektor se na nás pøekvapenì podíval a øekl: »To to ale proèiuje.«
Jsem pøesvìdèena, e podobné pocity mají
lidé po drogách. Rozdíl je vak patrný na první pohled  tahle hudba nekodí, nemáte po
ní kocovinu, je inspirující. Zaèala jsem ji sama
pro sebe nazývat hudební ayahuasca.
Jitka Kolaøíková
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Vlastimil Marek  Eminent 2000
Proè je nìkterá hudba tak pùsobivá, proè »funguje«? Proè jiná nefunguje? V èem tkví rozdíl? Jak to, e bubnováním lze dosáhnout zmìnìných stavù vìdomí srovnatelných s jinými prostøedky (meditace, posvátné medicíny, aj.)? A k èemu vlastnì je hudba? Kdo to ví? Proè se
ve kole neuèí o hudbì ty podstatné vìci? Co nás o ní ve kole vlastnì uèili? Proè »tajné« dìjiny hudby?
Kdy se mi dostala do ruky tahle kníka, »zhltnul« jsem ji na posezení
a pøinesla mi velké potìení. Léta poslouchám vemonou hudbu
a taky se obèas snaím si o ní i nìco pøeèíst  holt pseudointelektuál.
Ve kole mì hudební výchova moc nebavila, pseudolidové písnièky, které nás uèili, mi pøily
hloupé. Od puberty jsem pak poslouchal bìný pop 60. let, pozdìji mì ovlivnil tzv. progresivní
rock, zároveò jsem se snail poslouchat i jazz a moderní vánou hudbu  zkrátka hledal jsem
hudbu, ve které by bylo »poselství« (dá-li se to tak nazvat), hudbu, která by mì vzala za srdce.
Jen jsem se èasto divil, proè mi nìkteré vychvalované smìry nic neøíkají. Cítil jsem, e hudba je
pøece jen o nìèem jiném ne, øeknìme, o chladném intelektuálském konstruování skladby podle vykalkulovaných zákonù. (Kde je dnes tøeba taková dodekafonie?) A tak jsem mohl snadno
skonèit jako frustrovaný posluchaè popíku z rádia, nebýt dobrých, a hlavnì mladích kamarádù
a lepího pøístupu k etnické muzice (dík, Jirko) i objevu moderní taneèní hudby (dík, Lukái
a Tomái).
Tehdy jsem koneènì pochopil, e hudba mùe být taky o nìèem jiném O èem? O tom je
Markova kníka. Tématy jsou posvátný pùvod hudby i moderní akustické výzkumy, amanismus, starovìká Èína, Øecko, Indie, Tibet, Japonsko, Bali, Peru, Afrika i evropský støedovìk, súfijové i hudba nového vìku. Prostì »zvuk a ticho jako stav vìdomí«.
Lumír Kolíbal

Èeskoslovenská SinoBiologická spoleènost, Revoluèní 20, 110 00 Praha 1
(zaloena v roce 1990)

I. kola tradièní èínské medicíny
I. centrum tradièní èínské medicíny
NA PODZIM 2001 ZAHAJUJEME STUDIUM
TRADIÈNÍ ÈÍNSKÉ FYTOTERAPIE
Studentùm pøednáejí profesoøi z univerzity Guangming v Pekingu. V naem konzultaèním centru
praktikují èíntí i èetí odborníci. Nabízíme pøedevím komplexní studium tradièní èínské medicíny
(teoretické základy i praxe, zevní onemocnìní z horka a chladu, vnitøní lékaøství, gynekologie, pediatrie, akupunktura a moxibusce, klinická akupunktura ), praktické týdenní semináøe, studijní pobyty
v Èínì pro pokroèilé studenty, výuku cvièení quigong, zdravotní a odborné konzultace. Pro zájemce
organizujeme té semináøe na téma feng-uej, I-ing, èínská astrologie, úvod do èínské filozofie.
Vdy nás najdete ve Zlatých stránkách a na internetu: www.tcm.cz, csbs@tcm.cz.
Adresa konzultaèního centra: Èeskoslovenská SinoBilogická spol., Revoluèní 20, Praha 1.
Tel. pro pøihláení ke studiu (02) 2425 2141, pro objednání zdravotní konzultace (02) 231 2614.

Víc ne hudba

(pro relaxaci, inspiraci a povzbuzení)
Výhradní dovozce: ROIVA Music, Soukenická 3, 110 00 Praha 1  Tel. 02/24817181  e-mail: roiva@terminal.cz

Oreade, the other music company

UDÁLOST ROKU:
DVA SLAVNÍ AUTOØI
POPRVÉ SPOLU

PRO VYLEPENÍ
PROSTØEDÍ BYTU
I KANCEÁØE

ITALSKÝ SKLADATEL
A UNIKÁTNÍ TÉMA

HUDBA PLNÁ KOUZEL
A KRÁSNÝCH
POMALÝCH MELODIÍ

WORLD MUSIC
V POPULÁRNÍ VERZI

MANTRY
HENRYHO MARSHALLA
V DOKONALÉM
PROVEDENÍ

HUDBA BLÍZKÉ
BUDOUCNOSTI:
CHYTLAVÉ RYTMY,
EXOTICKÉ VOKÁLY

PRO MAMINKY
A MIMINKA

hudba, která povznáí
Oreade Music  www.oreade.com  info@oreade.com  Tel. 0031 23 548 3535, fax 23 528 2500
ROIVA  Soukenická 3, 110 00 Praha 1  tel./fax: 02/24817181 · e-mail: roiva@terminal.cz

