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Zlaté šperky královny Šubad (27. stol. př. Kr.)



Křehké jsou odložené věci,
jemné jak pavoučí sítě,
jako pavučiny.
Utichlé vzpomínky,
ukryté v hromadách
pod pouští, pod pískem,
zasuté k objevení,
čekají na zpřítomnění.
Plamínek z kolejiště
promění v živný troud,
jako kámen tavený do úrodné lávy…

Zaposlouchej se do příběhu
o dobrém konci,
o konci zárodků všech zel…
Rozžaté slunce pálí a pálí.
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Do azurové nádoby všech moří
přitéká modř potoků, řek a říček.
Neodhadneš jejich stáří,
žádný pamětník je nezná.
Bílá rozevlátou modř s tyrkysem střídá,
do hnědé oranž přidat přikazuje…

Ležíš na písečné pláži,
voda se přes tebe přelévá –
těsně pod hladinou
máš otevřené oči.
Až k tobě pronikají
zrnka písku a bublinky vzduchu.
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Země už ulehla na nemocniční lůžko,
šepoty kráterů otvírá lávový hněv.
Jak skalpelem se otvírá puklá země,
vyhřezlé, dýmavé, pekelné,
tak úchvatné jsou její útroby.
Dál láva bude stydnout,
povstane život z popela.

Čas písní a žalmů,
čas duší nespatřených,
čas peněz kulatých,
čas jejich spočítání.
Čas bez tlukotu srdce
a čas zmrtvýchvstání…
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Socha Sumeřanky z 22. stol. př. Kr.
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ÚVODNÍ SLOVO

Možná vás rovněž osloví myšlenka vzájemné podobnosti
vážných témat, kterou nalézáme napříč historií i kontinen-
ty; mne zaujala už v mládí a považuji ji stále za pozoruhod-
nou. Uvědomujeme si univerzální platnost těchto námětů,
proto nás nepřekvapí zjištění, že touhapobohuprovází lid-
stvo od samého začátku jeho historie; stejně patrná je od
samého úsvitu lidských dějin snaha zasloužit si boží ochra-
nu. Hledání smyslu života, touha po přátelství, pátrání po
nesmrtelnosti a úsilí jí dosáhnout – to jsou témata věčná,
kterými se zabývala řada význačných literárních autorů, ne-
vyjímaje Wolfganga Goetha: jeho Faust je dokonalým sym-
bolem hledajícího ducha.

Symboly moci a symboliku válek nalézáme v různých histo-
rických dobách i oblastech, ať už se jednalo o hradby nebo
bubny. K proměnám jinochů v muže dochází od dávných
dob intimním poznáním ženy; lidská společnost odnepa-
měti peče chléb a vaří ze sladu, chmele a vody pivo.
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Historie nabízí velmi mnoho příkladů hrdinných činů a ne-
malé lidské statečnosti, které se udály ve jménu osobní svo-
body, obrany vlasti, jménem vyšších mravních principů ne-
bo ve jménu záchrany bližních, a dějiny jsou těmito zásluž-
nými skutky prostoupeny. Čím jiným než mimořádným hr-
dinským činem byl atentát na zastupujícího říšského pro-
tektoraReinhardaHeydricha, provedený československými
parašutisty, tehdy vyslanými z Velké Británie…

Avšak pantheon bohů a stejně tak historické postavy podlé-
haly mnoha malostem: žárlivosti, uražené ješitnosti, zlosti,
nenávisti, komplexuméněcennosti – jsoumstiví. Tyto vlast-
nosti mají rovněž své historické předobrazy, které se vzá-
jemně podobají. Důsledky nenaplněných malířských ambi-
cí AdolfaHitlera byly tak dalekosáhlé, že vedly k nesmírným
hrůzám, k druhé světové válce…

Takovou podobnost lze stěží vystopovat mezi naší křesťan-
skou vírou v jednoho laskavéhoBohaOtce a jeho Syna ame-
zi vírou v pohanské bohy, kteří vyžadovali, aby jim lidé při-
nášeli oběti, včetně obětí lidských. Hrůzně působí nálezy
dětských ostatků, jež sloužily jako obětiny k usmíření bohů.
Zemřelé panovníky provázely zástupy usmrcených slouží-
cích, pohřbených spolu s nimi; ti měli svého pána dopro-
vázet i po smrti. V dávných civilizacích to bývalo obvyklé,
Sumer nevyjímaje.
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Právě díky písemným památkám sumerské říše se nám za-
chovaly polomytické příběhy zobrazující tehdejší svět: vy-
právění o stvoření světa, o božstvech a jejich vzájemných
vztazích, o stvoření lidstva, které od bohů převezme tvrdou
práci, o pozemském ráji, o potopě a hrdinných činech le-
gendárních vládců, ale také ohledání věčného života a smys-
lu lidské existence.

Věhlas a slávu mytickému králi, sumerskému vládci Uruku,
velkou měrou zajistilo umělecké zpracování jeho příběhu
do nesmrtelných veršů Eposu o Gilgamešovi, nejstarší lite-
rární památky světa.

Archeologové shromáždili velmi mnoho dokladů o ději-
nách dávné mezopotamské civilizace a její kultuře. V ob-
rovské nížině podél řek Eufratu a Tigridu nebyl ani kámen,
ani dřevo, ani ruda, ale pouze jíl, protkaný vodními toky.
Z tohoto materiálu se vyráběly cihly sušené na slunci ane-
bo vypalované v peci. V protohistorickém období v pátém
tisíciletí před Kristem začali obyvatelé přecházet k usedlé-
mu způsobu života, k zemědělství s pastevectvím, a stavěli
si první domy, funkčně a esteticky dokonalé.
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Tak se zrodila architektura.

Původ nové populace Sumerů, kteří sem přišli pravděpo-
dobně ze severu není znám, ví se však, že Sumerové nepat-
řili k semitskýmkmenůma sumerský jazyknenáleží k žádné-
mu ze známých jazyků. Babylonie, krajina na dolním toku
Eufratu a Tigridu, byla Sumery osídlena kolem roku 4000
před Kristem. Byli to prý robustní lidé, kteří měli rovný
nos a vyholenou lebku. Semité byli naopak kočovní pastev-
ci, kteří občas podnikali nájezdy do sumerských území, do-
konce až k sumerskémuměstuUru. Vlasyměli dlouhé a tvář
zarostlou vousy.

Sumerové byli na rozdíl od Semitů mírumilovný národ.

Žádná kultura nevytvořila v polovině třetího tisíciletí tak
úžasná díla ze zlata a lazuritu, jako jsou předměty naleze-
né v urských královských hrobkách. K fantastickému pokla-
du jedinečné umělecké hodnoty patří například ozdoba ze
zlatých listů a květů, kterou měla na hlavě královna Šubad.
Mladá dívka, zřejmě královnina harfenistka, držela na prsou
svůj nástroj, připravený ke hře. Ženy obětované při pohřbu
byly ozdobené nádhernými šperky; mimoto se v hrobce na-
šly četné truhly, nádoby, harfy, dokonce i šachovnice, vše ze
zlata, křišťálu a perleti.
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RestaurovanáharfakrálovnyŠubad,nalezenánakrálovskémhřbi-
tově v Uru (27.–26. stol. př. Kr.).
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Po přestávce, která trvala dvě stě let, kdy sumerskou nádhe-
ru zničili Semité (někdy kolem roku 2470 před Kristem), se
Ur znovu stal královským městem. Bylo nezbytné opevnit
město tak, aby napříště odolalo náporu nájezdníků. Hrad-
by Uru pocházející z té doby mají v základu tloušťku téměř
dvacet pět metrů. Ještě pozoruhodnější je skutečnost, že ve
zřícenině chrámuměsíčníhoboha Sina je vidětmezi cihlami
beton, používaný staviteli místo malty. Bylo zde nalezeno
mnoho zikkuratů, staveb, jež se podobají babylonské věži,
jak ji popisuje bible. Tyto gigantické stavby byly budovány
z cihel, které nebyly ani třicet centimetrů dlouhé.

Je známo, že Sumerové vynalezli klínové písmo, které od
nich nejprve přejali semitští Babyloňané, Akkadové.Nápisy
z Uruku dokládají, že se věnovali pěstování ječmene a výro-
bě piva. Podle archeologů znali v tehdejší Babylonii kromě
ječmene i pšenici, čočku a len; v nálezech jsou také zmín-
ky o mědi, je v nich doložen šedesátinný a desetinný počet
u měr obilních. Mezi nejstaršími sumerskými texty nalézá-
me kromě jiného seznamy obrazových znaků a slov, slouží-
cích jako školní texty.
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Díky vynálezu hrnčířského kruhu se stala Babylonie učitel-
kou všech národů staréhoOrientu v umění hrnčířském. Tím
nejdůležitějším pro lidstvo však bylo vytvoření nejstaršího
písma. Právě v urucké době, někdy kolem roku 3200 před
Kristem, vzniklo obrazové písmo, používané nejprve v hos-
podářských záznamech chrámové služby; z něho se v poz-
dější době vyvinulo takzvané písmo klínové.

Průkopnickou roli Sumerů ve všech druzích umění a řeme-
sel symbolizuje postava národního hrdiny, mytického krále
Gilgameše, jehož jméno pravděpodobně znamenalo „muž
ohně a sekery“, který se však proslavil i jako stavitel.

Zlatá dýka z královského hřbitova v Uru (27. stol. př. Kr.)
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Epos o Gilgamešovi, báseň, známá z Aš-
šurbanipalovy knihovny ze 7. století před
Kristem, má za sebou dvoutisíciletý vý-
voj a není dílem jednoho člověka. Úst-
ně tradovaný cyklus sumerských epic-
kých písní z třetího tisíciletí před Kris-
tem, volně spojených postavou Gilgame-
še, se zachoval pouze v opisech a pod-
le místa nálezů jich existuje několik verzí
(starobabylonská, asyrská, chetitská).

Gilgameš, mocný král sumerského měs-
ta Uruku, ze dvou třetin bůh a z jed-
né člověk, vládl městu pevnou rukou. Na
poddané doléhala těžká práce na stavbě
hradeb, ženy dokonce musely žít odděle-
ně od svých mužů, aby jim neubíraly sí-
lu. Pobouřené ženy se obrátily na bohy
s prosbou o pomoc proti Gilgamešově ty-
ranii. Nejvyšší bůh, Anu, ochránce Uru-
ku, proto stvořil za pomoci bohyněAruru
polodivokého člověka, aby změřil své síly
s Gilgamešem. Tak se zrodil Enkidu, jenž
absolvoval proměnu z animálního tvora
v civilizovaného člověka především tím,
že poznal ženu.

TABULKA
PRVNÍ

23



Citace z tabulky

Toho, jenž vše zřel až k hranici země,
jenž poznal všechna moře, opěvat chci.
Vše viděl a prozkoumal rovnou měrou,
byl nadán moudrostí a znalostí všech věcí.
On tajemství zřel, odhalil skryté
a přinesl zvěst o tom, co před potopou bylo.
Hradbu dal vystavět kol Uruku hrazeného…

On překročil oceán i daleká moře, až k východu slunce,
on prozkoumal všechny světové strany, hledaje život.
Ve své síle dospěl až k Uta-napištimovi vzdálenému…

Ze dvou třetin bůh a člověk z jedné,
tvar jeho těla božský původ jeví,
neb božská matka zkrášlila postavu jeho.

Bubnem jsou buzeni jeho druzi.

On je teď pastýřem Uruku hrazeného,
on, jejich pastýř – a přece je utlačuje!
Jejich nářek uslyšel vznešený Anu… (sumerský bůh nebes)
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I zavolali Aruru mocnou… (stvořitelku lidí)

I stvořila Enkidua statečného, v nočním klidu zrozeného.
S gazelami trávou se živí,
s divokou zvěří k napajedlu se tlačí…

I mluví Gilgameš k němu, k lovci:
„Jdi, lovče můj, nevěstku Šamchatu přiveď s sebou!“

Tu spatřila jej nevěstka, muže divokého…

„Učiň s ním, divochem, jak dělá žena!“

A když se nasytil rozkoše její…
Zvěř stepní daleko od něho pádí…

Zeslábl Enkidu, jeho běh není, jako byl dříve,
ale na duchu vyrost a rozumem vyspěl.

A Gilgameš znovu mluvil k své matce.
Druha, rádce chtěl bych získat…
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Hliněná tabulka s typickýmuruckýmobrázkovýmpísmem(2900–
2800 př. Kr.)
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Zcelistvé plochy vystupují cesty vedoucí všemi směry. Vybí-
rejme z nich takové, po kterých budeme kráčet, a zvažujme,
kudy se vydáme a kam nás má naše cesta zavést.

V mémysli ožívají vzpomínky na dychtivé poznávání v Ber-
líně, ještě plném poválečných sutin, jež tenkrát lemovaly
všechny cesty, všechny okraje chodníků jako hradby. Za ok-
ny památek bylo možné uvidět jen modré nebe, pouze Per-
gamonskémuzeumzůstalo jakoby zázrakem v celé své kráse
a vznešenosti nezničené…

Člověk stojí v úžasu jako přimrazený, je ohromený: tak ži-
li Sumerové, tam stály egyptské pyramidy, postavené v po-
měrně krátkém čase pro posmrtný život faraonů. Jak pro-
chází dál, potkává bohy uctívané Řeky na Parthenonu, kde
se psala nesmrtelná dramata, než Římané jako záplavová vl-
na překryli řeckou kulturu a ovládli velkou část tehdy zná-
mého světa. Později Židé svému jedinému Bohu Jehovo-
vi postavili v Jeruzalému mohutný chrám a po nich ještě
mnoho dalších svatyní raných křesťanů oslavovalo Stvořite-
le, svého Boha…

Úchvatná je Ištařina brána na cestě procesí k Mardukově
svatyni: lemují ji motivy lvů, draků a býků na barevně glazo-
vaných cihlách, reliéfy lovu a boje; to byl způsob, jak odradit
všechny dobyvatele.
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Rekonstrukce „babylonské věže“ v Uru (kolem r. 2123 př. Kr.)
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Slavné hradby babylonské stály po celé věky nikým nedo-
byté, až dobyvatelům otevřeli jejich brány zevnitř samotní
obránci. Obdobně rozložily nejsilnější vojenskou moc v ří-
ši Chetitů, kterou nepřátelé nikdy nepřemohli, vnitřní ne-
sváry, nedůvěra a vážná roztržka uvnitř samotné vládnoucí
rodiny.

Jak dospět k úplnějšímu poznání, z které strany postupo-
vat bez zbytečných oklik a prodlev co nejrychleji, jak se co
nejvíc přiblížit pohledu dovnitř sebe? Tápeme jako dítě se
zavázanýma očima, které si hraje na slepou bábu s rukama
nataženýma před sebou, jsme jakoby oslněni sluncem a klo-
pýtáme přes síto vzpomínání.

Kterým směrem se vydat, na koho obrátit, komu věřit, koho
si vybrat za vzor, kdo nám poradí a správně nás nasměruje?
Hledání cílů bývá překotné, proto je třeba vybírat přepečli-
vě a nepřebrat! Jak porozumět životu, cožpak jsme schopni
odhalit veliká tajemství? Je až závratné a rozum na to nesta-
čí, do všech důsledků si uvědomit, že právě nás potkalo to
úžasné štěstí, že můžeme pozorovat, jak do sebe zapadají
celé soubory náhod, když se pokoušíme rozplétat záhady
a pátrat po svémmístu v životě. A přitom ještě můžeme vě-
řit, že někde pro nás existuje místo na slunci…
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Můjdrahýdomove,mékrásnéČechy!Covšechnovaše krás-
né hory, líbezná údolí, kostelíky a boží muka, co všechno
jste už přežily! Jak vás znesvětily okované boty, hajlování
a servilnost… Znovu a znovu se krajem proháněly vichřice
a ničivé bouře, zrady a války, po nichž jste se jakoby zázra-
kem vzpamatovaly!

Hradbou proti nacismu mělo být hraniční opevnění, které
bylo odevzdánomnichovskou dohodou nacistůmbez boje,
a z předválečné dohody o válečné pomoci se státy západní
Evropy zbyly v tu chvíli jen cáry papíru. Na koho se měla
země spolehnout v nejvyšší nouzi?

Nabízí se paralela s babylonskou branou otevřenou zevnitř
právě těmi spojenci, kteří mnichovskou dohodu podepsali.

Draze, velmi draze bylo vykoupeno osvobození Prahy So-
věty, protože přátelství „až navěky“ bylo míněno vskutku
doslova. Zprávy o sovětských gulazích a obětech milionů
občanů v době stalinské éry možná tenkrát mohly být po-
važovány za západní propagandu, ale kdo mohl předvídat
zločineckou povahu vlády tak velké země? Kdo by nedůvě-
řoval takovému přátelství?
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Dnes se zdá nepochopitelná myšlenka fyzické likvidace ži-
dů, nelze ani domyslet zrůdnost plynových komor a spa-
lovacích pecí… Jak jinak mohl psát vizionář Franz Kafka
než bezvýchodně, když bytostně vnímal ohrožení a neviděl
z něho žádné východisko? Stejně tak si dnes uvědomujeme
důsledky ideologie třídní nenávisti a porovnáváme zločiny
Hitlera a Stalina. A neúprosný čas plyne dál…

Vdoběmé návštěvy Pergamonskéhomuzea stály ještě ve vý-
chodnímBerlíně pevné hradby proti narušitelům, pověstná
„berlínská zeď“ se tyčila proti vlastním občanům, aby neu-
tekli z klece za svobodným životem. Střílelo se po nich…

Kdo nezná svoji historii, svoji minulost, bude ji prožívat
znovu. Je třeba po ní pátrat, což nebývá jednoduché, proto-
že historie bývá často účelově překreslována. Někdy se na-
opak člověk dozví opravdu překvapivé věci. Sama jsem te-
prve nedávno zaznamenala pojednání o tom, že Rusové by-
li vlastně Vikingové, kteří dostali jméno podle své činnos-
ti: „muži, kteří veslují“. „Rusy“ je nazývali východní učenci,
kteří pozorovali, jak plují po řekách aždoKonstantinopole.
Tam chránila byzantského císaře varjagská garda.
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Mimoděk se mi vybavila vzpomínka na hodinu ruštiny ně-
kdy v deváté třídě jedenáctiletky, kdy jsme se učili o nejstar-
ší ruské literární památce „Iz Varjag v Gréciju“. Z onoho
pojednání jsem se také dozvěděla, že švédští Vikingové už
zůstali v Rusku a jejich norští druhové zakotvili v Dublinu.
A že v té době kvetl v Evropě trh s otroky.

Veřejnosti nejspíš bude známější jiná část ruské historie, jež
trvala od století třináctého až do století patnáctého, kdy
v Rusku vládla Zlatá horda, potomci Čingischána. Její ge-
nerálové prý měli po tisícovce dětí, mnohonásobně víc jich
údajně zplodili jejich vůdci! Svoji stopu v Rusku zanechali
také Kumáni, Chazaři a nesčetní další. Složitě se vytvářela
ruská povaha…

Bohužel s politováním sledujeme, jak se neustále oddaluje
proces demokratizace ruské společnosti, jak se Rusko vzda-
luje demokracii v pojetí západních zemí, tak jakmu rozumí-
me i my. Sbližování západních křesťanů s jejich východní-
mi bratry bude aktuální snad někdy v budoucím čase, zatím
v nedohlednu, protože teď se dostávají ke slovu spíš nacio-
nalistické a mesiášské tendence národa, který se sám stával
obětí. Vděčnost je to, coRusové upřímně, ale zároveň samo-
zřejmě očekávají.
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Gilgamešbojující s býky, hrající si a tančící zvířata, člověk-štír atd.
(Mušlové reliéfky na lyře, nalezené v královských hrobech v Uru,
27.–26. stol. př. Kr.)
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Velké ideály, velké pravdy vzaly zasvé; konečně dnešní post-
moderní filozofie žádné velké pravdy neuznává. Významný
polský sociolog a filozof naší pozdní doby, autor teorie te-
kuté modernity Zygmunt Bauman říká, že kdyby základní
vlastností lidských bytostí nebyla morálka, nebyla by mož-
ná ani společnost, ani sociální řád, ani kultura, ačkoliv se
společnost, řád i kultura, ať už to zní jakkoliv ironicky, sna-
ží tuto vlastnost likvidovat, nebo alespoň neutralizovat její
důsledky.

Zdi dělící, zdi nepřekonatelné, zdi zbořené, železná opona,
Zeď nářků…

Historické události sice zasahují do osobních životů často
tragicky, mohou být i otázkou života a smrti, avšak stává se,
že působí i opačně. Lidé se díky takovým událostem dokon-
ce scházejí…
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V ruce máš letenku do bezkonečna,
na nohou tíži, zkušenost svou,
jak navrací se život tam,
kde ještě nedávno jiný byl…

Růst lidství chceš pochopit
ze střepů, které odpadly z příběhů života,
než byly k nepotřebě,
a vyhodily se na hromady odpadků.
Tenkrát měli lidé snahu zdobit hlínu, zbraně,
jistě krášlili i sebe.
Jak jsme dnes proti nim daleko,
co věděli ti ubožáci,
otroci bohů, hladu a věštců.

Budoucím důkaz nepodá
karbonová metoda
o mrtvých z hromadných hrobů,
dým vražděných v plynových komorách
a nářky vězňů gulagů
dávno už vzalo povětří.
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Amok a Amor
v sousedské blízkosti abecedy
jsou podoby šílenství a lásky.
Amor a Amok
jeden v druhého přerůstá,
pouze lhostejnost je lhostejností.

Kdy přijmou lidé ke smíření přípitek?
Tenkrát snad, až budou zbytkem sil
jen ve skle slabost přiznávat?

Moře se rozšumělo
před pískem pláže let.
Bílá loď na něm pluje
jak mráček na modrém nebi
laskavá fantazie.
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Enkidu dokončil úplnou proměnu z ani-
málního tvora mimo jiné díky tomu, že
se naučil jíst chléb a pít pivo. Zrodi-
lo se nerozlučné přátelství obou hrdinů,
jež má být posvěceno významným činem,
totiž vymýcením veškerého zla a nespra-
vedlnosti, které rozsévá netvor jménem
Chuvava, strážce cedrového lesa v liba-
nonských horách. Žádné obtíže neodra-
dily Gilgameše od tohoto úmyslu a on
sám připomíná, že kromě bohů nemůže
nikdo uniknout smrti: co však zbude po
člověku, je jeho slavné jméno…

TABULKA
DRUHÁ

Pečetní váleček, na němž je znázorněn Gilgameš s vodou života
(kolem r. 2270 př. Kr.)
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Citace z tabulky

Nevěstka ústa svá otevřela
a pravila k Enkiduovi:
„Jez chléb, Enkidu,
to patří k žití!
A pivo pij, jak zvykem je v zemi!“

Gilgameš otevřel ústa svá
a k Enkiduovi pravil:
„Kdo, příteli můj, vystoupí k nebi?
Se Šamašem věčně jen bohové dlí, (s bohem slunce)
však lidem jsou sečteni dnové.
Vše, co činí, je jen vání větru.
Ty se snad smrti chceš bát?“

„Ruce chci přiložit k dílu
a pokácet cedry
a jméno věčné zajistit sobě!“

38



Po tisíce let se peče chléb,
pije mléko a sbírá med.
Po tisíce let sytil člověka chléb,
mléko i med,
pěstěný po zrnkách, vytrysklé po stružkách,
sebraný po kapkách.

Tisíce let se peče chléb,
pije mléko a sbírá med.
Právě tak dlouho po kapkách,
po zrnkách, po stružkách
pěstoval člověk sebe…

„Život je setkávání s přáteli,“ napsalmi do knížky pan kardi-
nál Tomáš Špidlík. „Avšak pravá přátelství jsou velmi vzác-
ná…“

Antický filozof Plutarchos ve svém díle „Přátelé a pochleb-
níci“ upozorňoval na možnost vzájemné záměny těchto
pojmů a varoval před falešnými přáteli. Píše: „Pokud jde
o vlastnosti prospěšnosti a úslužnosti, způsobuje pochleb-
ník velký zmatek a nesnáze, jak ho rozeznat od pravého pří-
tele, poněvadž se právě zdá stále ochotným, horlivým a po-
hotovým. Povaha pravého přítele je však prostá, jako jsou
podle výroku Euripidova slova pravdy, jednoduchá a nelíče-
ná, kdežto povaha pochlebníkova vskutku je zkažená, a má
proto zapotřebí příkras umělých, a tonamou věrunesmírně
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mnohých. I při obyčejných setkáních nevymění leckdypřítel
s přítelem ani slůvko, nýbrž pohlédne jen s úsměvem a už
z pohledu vytuší a i pouhým pohledem sdělí náklonnost
chovanou v srdci a hned zase pokračuje v chůzi; pochlebník
však běží vstříc, snaží se dohonit, zdálky podává ruku, a je-li
dříve spatřen a osloven, mnohokráte se omlouvá dovolávaje
se svědků a zapřísahaje se.“

Takových přítelíčků, kteří vycítí, že by mohli mít z člověka
užitek, těch by se našlo! Jak umí lichotit, jak se mohou do-
stat do vaší blízkosti a poté zcizovat vaše myšlenky, ovšem
nejen ty, dokonce i ty vámi zapsané a vytištěné vydávají
za vlastní dílo!

Lidová moudrost říká, že v nouzi poznáš přítele. Na otáz-
ku: jak si přátele udržet, zkušenost radí: především přátele
vyslechnout a nechat je hovořit. Přátelství bez vzájemného
respektu a péče o vzájemný dobrý vztah se pomalu vytrácí
a odchází, právě tak jako usychá rostlina bez vláhy. Dlouho-
leté přátelství není dáno samo sebou, prochází zkouškami,
kterými může být nejen odloučení, běžící čas, změna názo-
rů… Zásadní ovšem bývá názorové oddálení.
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Těžko si představit přátele, kteří uznávají zcela rozdílné
hodnoty, kterým nevadilo minulé zřízení a kteří nebyli
ochotni ani sami sobě přiznat, že byli příznivci režimu, jenž
z principu lhal. S našimi skutečnými přáteli jsme si půjčova-
li zakázané knížky a sdíleli svou nechuť podřizovat se zvů-
li totalitní moci. Mezníkem, za který člověk nebyl ochoten
jít, bylo udavačství, donášení, členství ve straně. Bylo veliké
štěstí mít právě takové přátele…

Aby to nebylo tak jednoduché, je třeba brát v úvahu skuteč-
nost, že se lidémění, ať už k lepšímu, nebo khoršímu.Mno-
hé proměnily peníze, když si na ně začali všechno přepočí-
távat, podlehli přílišné touze po nich a nebránili se přitom
ani podvodu. Jen pevné charaktery zůstávají ve své podsta-
tě nezměněné a ani vidina budoucí kariéry či velkých zisků
je nezláká. Stáváme se však často svědky názorové proměny,
kterámá posloužit především jako výtah kmoci. Takoví lidé
jakobypozvolnaotevírali dezinformacímbránuzevnitř, ne-
vadí jim ani ztráta skutečného respektu ostatních, ani sku-
tečnost, že si nemohou vážit sami sebe.
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Mít opravdové celoživotní přátele, kteří se mohou na sebe
spoléhat a důvěřují si, to je velmi vzácná hodnota, která zda-
leka není samozřejmá. Podobá se přemožení netvora, jenž
nám otravuje život. Znamená to také, že netvora lze pora-
zit vědomím, že všechny chtěl ovládat neprávem – a i když
je ještě částečně ovládá, už brzy se vyčerpá.

Kolik zbytečné energie bylo vynaloženo jen na pouhé hlídá-
ní svéprávných lidí, na špehování – i dnes se tímto způso-
bem někteří snaží rozložit společnost a šířit strach! Avšak
my jsme se už dokázali připojit k vyspělejší části Evropy,
rozpomenuli jsme se na masarykovské demokratické prin-
cipy a nepřijali jsme za své hodnoty samovládců. Porazili
jsme netvora a pokáceli nepřehledné houštiny, zatím se však
nepodařilo je úplně vymýtit. Ta semínka zloby hledají živ-
nou půdu, zachycují se drápkem a nenápadně se snaží zno-
vu vzklíčit.

Stojí za zmínku, že Češi a Moravané až na zanedbatelnou
výjimku nikdy proti sobě nebojovali, vždy stáli při sobě.

Věnujme se úsilí prosadit se ve velkém světě, ke slovu se
hlásí touha po partnerství, po klidném domově… Existuje
totiž něco vyššího, co nás přesahuje. Je to víra v boží ochra-
nu a pomoc našich ochránců, andělů a duší našich blízkých
zemřelých někde vysoko nahoře, ve sférách duchovních…
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Netvor je přemožen, ale Gilgameš urazil
bohyni lásky Ištar, když odmítl její nabíd-
ku manželství. Pobouřená bohyně žádala
pomstu v podobě nebeského býka. Toho
oba hrdinové zabijí a bozi poté rozhod-
nou, že jeden z nich bude za tento čin po-
trestán. Ortel padl na Enkidua, jenž umí-
rá vGilgamešově náručí. Teprve při skonu
přítele si Gilgameš plně uvědomí, co je to
smrt.

TABULKY
TŘETÍ
AŽOSMÁ

Citace z tabulek

„Příkrou cestou jeden nemůže jít,
ale dva, když si pomáhají, společně ji zdolají.“

Gilgameš otevřel ústa svá a k Enkiduovi mluví:
„Příteli můj, jsme snad tak ubozí?
Veškerým nebezpečím jsme prošli,
a teď, když už cíl před námi na dosah leží,
máme snad ustoupit, dříve než skácíme cedry?“

Zabil Enkidu strážce lesa.
I kácel nádherné lesy,
roztříštěné shodil k úpatí hory.

I odřízli hlavu Chumbabovu.
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A když si Gilgameš korunu na hlavu vložil,
ke kráse jeho vznešená Ištar pozvedla oči:
„Pojď ke mně, Gilgameši, manželem mým se staň!“

Gilgameš otevřel ústa svá
a ke vznešené Ištaře mluví:

„Ty jsi krb, který led nerozpustí,
dveře nedokončené, jež nezadrží vítr ni průvan…“

Otevřela ústa svá Ištar.
„Otče můj, dej mi, prosím, nebeského býka,
aby Gilgameše zabil v sídle jeho!“

Vystoupila Ištar na hradby Uruku hrazeného…
„Běda Gilgamešovi, který mě pohanil,

nebeského býka mi zabil!“

Den, kdy ten sen viděl,
byl u konce se svými silami.
Enkidu na lože uleh.
„V bitvě, jíž jsem se bál, mi dodával mysli.
Můj přítel, jenž v bitvě mne zachránil, mne opustil teď.“

„Kam běžíš, Gilgameši?
Život, jejž hledáš, nenalezneš…“
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Naplněnímživota ženy amuže, naplněním lásky a vrcholem
lidského štěstí je úsměv vlastního dítěte, jeho první slůvka,
dětský spokojený spánek. Nemůže být nic krásnějšího, ří-
káme, když na děti vzpomínáme, a přitom děkujeme Bo-
hu za ten veliký dar. Nemůže být nic významnějšího než
život dát a umožnit životu dál pokračovat ve vlastních dě-
tech. Neznamená to jen nový život dát – znamená to dál
děti vychovávat. To vše souvisí se svobodou, se svobodnou
vůlí, která je sice krásná, zároveň však předpokládá velkou
zodpovědnost. O své děti se rodiče strachují, s úzkostí sle-
dují jejich dech. Právě tím se člověk stává nesmrtelným, pro-
tože má své pokračování v genech svých dětí, jiná nesmrtel-
nost lidem nepřísluší, i když duše v jistém ohledu neumí-
rá. Ve věčnou duši a její nesmrtelnost věří křesťané, některá
náboženství věří v převtělování duší. Síla myšlenek milionů
věřícíchposiluje samotnou víru, ale zároveň i naději, že v ko-
nečném výsledku převáží spolupráce a láska a zvítězí světlo
nad temnotou.

Optimismus mění naše vnímání světa, máme pozitivní oče-
kávání, která se buďnaplňují, nebonenaplňují.Organismus
nešťastníka se může bránit tím, že si vytvoří jakési náhradní
neštěstí, totiž takové, kterémůže zvládnout a ke kterému se
potom upne.
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Zvídaváduše se rozhlíží, nahlíží za okraj horizontu, za okraj
možného poznání, a vede až k úžasu. Přeje si vystavět ze
svých znalostí natolik dobré a spolehlivé plavidlo, takové,
které by dobře proplulo celým životem a nebylo nutné ho
brzy po vyplutí opravovat, ucpávat díry a vyplňovat mezery.

Duše je sice zvídavá, ale zároveň je nepoučitelná.Zkušenost
je obtížně přenosná na další generace, možná s výjimkou
vlastní rodiny. Pokud člověk zažije něco skutečně důležité-
ho, nezapomene to, protože je dobré si to pamatovat jako
výhodu pro přežití. Pamatují si to děti, když o tom hovoří
jejich rodiče, ovšemdál paměť nesahá. Pokudmá člověk trp-
kou zkušenost, dělá všechno pro to, aby se tato zkušenost
nemohla dál opakovat – a to bymělo platit zvláště pro vlast-
ní děti. I v tomto případě však platí výjimky. Prosté pravdy,
i ty nejzákladnější, se tak těžko sdělují, těžko vysvětlují…

Událost, zprvu okrajová a nenápadná, může vyústit až do
zásadního konfliktu. Tak se jevila nabídka sňatku bohyně
lásky Ištar Gilgamešovi, jejíž uražená ješitnost byla počát-
kem řetězce neblahých událostí, které vedly až k smrti En-
kidua.Nabízí se srovnání s událostí, jež vedla až k třicetileté
válce a ničila celou Evropu…
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Zlatá přilbice z královského hřbitova (27. stol. př. Kr.)
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ProČechy smutné výročí, 8. listopad 1620, si raději nepřipo-
mínáme, protože se pro nás stalo synonymem národní po-
hromy, znamenalo totiž porážku českého stavovského voj-
ska naBílé hoře. Tehdejší konkrétní zmínka se jeví jakomali-
cherná: podnětembylo rozhořčení evangelíků, že duchovní
vrchnost v arcibiskupskémměstečkuHrobech na saské hra-
nici a v klášterním benediktinském městě Broumově dala
nově postavené kostely svých luteránských poddaných buď
zbořit, anebo zavřít a bouřící seměšťany uvěznila. Evangelí-
ci v tom spatřovali porušení Rudolfova Majestátu, protože
vláda zakazovala něco, co bylo zákonem z roku 1609 dovo-
leno. Evangeličtí stavové spoléhali na to, že stojí na půdě
zákona a byli odhodláni králův zákaz svolat sněm neupo-
slechnout. Věcně šlo v tomto sporu o nepatrnou část české
půdy, kvůli které se odvážila ohromná většina země zápasu,
jenž dával mnoho v sázku, dokonce všechno, což dokazuje,
jak drahocenné bylo pro Čechy právo.
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Důsledky Bílé hory byly katastrofální. Popravy 21. června
1621 na Staroměstském náměstí, konfiskace, jež byly prá-
vě tak hrozným trestem – co mělo být potrestáním, stalo
se mnohdy loupeží a podvodem; země zničená třicetiletou
válkou, vypálené vsi, vypálená a vydrancovaná města, vybi-
té nebo vyloupené chlévy, a to bez rozdílu, šlo-li o armá-
du přítele či nepřítele, třetina polí ležící ladem…Ubyla celá
polovina obyvatelstva, avšak vznikla nová vrstva zbohatlíků.
V době, kdy katastrální záznamy jsou plné dokladů o ne-
smírné bídě malého člověka, rostou v Praze i na venkově
nádherné šlechtické paláce, kostely, kláštery a Praha zvedá
k nebi své monumentální kopule…

Protireformační doba však nebyla úplným temnem. Barok
nesl v sobě silný kulturní živel, ovládl architekturu, malíř-
ství, hudbu i lidové umění, měl schopnost mystického zaní-
cení a zvroucnění, podobně jako na svémpočátku husitství.
Barok dal ráz české krajině, otiskl se do lidských příbytků
i krojů, do písní a stvořil svérázný svět venkova, cosi speci-
ficky českého.
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V této době nalézáme dokladymravní snahy, stopy duchov-
ní vzpoury, která stojí tím výš, čím bezohlednější byl útisk.
Přední duchové soustředili mravní sílu k záchraně a obnově
národního vědomí, aby nebylo samo české jméno u Čechů
zneváženo. Bílá hora vzbudila v národě sílu, jež se měla stát
vzpruhou nového života a slibem nové naděje, že i ze zou-
falé situace existuje cesta, jež vyvádí hledající z područí ná-
silného umlčování amůže vyústit až nečekaně dobře… To se
stalo o tři sta let později vyhlášením samostatného Česko-
slovenska a rozpademRakouska-Uherska. Předpokladem je
ovšem, že lidé jen nečinně nepřihlížejí a ve správnou dobu
se objevují takové osobnosti, jakou byl například T. G. Ma-
saryk. Díváme-li se zpětně na řetězce událostí, můžeme se
jen podivovat a nekonečně žasnout, co všechno vytvářelo
náš národní charakter, náš národ.

Prvořadou a nejdůležitější věcí však vždy zůstává čisté svě-
domí, bez něho by ani nešlo žít…
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Obávaje se neodvratného osudu, vydá se
Gilgameš za svým předkem Uta-napišti-
mem, kterého jako jediného z lidí ob-
dařili bozi nesmrtelností. Šenkýřka bohů
zrazuje Gilgameše od marného hledání
smyslu a tajemství života a radí mu, aby
si místo toho užíval přítomného okamži-
ku v radovánkách. Taková rada ho však
neuspokojí. Strastiplnou cestu za Uta-
napištimem Gilgameš sice dokončí, ale
o tajemství života se dozvídá jen povšech-
ně, totiž že na světě není nic věčné a že
vše, co vzniká, je již při svém zrodu od-
souzeno k zániku.

TABULKY
DEVÁTÁ
ADESÁTÁ
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Citace z tabulek

Gilgameš pro Enkidua, přítele svého,
hořce pláče a utíká na step:
„Až já zemru, nebudu snad jako Enkidu?

Za Uta-napištimem, svým předkem, přicházím,
jenž v shromáždění bohů se dostal, hledaje život.
Na smrt i život chci se ho zeptat.“

I mluví šenkýřka k němu, ke Gilgamešovi:
„Kam běžíš, Gilgameši?
Život, jejž hledáš, nenalezneš!
Když bozi stvořili lidstvo,
smrt lidstvu dali v úděl,
život však do svých rukou si vzali.
Ty, Gilgameši, žaludek si naplň,
ve dne i v noci buď vesel!“

I mluví Uta-napištim k němu, ke Gilgamešovi:
„Proč jsi naplněn žalem, Gilgameši,
ty, jenž z těla bohů a lidí byls stvořen,
že tě tvůj otec a matka tvá smrtelným zrodili?“

„Což navěky stavíme dům? Což navěky pečetíme?“
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Osudem hvězd je jejich zánik, život hvězd probíhá mezi
jejich zrozením a koncem jejich hvězdné pouti: nic netrvá
věčně a takový je i osud hvězdy. Ani lidským osudem není
nesmrtelnost, přesto je pátrání po ní věčné a je tak staré ja-
ko lidstvo samo. Dávno, velmi dávno si lidé vysnili ráj, bájný
Eden, jejž popisuje bible. EdenembylDilmun, podobně ta-
jemné místo jako Atlantida. Vysněnou krajinou byla vlhká,
zelená, svěží a zelená země – pravděpodobně území dneš-
ního Bahrajnu, které je v současné době pouští.

Po skončení doby ledové, což bylo přibližně před deseti ti-
síci lety, stoupla hladina moře a zatopila Eden. Lidé postu-
povali dál na sever, až kam jim to dovolovala souš, nové pro-
středí zavlažovali a zaváděli zemědělství. Tím vlastně začal
příběh o vzniku lidské společnosti.

Uvědomujeme si, jak velmi se sobě podobají závažné myš-
lenky, jež se dotýkají témat věčnosti a nesmrtelnosti, až
téměř nevnímáme závratnou časovou propast čtyř tisíc let
mezi dávnými civilizacemi, v našem případě mezi Sumery
a námi, a nebereme přitom v úvahu ani rozdílnou úroveň
technické vyspělosti, hovoříme-li o době bronzové na jed-
né straně, a době kosmických letů na straně druhé. Rovněž
pomíjíme zásadní rozdíl mezi vírou v jednoho Boha a ná-
boženstvími pohanskými.
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Naopak si uvědomujeme věčnou lidskou touhu stoupat výš,
jež je ve všech kulturách velmi podobná.

Lidé stavěli babylonské věže, zikkuraty, pyramidy anebo ka-
tedrály moderního věku a právě v tomto jejich úsilí nalézá-
me podobnou touhu po transcendentnu. Lidé toužili po-
dobat se Bohu, přáli si být jím chráněni a prosili o jeho po-
moc.

Máme tendenci přeceňovat schopnosti naší moderní spo-
lečnosti, její vysokou úroveň a na své dávné předky pohlíží-
me s jistou mírou shovívavosti. Vědci se naopak domnívají,
že schopnosti našich předků byly s určitou pravděpodob-
ností na nejvyšší úrovni v dobách rozvinuté řecké civiliza-
ce, tedy přibližně kolem roku 450 před Kristem. Co všech-
no si tehdejší lidé museli ve srovnání s námi pamatovat bez
možnosti si všechno zapsat!

Stěží se domůže uznání ten, kdo porušuje řád, kdo ničí
nejen sebe, ale i všechno kolem sebe, kdo zasévá nenávist,
jež se stává jeho životním krédem. Lidová moudrost praví,
že boží mlýny melou, i když velmi pomalu…
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Škoda libanonských cedrů, škoda amazonských pralesů, ne-
boť je nejen nemoudré vytvořit pustiny bez lesů, ale je to
přímo zkázonosné.Zásah dopřírodního řádu se nepochyb-
ně vymstí, možná brzy, možná až později. Kam povede
mýcení deštných lesů, jak skončí nadměrné znečišťování
ovzduší například v Číně, kam povede vyzbrojování tako-
vými zbraněmi, které se stejně nemohou použít, leda na za-
strašování, protože jejich použití by znamenalo konec celé
naší civilizace, konec všeho živého, a je doslova tancem nad
propastí. Není vyloučeno, že tající ledovce překreslí mapu
světa…

Mozaika zobrazující vítězné bitvy neznámého sumerského krále
(královský hřbitov v Uru, 27.–26. stol. př. Kr.)
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Mít za svůj cíl pečovat jen o svoje zdraví, pracovat na svém
profesním růstu, žít v dostatku a v blahobytu asi nestačí
a mělo by být pro přemýšlivého člověka málo. Francouzský
přírodovědecmnich Theilhard deChardin ve svém díle tvr-
dil, že vývojová cesta lidstva vede k jeho zduchovnění, které
se však posouvá na časové přímce a nastane až za dlouhou
dobu, až za jedenmilion let. Čas se nicméně zrychluje, a tak
si nemůžeme přát ani nic jiného, než aby se předpověď té-
tomimořádné osobnosti vyplnila, a nic jiného si nemůžeme
přát víc, než aby se vyplnila co nejdřív!

Mozaika zobrazující pozdější slavnou hostinu, pořádanou králem
města Uru po vítězství nad nepřáteli (královský hřbitov v Uru,
37.–26. stol. př. Kr.)
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Gilgameše nejvíc zajímalo, co vedlo k zís-
kání nesmrtelnosti Uta-napištima, a do-
zvěděl se, že jednoho dne seslali boho-
vé na zem potopu; zbožného krále před
tou pohromou jako jediného z lidí ušet-
řili a obdařili ho věčným životem. Ve snu
mu totiž vyjevili, že má postavit loď a na
ní zachránit svoji rodinu, sebe, ale i další
živé tvory.

Bozi se už znovu neshromáždili k podob-
nému rozhodnutí; k nesmrtelnosti by prý
navíc stačilo neusnout šest dní a sedm
nocí, což Gilgameš nedokázal. Aby ne-
šel domů s prázdnou, prozradil mu Uta-
napištim tajemství zázračné rostliny živo-
ta, která roste na dněmoří.Díky této rost-
lině bymohl dosáhnout neustálého omla-
zování. Ale i o tutomožnost přijde – rost-
linu spolkne had.

Z dlouhé pouti se Gilgameš vrací do rod-
ného města s prázdnýma rukama a jedi-
nou útěchou, kterámu zbývá, je jeho dílo:
mohutná hradba obepínající Uruk.

Touha zajistit si slavným činem jméno po
smrti je nesmrtelná…

TABULKA
JEDENÁCTÁ
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Citace z tabulky

Zatoužilo srdce velkých bohů potopu seslat…

I mluví Uta-napištim k němu, ke Gilgamešovi:
„Slovo skryté chci odhalit tobě, Gilgameši,
o tajemství bohů tobě chci říci.“

„Odejdi z domu! Postav loď!
Zbuduj archu, abys život svůj zachránil,
majetek zavrhni, ale život zachovej!
Všechno živoucí sémě do lodi uveď!

Do lodi vstup a utěsni za sebou dveře!“

Konečně nadešla určená doba.
Po šest dnů a sedm nocí
s potopou burácel vítr a jižní bouře srovnala zemi.
A když sedmý nadešel den, ustala jižní bouře, potopa i boj.

Až dosud Uta-napištim jen člověkem byl,
nyní Uta-napištim a jeho žena ať podobni jsou nám bohům…

„Však kvůli tobě kdo nyní shromáždí bohy,
abys nalezl život, jejž hledáš?
Nuže, po šest dní a sedm nocí k spánku neuléhej!“ –

Ale sotva se posadil na svá stehna,
spánek jak mlha na něj dechl.
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Tu pravil Uta-napištim jemu, Gilgamešovi:
„Gilgameši, tys přišel sem namáhaje se a trmáceje.
Co ti mám dát, až vracet se budeš do své země?
Slovo skryté chci vyjevit tobě,
o rostlině, jež život dává, chci říci tobě.

Až zmocní se tvé ruce rostliny té, pak nalezneš život!

Do Uruku hrazeného chci ji odnést a dát jíst,
a tak rostlinu vyzkoušet.

Její jméno je ´mladým se stává stařec´.
I já z ní chci jíst a k svému mládí se vrátit.“

Tu viděl Gilgameš studnu, jejíž voda byla chladná.
I sestoupil dolů, aby se umyl v její vodě.
Vůni té rostliny ucítil had,
Tiše vylez a rostlinu odnes.
A když se vracel, odhodil kůži.

I mluvil Gilgameš k němu, k lodivodu Uršanabi:
(lodivod Uta-napištima)

„Na hradbu uruckou vystup, Uršanabi, procházej se po ní,
prozkoumej základy její, bedlivě prohlédni cihly, zda její cihly

nejsou z pálené hlíny…“
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Sumerská hra na ovečky a vlky (27. stol. př. Kr.). Těmito hrami
si měli zemřelí krátit dlouhou chvíli na onom světě.
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Gilgameš naříká nad ztrátou bubnu, kte-
rý spadl do podsvětí i s paličkami, tím
bubnem budil poddané ke stavbě měst-
ské hradby; Enkiduův duch by ho rád vrá-
til zpátky na zem. Gilgameš si přeje do-
zvědět se víc o podsvětním řádu.

TABULKA
DVANÁCTÁ

Citace z tabulky

„Pověz mi, příteli můj, pověz mi, příteli můj,
o řádu podsvětním, jak jsi jej spatřil, pověz!“

„Kdybych ti o řádu podsvětním, jak jsem jej spatřil,
povědět měl,

pak by ses posadit musil a plakat!“

„Příteli, tělo mé, jehož ses dotýkal s radostí v srdci svém,
jak staré roucho rozžírají červi…“

„Toho, jenž sedm synů zplodil, jsi viděl?“
– „Ano, viděl,
jak společník bohů na trůnu sedí
a naslouchá hudbě píšťal.“

„Toho, jehož mrtvola je na stepi pohozena, jsi viděl?“
– „Ano, viděl,
jeho duch v podsvětí pokoje nemá.“
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Dvanáct tabulek Eposu o Gilgamešovi doplňují dodatky:

GILGAMEŠ ADUB

Z kořene dubu byl vyroben buben, z jeho větví paličky. Gil-
gameš později naříká nad jejich ztrátou, když se buben a pa-
ličky propadly do podsvětí.

GILGAMEŠ A CHUVAVA

„Do hor chci vstoupit, jméno své proslavit. Tam, kde jméno
proslaveno bylo, své chci proslavit jméno,“ prohlašuje Gil-
gameš.

GILGAMEŠ A AGGA

Poslové kišského krále Aggy žádají, aby se Uručané podro-
bili jejich vládci, zřizovali promne studny a vykonávali těžké
zemědělské práce. Gilgameš zajal Aggu, krále Kiše, upro-
střed jeho vojska.
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SESTUP BOHYNĚ IŠTARDO PODSVĚTÍ

Vstupem do podsvětí byly bohyni lásky Ištar odebrány veš-
keré ozdoby a šperky. Od té doby země pozbývá veškerou
lásku, lidskou i animální. „Sámve své komnatě uléhámuž…“
Bohyni Ištar je umožněn návrat na zemi tím, že je pokrope-
na živou vodou.

ATRACHASIS

Dodatek podrobně popisuje potopu světa. V textu je zmí-
něna rodička bohů, moudrá Mami, jako jméno pro „mat-
ku“, přejaté z dětské řeči jako jiný název pro „bohyni mat-
ku“.

Urská královská pečeť: napravo postava Gilgameše, nalevo Enki-
dua; pod nadpisem svastika ze čtyř běžců (asi 27. stol. př. Kr.)
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Lépe se nám hodnotí minulost, když známe výsledek his-
torických událostí a víme, jak vše dopadlo, tedy alespoň se
domníváme, že ho známe, přestože bývá nejednoznačný.
Srovnáváme-li historické události se současnýmděním,mů-
že být takové porovnání nesprávné, protože vzdálený cíl jen
tušíme a ani nevíme, kamnás naše cesta zavede a neskončí-li
ve slepé uličce…

Pokud hledáme něco konkrétního, například odložené brý-
le, anebo cokoliv ve své blízkosti, určitě víme, dokonce jsme
si jistí, že někde tammusí postrádaný předmět být, protože
přeceplatí zákongravitace a ty věci samyneodlétly, spoléhá-
me zkrátka na všeobecnou zkušenost a platné fyzikální zá-
kony. Jakmile se však dostaneme do oblasti elementárních
částic, znejistíme: vždyť známý elektron je pouhou prav-
děpodobností výskytu elektrického náboje, a částice buď
na místě, kde bychom ji předpokládali, je, anebo tam není.
O pojmech temné hmoty, která údajně umožňuje všechno,
co známe, obklopuje naše těla a udržuje nás pohromadě,
a o pojmu temné energie, která urychluje rozpínání vesmíru
a svádí souboj s temnou hmotou, sami vědci vědí málo, da-
lekoméně o tom ví veřejnost. Zkusit si jen představit celko-
vý počet částic ve vesmíru, totiž deset na desátou, to vše na
devadesátou, nebo putování červí dírou, anebo akceptovat
tvrzení, že matematické vzorce existovaly ještě před vzni-
kem vesmíru a etické zákony platily dřív, než vznikla lidská
společnost – to všechno je úžasné, aniž bychompřitomoče-
kávali, že se o tom dozvíme všechno nebo že tomu sami ně-
kdy porozumíme.
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Můžeme jen žasnout a dozvídat se například, že konstruk-
ce vesmíru je podobná stromu, že život nemohl vzniknout
náhodou a kauzalita platí shora dolů, totiž takovým způso-
bem, jako dirigent řídí sbor.

Příběh o potopě v sobě nese varovný apel, totiž že morál-
ní úpadek lidí nekončí beztrestně a zahrávání si s přírodou
a její drancování nezůstává bez následků. Archeologové po-
tvrdili, že v zemi úrodného půlměsíce došlo kmnoha zápla-
vám a báje o potopě z této zkušenosti vychází.

Judejci (Židé) se dostali do kontaktu s babylonskou kultu-
rou vdoběbabylonského zajetí. Při prvnímobležení Jeruza-
léma v roce 597 předKristem seměsto podrobilo a doBaby-
lonu byla odvlečena převážně horní vrstva obyvatel i s krá-
lem. Při druhém dobytí v roce 587 před Kristem bylo měs-
to Jeruzalém i chrám zničeny a do otroctví byli odvlečeni
téměř všichni. Teprve perský král Kyros povolil Židům ná-
vrat a obnovu zničeného Jeruzaléma kolem roku 520 před
Kristem. Judejské děti znaly babylonské příběhy ze škol-
ních destiček, znaly také příběh o potopě a ovládaly klínové
písmo. Judejci pak přijali příběh o potopě za svůj a uvedli
ho v bibli.

Jeden současný vědec nechal postavit kulatou loď (kurákl)
podle destičky, kde je popsána archa, avšak v menších roz-
měrech, a dokázal, že je funkční. Podobné kulaté lodě, jen
malé, pro dvě osoby, je možné vidět v současném Iráku.
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Vědci se dnes intenzivně zabývají výzkumem vesmíru a jsou
úspěšní ve zkoumání fyziky částic, svinutými, zakřivenými
či zhroucenými dimenzemi, jimiž se vchází do paralelních
vesmírů, a novou částici, nositelku síly v souvislosti s tem-
nou energií nazvali chameleon. Zároveň tvrdí, že rovnice
všeho je všude, kam se podíváme, a my všichni jsme její sou-
částí.

Paradoxně navzdory všem závratným výsledkům vědy si ne-
víme rady s takovým problémem, jakým je migrace, jež by
mohla vyústit až do stěhování celých národů. V historii se
takových hromadných masivních migrací událo mnoho. Li-
dé utíkali před suchem, neúrodou, před nájezdníky, před
válkou, před diktátory. Do budoucna lze očekávat dosud
nebývalé obří rozměry útěků, pronás nepředstavitelné, pro-
tože lidí na planetě rychle přibývá. Jak je možné, že svět ak-
ceptuje takové hrůzy, jako je bombardování nemocnic, při
nichž se oběťmi stávají i děti…

Má-li být naší učitelkou historie, v tompřípadě nenímožné
jen tak přejít informaci, že v Sovětském svazu bylo do roku
1960 třicet tisíc gulagů, v nichž bylo vězněno také dvacet
pět tisícČechů! Přesto jsme svědky snahy některých jedinců
zatahovat nás tím nesprávným směrem, zpátky do diktatury
– nebo si aspoň s takovými myšlenkami zahrávají.
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Předchozí generace, které ve srovnání s tou naší musely vě-
novat mnohem víc času zajišťování pouhého živobytí, o to
méně řešily pomyslnou prázdnotu svých životů. Asi by ne-
rozuměly dobře zajištěným ženám, proč se spíš z dlouhé
chvíle než z touhypo sebevzdělání učily třeba španělsky; ne-
chápaly by, co je to sebestředná dlouhá chvíle a prázdnota,
jakési promývání hlušiny bez zrnek vzácného kovu. Do po-
dobných závěrů může ovšem vyústit i bezvýchodnost a ab-
sence smyslu života. Existuje pro to astronomický terminus
technicus: poryv ničivé nicoty.

Bráníme se soucitu s bezdomovci, a přitom se ptáme, z če-
ho pramení dehumanizace celých skupin lidí, šířící se jako
nákaza, odkud se vzala u těch, kteří páchají zvěrstva.

Lze vůbec zastavit tyto pochody, když působí štědře finan-
covaná opačná propaganda? Přitomnaše přežití jako lidské-
ho druhu je zcela závislé na přežití ostatních lidí; všichni
jsme totiž vzájemně propojeni jako nějaký obrovský super-
organismus a nutně potřebujeme jeden druhého. Všichni
hledáme nějaké společenství, cítíme se v něm bezpečnější…
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Znovu se probírejme dějinami zrání lidské společnosti, je-
jich zlatou ratolestí, za kterou naši dávní předkové považo-
vali jmelí, spojené se zemí stromem, na němž roste, i s ne-
bem, k němuž směřuje. Apelujme na učitele, aby své žáky
učili ve jménu lásky k češství, úcty k minulosti, aby trpěli-
vě vysvětlovali takové pojmy, jako je posvátnost – to, co nás
spojuje s něčím vyšším, co nás učí stoupat vzhůru,mít v úctě
posvátná místa uctívaná našimi předky.

Mnohaletá zkušenost příslušníků malého národa, jímž Če-
ši jsou, přikazovala v zájmu přežití spíš se přikrčit, aby se
přes naše ohnutá záda nepohoda přehnala; mnozí se chrá-
nili anonymitou, šedí v davu…Nebojme se z takového davu
vyčnívat, neznamená to však upozorňovat na sebe čímkoliv
negativním. Buďme vzorem pro ostatní a povzbuzujme je!

Žádnou společenskou změnu, žádnou historickou událost
neudělala nějaká amorfní masa. Vždycky to byli konkrétní
lidé, kteří byli symbolem něčeho nového.

Existuje přece tolik důvodů, pro které stojí za to žít. Lidé
by stáleměli o něcousilovat, za něcobojovat. Proč zpochyb-
ňovat křesťanské kořeny našeho společenství, naše evropan-
ství, které se vyvíjí a vyžaduje, abychom i my byli vstřícní ke
změnám. Moderní společnost se nespokojí s naivní před-
stavouboha, ale hledá analézá boha kosmického, bohaUni-
verza, boha všude a ve všem, boha v nás, v našem svědomí.
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Tužkou na bílém pergamenu
proměním své jméno ve jméno Tvoje.
Až otočím klíčem ve dveřích k neznámému,
budu si pro Tebe dobré přát…

Tužkou na bílém pergamenu
proměníš své jméno ve jméno moje.
Až otočím klíčem na cestě k neznámému,
budu Tě chránit, čeho se bát…

Země je Bohem otevřená dlaň,
po žilkách osudu chodíme pěšky.

Do středu země je stejně blízko,
dál je však tvému než k mému Bohu.
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