Cesta do středozemě

Každá země má svůj historický vývoj. Existuje geografické ohnisko, střed nebo středy, kolem kterých se
nabalovalo dění. Není sporu o tom, že jedním z historických ohnisek počátků české státnosti jsou
střední Čechy. Četnost archeologických nálezů je zde ohromující. Stejně tak nápadná je starobylost
pomístních názvů nebo hustota hradisek z tzv. doby hradištní (7.-13. st., archeologický termín pro raný
středověk).1 Dalším indikátorem historického významu, který sahá až k počátkům formování české
kulturní a politické identity, jsou starobylé románské a ranně gotické kostelíky. Nelze přehlédnout, že
ve středních Čechách na ně narážíme nezvykle často. Nás ale nezajímala mrtvá minulost míst uložená
v zaprášených foliantech archívů, nýbrž živá přítomnost minulého a její prolínání se současností.
Bylo těsně před svátkem Nanebevzetí Panny Marie, právě skončily naše literárně-výtvarné dílny Ars Poetica
– duchovní cesta básníka. Víme, že mnoho teplých nocí před námi už nebude, a tak se pouštíme do dalšího
putování. Jsme naplněni nadšením a radostí. Ars Poetica měla jen malé vyhlídky na úspěch. Nejprve se
zdálo, že se neuskuteční, pak, že se sice zrealizuje, ale v jakémsi omezeném či krizovém režimu. A když už
se začalo zdát, že přeci jen bude, byť v redukované podobě, tak jsme na poslední chvíli museli velmi
namáhavě změnit místo, protože na tom původním došlo krátce před termínem konání k tragické smrti
malé holčičky, která byla způsobena pravděpodobně závadnou vodou. Nakonec se AP konala. Výsledek nás
všechny překvapil. Něco se stalo. Všichni jsme prožili cosi velmi intenzivního. Jakousi proměnu a silnou
přítomnost živého slova, které si razí cestu i nejtvrdším kamenem. I největší skeptici a ti, kdo na AP přijeli
vyčerpaní pod tíhou břemen k neunesení, byli nakonec přemoženi silou ducha, který vše prostupoval. A tak
jsme se po jejím skončení rozhodli podniknout cestu na Sedlčansko do domu Feldsteinových v Dublovicích,
kteří nám navrhli, že by se zde mohlo v září odehrát setkání účastníků. Původní plán byl jiný. Chtěli jsme jet
do západních Čech a pak do Kadaně, ale začalo se dít to, co je pro naše putování typické. Cesta si říkala
sama, kudy nás povede. Jde jen o to její volání neoslyšet.

Hornické osady Kaňk a Grunta
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Vyjíždíme. Náš první cíl je Kaňk u Kutné Hory. Historie obce (Kaňk, z německého Gang - důlní chodba)
je spojena již od třináctého století s hornictvím (stříbro, měď, arsen). Ještě ve dvacátém století se zde
těžily zinkové a olověné rudy. Zajímal nás místní pozdně gotický kostel sv. Vavřince postavený Matějem
Rejskem. Nicméně hledali jsme zde také rodinu jednoho mého studenta, abychom ji pozdravili.
Namísto návštěvy jsme ale museli vyprošťovat auto, které se v jedné z úzkých uliček propadlo do
překvapivě hluboké kaluže. Vyproštění vozu se nám za pomoci místních nakonec podařilo, ale už jsme
museli jet dál, protože byl svátek Nanebevzetí Panny Marie a my jsme chtěli stihnout bohoslužbu
v kutnohorské osadě Grunta, kde se nachází velmi zajímavý novorománsko-secesní kostel zasvěcený
právě tajemství Nanebevzetí PM. V kostele jsme se setkali s místní komunitou věřících, která se zde
snaží rozvíjet zajímavé aktivity. Místní kostelník, středoškolský učitel pan Krátký dokonce založil
pobočku Křesťanské akademie a pořádá různé přednášky. Pan Krátký nás zasvětil do historie kostela a
obce. Běžně se uvádí, že Grunta vznikla jako důlní osada, ale název poukazuje na další souvislost a totiž
na přítomnost cisterciáckých mnichů, kteří zde měli grangii (hospodářský dvůr) a údolí nazvali Vallis
Beatae Mariae (údolí, úval, dolina, hlubina Panny Marie či Mariánské údolí) nebo Vallis Virginis
(Panenské údolí), což se v listinách přepisovalo do němčiny jako Grunth in Mariae. Současný
monumentální chrám byl vybudovaný v r. 1905-1908, ovšem k jeho vysvěcení královehradeckým
biskupem Josefem Doubravou došlo později a tak se zde traduje velmi reálná domněnka, že se na
našem území jedná o poslední vysvěcenou chrámovou novostavbu před vypuknutím první světové
války. Kostel vymaloval secesizující symbolistický malíř František Urban, který studoval pražskou
UMPRUM pod vedením Františka Ženíška. Zajímavostí také je, že se na financování kostela významně
podílel také významný český houslista Jan Kubelík, otec dirigenta Rafaela Kubelíka. Místní
málopočetné, leč živé společenství, nás velice mile velmi potěšilo. Na závěr mše jedna farnice dokonce
všechny přítomné pohostila skvělými koláčky.
Odtud jedeme do Horních Jelčan, kde žije s rodinou
bohemistka Tereza Jelínková, která se zabývá českou poezií
třicátých let dvacátého století. V autě posloucháme pořad na
radiu Vltava o tvorbě Michala Ajvaze. Od Terezy se dozvídáme,
že pan Krátký z Grunty byl na střední škole jejím oblíbeným
profesorem. V Jelčanech dočítám velmi zajímavou knihu Pavla
Hoška Sloužím Tajnému ohni. Duchovní zdroje literární tvorby
J.R.R. Tolkiena. Nejvíce mne zaujalo Tolkienovo pojetí literární
tvorby nahlížející na uměleckou tvorbu jako na analogii Božího
díla stvoření, což se metodologicky rozvinulo do práce
s imaginací, která vychází z přesvědčení, že je to samotný jazyk, který plodí příběhy.2 Kupříkladu
citoslovce úžasu ele se pro Tolkiena stalo základem pojmenování hvězd (ele, elen) a také pojmenování
elfů (eldar), kteří jsou charakterizováni jako „hvězdní lidé“ nebo také jako „bytosti úžasu“. Není bez
zajímavosti, že v hebrejštině slovo el znamená Bůh. Úžas jako „orgán“ recepce je pro Tolkiena klíčovou
skutečností. Čtenář má podle něj spatřovat nesamozřejmost běžných věcí jako je například příroda,
aby při pohledu na ni zakoušel úžas, údiv, úctu a bázeň. Rozhodující podmínkou na cestě k úžasu je
nevlastnění. Proti úžasu, který vnáší možnost vidět věci jakoby poprvé, jasně, stojí prsten moci,
symbolizující touhu vlastnic a ovládat, která kazí duši, křiví vůli a zatemňuje mysl. „Ti, kdo žasnou, mají
pravdu“, říká Pavel Hošek.3 To je přesně to, co je klíčové také pro povahu našeho putování. Tedy
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vědomí, že je nezbytné vystoupit z komfortních zón a vystavit se s úžasem tomu, co před nás staví sama
cesta.
V Jelčanech ještě za čerstva sahám po teoretické práci Michala Ajvaze Světelný prales,4 která leží v jídelně
v okenním výklenku. Ajvaz vychází z fenomenologie vidění. Věc, kterou vidíme, není nikdy věcí o sobě, do
sebe uzavřeným objektem, který si střeží svoji identitu a čistotu a která jen čeká, až na ni narazí náš pohled
a pomocí zásoby smyslu, kterou má k dispozici, zrekonstruuje charakteristiku viděného. Věc vyvolává výzvu
pohledu, je zasahována předchůdným smyslem věci uloženým v pohledu, který je zasazený do syntaxe světa
komponovaného minulou zkušeností s metamorfózami a vztahy věcí, které jsou vpletené do sítě souvislostí
světa. A tato síť současně rozestírá svůj svět na všechno viděné.5 V tomto smyslu platí, že každý malíř krajin
si krajinu, kterou chce malovat, už nese v sobě. Vzdálenost, velikost, barva pak nemohou být kvantitativní
veličinou. Svět se skládá z nekonečných miniaturních kosmů, a současně nekonečného množství smyslů,
které na sebe ještě ke všemu vzájemně útočí a snaží se získat nadvládu. Snad jedinou možností, jak uniknout
z tohoto bludiště solipsistických smyslů, je bytostné vyklonění, stání ve vykloněnosti, bytostný postoj stání
v transcendenci umožňující vyvstávání jsoucna.6 Avšak i to Ajvaz problematizuje. Je přesvědčený, že zde
žádný čistý předjazykový, nediferenciovaný pramen slov (nemá na mysli jen jazyky slov) neexistuje.7 až
dotud jsem s ním souzněl, ale zde se rozcházíme. I tak je Ajvazova reflexe vidění další podnětnou vrstvou
našeho uvažování o povaze putování. Je důležité, čím a jak je vědomí zásobeno, protože od toho se odvíjí,
do jakých kontextů a souvislostí si co člověk zařadí a jak uvidí to, co před něj cesta klade.

Za kopím a praporcem do Vrbčan

Ráno jsme se společně vydali na výlet do Kouřimi. První zastávka byla v obci Klášterní Skalice, kde stojí
pozůstatky posledního cisterciáckého kláštera, který byl v Čechách založen (pakliže nebudeme počítat
trapisty v Novém Dvoře). Ke klášteru osazeném mnichy ze Sedlce přiléhal ještě kostel Milosti Panny
Marie. U svěcení základního kamene kostela byl přítomen biskup Jan Očko z Vlašimi, císař Karel IV,
arcibiskup Arnošt z Pardubic a významní šlechticové. Původní bazilika byla dlouhá přes 50 metrů.
Husité sice klášter zplenili již v r. 1421, ale po odeznění bojů se do něj mniši vrátili a ještě sto let zde
živořili v troskách. R. 1533 byl přičleněn ke klášteru v Sedlci a stal se jeho hospodářským statkem
(grangií). V r. 1690 byl opatem Jindřichem Snopkem obnoven, zbarokizován a byla k němu přistavěna
barokní kaple Panny Marie. Definitivně byl zrušen za Josefa II. a později přestavěn na zámek.
V padesátých letech 20. století se z něj stalo JZD.8 Ze všeho dnes zůstal jen desetimetrový gotický
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pískovcový pilíř, barokní kaple a zbytky kapitulní síně. Vše jsme si prošli a patrně jsme se dostali i ke
gotickému průčelí s oknem, které by snad mohlo být součástí kapitulní síně.

Před Klášterní Skalicí jsem zahlédl ceduli s nápisem Vrbice. Od té chvíle se mi hlavou honily kronikové zápisy
ze slavných bitev, ve kterých se zjevoval sv. Václav s kopím a sv. Vojtěch s praporcem. I když to Jiří Sádlo
myslí spíše kriticky, tak se zde potvrzují jeho slova o tom, že všechno co vidíme „je záležitost určitého čtení
a následování určitého čtení“.9 Jasně se mi vybavila bitva u Ústí nad Labem z r. 1126, kde sehrálo významnou
roli svatováclavské kopí (kopí s praporcem sv. Vojtěcha) vyzvednuté z kostelíka sv. Václava ve Vrbčanech,
které přispělo k vítězství knížete Soběslava I. nad německým králem Lotharem III. Svatováclavské kopí
z Vrbčan se objevuje i v bitvě Přemysla Otakara II. s Uhry u Kressenbrunnu v r. 1260. A tak jsme se tou cedulí
nechali zlákat. A vskutku, byly to „TY“ Vrbčany! Vrbčanský kostelík sv. Václava se nachází na kopci nad
vesnicí, kde se historicky rozléhalo také hradiště. Začal jsem shánět klíče od kostela. Podařilo se nám sehnat
paní Svobodovou, která se o kostel stará a má od něj klíče. Než přišla, tak jsme se šli projít krásným údolím
kolem říčky Výrovka (někde se uvádí také název Vavřinecký potok) ke splavu do Chroustova, kde se děti
vykoupaly. Po návratu už na nás u kostela čekala paní Svobodová a pustila nás dál. Vzala nás do věže ke
zvonům a také nám otevřela nejcennější část románského podzemí kostela. Kopí zde ale již dávno není, zato
sem celkem nedávno při podobně zanícené návštěvě Vrbčan spadl Václav Cílek, ale ani ten tu už není.
Svatováclavské kopí bylo ukryto za husitských bouří na neznámém místě a dodnes o něm není ani památky.
Zde se nám stala nepříjemná věc. Tereza Jelínková odjela s rodinou na oběd a my jsme si zatím četli u kostela
s tím, že se odpoledne v 18:00 znovu sejdeme před kostelem sv. Štěpána v Kouřimi. A v tom nás s Terezkou
nenapadlo nic lepšího než se pohádat o tom, jak má vypadat plánování cesty. Hádku zaslechli asi nějací
místní lidé a zavolali na nás policii. Dorazili dokonce tři zásahové jednotky, každá z jiného města. Přijeli
proto, že jim byl nahlášen pokus o únos. Když jim Terezka onen pokus negovala, pustili nás, ale byli jsme
vším značně otřeseni. Přesto jsme pokračovali do Plaňan, kde stojí románský kostelík Zvěstování Panny
Marie a do Radimi, kde je kaple Nejsvětějšího vykupitele postavená Josefem Mockerem.
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V Kouřimi se Terezce podařilo sehnat paní, která nás zdarma pustila do kostela sv. Štěpána a dokonce
nám udělala i odbornou prohlídku raně gotické podzemní krypty sv. Kateřiny. V ní se v osmiboké
hvězdicové klenbě podepírané centrálním sloupem symbolizujícím Krista jako strom života, nacházejí
krásné gotické malby znázorňující umučení sv. Kateřiny, umučení Krista, anděly hrající na množství
hudebních nástrojů. Prostor s centrálním sloupem tohoto typu má být nejstarším v kontinentální
Evropě. Na kluky působilo také románské sousoší lvů. Po prohlídce jsme si dali zmrzlinu. Já zaběhl
s Janečkem ještě k Santiniho barokní kapli sv. Anny a za chvíli už přišla Tereza s rodinou. Společně jsme
se vydali půvabnou atmosférou starobylého města k naučné stezce Stará Kouřim, která je lemována
velmi kvalitními informačními tabulemi. Ta nás provedla kouřimskou sídelní akropolí. U tzv. Lechova
kamene nás seznámila s pověstí o Lechovi a o založení města, dále nás provedla sídelním obvodem,
hradištěm, kde stála Stará Kouřim a obeznámila nás se situačním plánem hradišť v okolí Kouřimi.
Zajímavé byly zvl. texty o každodenním životě tehdejších obyvatel. U Lechova kamene byla pěkná
vyhlídka na Kouřim, která se blyštěla zalitá sklánějícím se sluncem. Také jsme zde objevili poklad. Pole
obsypané jahodami, které byly volně k dispozici. A tak jsme se doslova napásli jako kobylky.

U Lechova kamene jsme nemohli nevzpomenout na Bitvu u Lipan, jejíž dějiště je od Lechova kamene
na dohled. Kousek odtud se také nachází „geografický střed Evropy“, který ještě více zesiloval pocit, že
stojíme v místech, které bylo na úsvitu dějin českého „národa“ po několik staletí epicentrem dění. A
skutečně, když jsme stanuli v místech bývalé akropole a viděli její vizualizaci, kde byla i halová stavba,
sídlo hradní knížecí správy, dvorec a hospodářské stavby, došlo nám, že se jednalo o významné kulturní,
obchodní i politické mocenské centrum. V současné době zde stojí jen malá kaplička. Uvažoval jsem,
jak významný a respektovaný musel být svatý Václav, když se, tak praví Kristiánova legenda nebo
Dalimilova kronika, před ním r. 923 pokořil zličský (kouřimský) kníže, který se proti němu předtím
vzbouřil, a přistoupil na Václavovy podmínky.10 U hradiště Stará Kouřim jsme si prohlédli val a příkop
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v předhradí a také vizualizaci monumentální brány, která zde stávala. Tajemně na nás působilo Libušino
jezírko, které je na základě zde nalezených šperků spojováno s kultovními funkcemi.

Po noci v Horních Jelčanech jsme se vydali dál. Tentokráte na hrad Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou,
kde jsme chtěli pozdravit výrazného organizátora kulturního dění Ondřeje Kobzu, který nám nabídl, že
by se naše Ars Poetica mohla za rok konat u něj na hradě. Chtěli jsme mu osobně říct, že se nakonec
bude konat jinde. Jenže Ondřej nebyl doma a tak jsme jeli dál, v Sázavě si dali zmrzlinu, vyposlechli si
v rádiu rozhovor s malířem Tomášem Císařovským o jeho výstavě s názvem Každý den odvahu, což nás
povzbudilo v našem počínání, a po četbě ze Setonovy knihy Divoké děti lesů, kterou jsme listovali téměř
každý den, přespali nad osadou Sembratec na Benešovsku v polích pod lipami u křížku.
Odtud to byl už jen kousek do Vysoké u Sedlčan, kde žijí Zuzana a Jan Rousovi. Kunsthistoriku Janu
Rousovi nedávno vyměňovali kyčelní kloub a tak jsme se stavili jen na skok, pomohli mu přivézt auto
ze správky a poseděli v družném rozhovoru. Jan Rous si v poslední době klade hodně otázku po
příčinách a interpretaci holokaustu. To ho přivedlo k zásadním úvahám duchovního řádu. Děti mezitím
od Zuzany dostaly hru Mölki a náruživě ji s ní hrály. Jedná se o takový sofistikovanější druh porážení
kuželek a sčítání bodů. Vtip je v tom, že každá kuželka má jinou číselnou hodnotu. Hra pro hráče končí,
když je součet jeho zisků přesně 50, když ale toto číslo překročí, začíná znovu od nuly. Proto je třeba
mířit na konkrétní kužele s příznivou číselnou dotací velmi přesně. Všichni jsme hře propadli. Máme při
ní radost.

Odpoledne jme přes Sedlčany, kde jsme si před místním Lidlem udělali zmrzlinové hody, zamířili do
Dublovic, k již zmíněným Feldsteinům, kteří zde bydlí přímo u kostela. Poznali jsme je na letošní Ars
Poetica, kam přibyli jako účastníci a od první chvíle jsme k nim pociťovali vřelou náklonnost. Lenka
Feldsteinová je neobyčejně činorodá výtvarnice, keramička a organizátorka kulturního dění. Na Vysoké
nám o ní Rousovi s nadšením vyprávěli, jak podnětným způsobem vede v Sedlčanech děti v místní ZUŠ.
Jakub Feldstein je vnukem mimořádného překladatele z němčiny Valtra Feldsteina. Sám má
mimořádný talent na jazyky a stejně tak mimořádně klidnou povahu. Oba jsou vtělením laskavosti.
Jejich dům v Dublovicích nás okamžitě okouzlil, stejně jako jejich děti. Ve stodole jejich stavení se
odehrávají různé výstavy, koncerty, setkání přátel a v neposlední řadě divadla, která zde sami nacvičují.
Královsky nás pohostili a dlouho do noci jsme s nimi strávili barvitým vyprávěním o životabězích.

Zatímco Jakub musel jet do ráno práce, později i Lenka, my se vydali po polní cestě, kolem které
Feldsteinovi osadili lavice a s přáteli vysázeli stromy, do nedaleké vesnice Chramosty, kde jsme se víc
než půlden slunili a koupali nazí v místním lůmku. Za celou dobu tam přišel jen jediný člověk. Později
se ukázalo, že to byl starokatolický kněz Karel Koláček z Desné v Jizerských horách. Celý den jsme prožili
ve znamení blaženého klidu. Cestou zpět Rozárka na stráni natrhala mateřídoušku. Navečer jsme vyjeli,
opět se zastávkou na zmrzlinu u Lidlu v Sedlčanech, při které nás bavil Tobík neuvěřitelně vtipnými
kreacemi. Cíl byl křížek u Sembratce, kde jsme spali. Než padla tma, zahráli jsme si Mölki a vrhali
trojramenným bumerangem, který někde dostaly děti.

Ráno jsme pokračovali do Ladových Hrusic, kde se v místním kostele sv. Václava nachází unikátní
románský ústupkový portál s figurálním tympanonem z červeného pískovce vytesaný mnichy ze
sázavského kláštera nebo z kláštera Ostrov u Davle. Vzácný portál byl náhodně objeven, když v 19. st.
do věže udeřil blesk a v důsledku toho praskla severní stěna kostela. Nejhlubší archivolta ústupkového
členění portálu je hvězdová, další je diamantová, následná je kůrková, pak je archivolta složená z do
sebe zakousnutých krysek a nakonec je archivolta provazová. Figurální motiv tympanonu představuje
podle jedné teorie sv. Cyrila a Metoděje, podle druhé, sv. Václava a Vojtěcha a podle jiné zase Kristův
sestup do podsvětí (tzv. anastásis). Na místní faře žije rodina tamního starosty Petra Sklenáře, který je
shodou okolností také mým spolužákem. Petr nám otevřel kostel a pak jsme se společně vydali ke
splavu ve Zlenicích, kde pod místní zříceninou hradu Zlenice, funguje přívoz a říční lázně. Báječně jsme
se vykoupali, nic na tom že Tobíka dvakrát bodla vosa, jednou do rtu a podruhé do tváře. Na noc jsme
jeli spát na louku pod observatořemi Astronomického ústavu Akademie věd hvězdárny v Ondřejově.
Předtím jsme ale měli štěstí, když jsme chytili skupinku dětí, které šly dole ve vsi právě do kostela na
táborovou mši. Přidali jsme se k nim. Byl právě svátek svatého Bernarda. Ještě než ale mše začala, vrátil
jsem se do Hrusic, kde jsme zapomněli Tobíkovy botičky.

Ondřejovskou hvězdárnu založil a vybudoval amatérský astronom Josef Jan Frič. První observatoře zde
byly dřevěné. V r. 1905 byly postaveny čtyři secesní observatoře a vila podle návrhů architekta Josefa
Fanty. Vila má na vnějších stěnách orientovaných podle světových stran vyvedená sgrafita od. K.L.
Klusáčka, která znázorňují životní dění rána, poledne, večera a noci. Je zde zachycen také Nerudův verš
z Písní kosmických. Ve zdejší vile vyrůstali významný filosof a antropolog Jan Sokol a jeho bratr vynikající
výtvarník a grafik Václav Sokol, který pro mne dokonce dělal z přátelství několik knih. Po prohlídce
pozorovatelen, arboreta a sochařského parku, jsme si rozložili spacáky pod sochou Aleše Veselého
nedaleko radiolokátorů. V místním parku se nacházejí sochy od významných českých tvůrců, jako je
Zdeněk Hůla, který zde vytvořil žulový sloup se čtyřmi zářezy, kterými pronikají paprsky při
rovnodennosti a slunovratu nebo kamenné sluneční hodiny, dále Čestmír Suška se sochou záhadné
Vepice připomínající nápadně optickou čočku, Pavel Opočenský, Jindřich Zeithaml, Michal Škoda aj.
Ještě před setměním jsem se narychlo vrátil ke splavu ve Zlenicích, protože se zdálo, že jsme tam
zapomněli nůž, který ručně vyrobil Terezčin tatínek. Několik kilometrů jsem běžel v šeřícím se lese,
abych na místo doběhl, než padne úplná tma. Nůž jsem hledal se svíčkou v ruce a marně. Vrátil jsem
se ke hvězdárně. Před spaním a četbou Setona přirozeně nemohlo chybět několik partiček Mölki. Ale
smutek ze ztraceného nože nemizel. Ráno se ale zklamání proměnilo v radost. Nůž se našel.

Probuzení do nového dne bylo dokonalé. Líně jsme se povalovali loukou a posléze se vydali za
Ondřejem Kobzou. Na skok jsme se zastavili v Stříbrné Skalici, kde na vrchu Rovný mají jedinečný
venkovský románský tribunový kostel sv. Jakuba z červeného pískovce, ve kterém jsou zachovalé
románské fresky. Kostel byl součástí středověké svatojakubské cesty. V Ratajích nad Sázavou nás na
Pirkštejně již očekával Ondřej Kobza. Dojem z Pirkštejna nelze vyjádřit. Nikde jinde jsem se nesetkal se
středověkým hradem-tvrzí, který je současně farou. Navíc je zde zcela zachován duchovní ráz místa,
stejně jako tomu bylo donedávna v Petrkově. Vlastně mne ani jiné srovnání než s petrkovskou
atmosférou nenapadá. Ondřej Kobza je nadto mimořádný člověk s darem spojovat lidi. Jeho knihovna
je mi nadmíru blízká. Netušil jsem, jak zásadním způsobem je duchovně založený. Večer nás vzal do
nedaleké farmy Bláto na promítání filmu Viliama Politkoviče Zrcadlení tmy. Samotný film nás příliš
nezaujal, i když tam byla zajímavá místa. Jaroslav Dušek je požehnaný člověk, ale taky trochu plácá o

všem možném. Nicméně, zaujalo nás, že se zde na vsi sejde tolik lidí, když v okolních obcích společenský
život a s ním i kulturní, pohasíná, protože vír velkého města k sobě stahuje vše živé jako magnet nebo
Maelström. Po návratu na Pirkštejn jsme si s Ondřejem sedli a dlouho přes půlnoc si povídali o knihách,
lidech, duchovním životě a církevním dění. Domluvili jsme se, že za rok na Pirkštejně uspořádáme
víkendové setkání Ars Poetica 2021.

Druhý den jsme se šli koupat pod hrad ke splavu do Sázavy. Zde jsem četl Duchovní deníky Carla
Carretta a přemýšlel nad tím, jak vést autentický vnitřní duchovní život uprostřed velkoměst. Carretto
na to odpověď našel. Našel ji i Ondřej Kobza? V každém případě ji hledá a já mu věřím. Lenka
Feldsteinová nám vyprávěla, že se na Pirkštejně účastnila skvělých duchovních cvičení s Alešem
Rolečkem. Ondřej zde s Petrem Hruškou také organizoval setkání básníků k poctě Walta Wittmana,
nebo s Josefem Rauvolfem setkání věnované Jacku Kerouacovi. Je zajímavé, že se to vše odehrává
v městečku, kde život jakoby ustal, všechny kdysi výstavní hotýlky zejí prázdnotou a rozpadají se. Všude
je cítit zvláštní siroba a opuštěnost. Když jsem s Tobíkem zabloudil v uličkách pod Pirkštejnem a ptal se
na cestu, tak mi několik lidí z místních chat odpovědělo, že žádný Pirkštejn ani cestu k němu neznají.
Přitom jsem byl ani ne půl kilometru od něj. Je třeba se zdržet momentálních soudů. Kam se podíváme,
nacházíme prolínání staré diverzity s moderním překrytím. Je těžké se ubránit interpretačním
stereotypům našich představ a hodnocení té změti starého a nového. V Ratajích jsme objevili i dvě
knihobudky. Pořádá se zde kurz historických tanců. A když jsem se u zámku tří chlapíků, kteří
připomínali bizarní postavičky z hrabalovských povídek, ptal na cestu, velmi vřele, ochotně a laskavě
mě navedli a ještě chvíli pobesedovali. „Začneme-li soudit, je rozsudek na spadnutí.“11 To, co je
nakonec přeci jen klíčové, je nějaké bazální „souručenství lidí, bezprostřední komunikativnost,
prostomyslná srdečnost, sdílení osudů…“, všechno to, co je „v dnešní silové převaze zchytralých
agresivních narcisů ve městě i na venkově“ 12 tak podezřelé a podivné.

Přesto na nás z Ratají padl ambivalentní pocit, ve kterém neodbytně vnímáme i podprahovou tíseň.
Možná to nějak souvisí s událostmi, které se zde odehrály v období kolektivizace, ale to je jen dohad.
11
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V r. 1952 v Ratajích malá skupinka místních, kteří měli dost šikanování ze strany komunistické
funkcionářky Anny Kvašové, horlivou aktivistku unesla do lesa, kde ji chtěli postrašit a ostříhat. Akce se
zvrtla a Antonín Landstof, který vše spunktoval, Kvašovou zastřelil. Až do r. 1958 se pachatele
dopadnout nepodařilo. Toho roku promluvil jeden z nich pod vlivem alkoholu někde v hospodě. Někdo
z jeho posluchačů ho udal. Následoval propagandistický proces, exemplární tresty smrti a další tresty
těžkého žaláře pro nevinné obviněné. Celý příběh románově zpracoval Aleš Palán v knize Ratajský les.
Jinak čtivý Palánův text je transponován v symbolický obraz. Landstof, který podle historiků vykazoval
psychopatické rysy, se v románu proměňuje v zásadového antikomunistického odbojáře Salvetra,
který na sebe u soudu vezme veškerou vinu a své spolupachatele zapře. Zajímavé, ale opět pramenně
nepodložené, je vyústění celé kauzy do současnosti, kdy se skupinka antikomunistických radikálů
zklamaná světskou spravedlností, rozhodne jednat na vlastní pěst. Proti nim stojí skupinka levičáků,
kteří tyto mstitele pronásledují.13 Otázkou zůstává, kde leží hranice mezi literaturou faktu a literárněuměleckou licencí. Přesnou odpověď na to nemám, ale cítím určitou nejistotu, která mne zneklidňuje.

Začítám se znovu do knihy Jiřího Sádla Krajina !. Nechybělo moc a vloni by se v anketě LN stala knihou
roku. Je skutečně skvělá. Čtu ji tam a zpátky. Děti se zatím loučí s Pirkštejnem po svém. Objevily krabici
s Ondřejovými poklady z dětství a uspořádaly módní show. Vracíme se do Horních Jelčan. Cestou ještě
zastavujeme v obci Vavřinec, kde stojí monumentální pseudogotický kostel architekta Františka
Schmoranze. Hned první lidi, které oslovíme, od něj mají klíč a jsou ochotni nám ho otevřít. V průčelí
kostela hnízdí vlaštovčí rodinka. Po chvíli zjišťujeme, že se paní s klíčem zná s Lenku Feldsteinovou a
dokonce má od ní doma plastiku. Seznámili se ve františkánském klášteře v Zásmukách, kde Lenka
spolupořádala výtvarná symposia. Z Vavřince putujeme do obce Skvrňov, kde stojí románský kostelík
svatého Havla postavený hutí sázavského kláštera v první čtvrtině 13. století. Zde se vyloupne kousek
z pokladu Ondřeje Kobzy, který se objevil u Janečka. A tak ho hned děti vyzkouší na Tobíkovi. Zbytek
dne strávíme koupáním v rybníce Vavřinec a opékáním polní kukuřice. Do Jelčan dorazíme v podvečer.
Čeká nás báječné grilování a lahodná zelenina ze zahrádky.
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V noci prší. Díky tomu je ráno svěží vzduch. Jedeme do Zásmuk na nedělní mši svatou. Je svátek Panny
Marie Královny. Jsme naplněni slavnostní atmosférou. V rozlehlém chrámovém prostoru je hrubým
odhadem desítka lidí. Na prahu před kostelem leží vyschlá mumie mrtvého ptáka. Místní stařičký pater
Nekola, farář na důchodu, je přesto plný radosti. Už nevydrží stát, chodí jen o berlích, kázání čte, ale
při pozornějším pohledu člověk vidí, že v tom křehkém těle přebývá radostný duch žijící v milosti Boží.
Celou bohoslužbu se na naše děti usmívá a ti z něj nespouštějí oči. Zásmučtí poslední věrní, kteří ještě
navštěvují kostel, jsou solí země. Jejich společenství je nesmírně důležité, jako to ve Vavřinci, jako to
v Gruntě. Nehořekují nad marností světa, neslzí nostalgicky po starých časech a snaží se do života
místních obcí vnášet nějaké podněty.

Právě farář Nekola v devadesátých letech přesvědčil své farníky, aby si na sebe vzali hmotné břemeno
a převzali od františkánů zdevastovaný zásmucký klášter. To se událo s podporou faráře Kamila Vrzala
z Uhlířských Janovic, pod jehož správu Zásmuky spadaly. A jak je ten svět malý?! I Kamil je můj spolužák.
Současně ho zná a má rád i Ondřej Kobza, za kterým Kamil jezdí na Pirkšten a do třetice ho zná a má
ráda také Lenka Feldsteinová. Pod jeho patronací se v klášteře začala pořádat výtvarná sympozia ve
spolupráci s „Jájou“ Trojanovou, dobrým duchem zásmucké ZUŠ a Lenkou Feldsteinovou. Jedno bylo
například věnováno poezii Jana Zahradníčka. Vybavuji si také instalaci 72 bílých košil, které visely a až
do roztrhání větrem vlály v rajské zahradě kláštera jako připomínka zde internovaných kněží a
biblického příběhu o vyslání dvaasedmdesáti učedníků. Po Kamilově odchodu na nové místo do
Odolené Vody umělecká sympozia sice utichla, ale život v klášteře pokračuje podle možností a sil hrstky
místních křesťanů dál. Škoda jen, že nový farář v Uhlířských Janovicích nemá pro jeden ze sedmera
darů Ducha Svatého, daru umění, takový cit. Kamil Vrzal však ve spolupráci s paní Trojanovou pokračuje
v novém klášteře karmelitánek v Drastech nedaleko Odolené Vody, kam se přestěhovala komunita
karmelitek z Hradčanského náměstí v Praze.

Po kostele navštěvujeme zásmucký zámek, manýristickou grotu, procházíme nedávno obnoveným
zámeckým ovocným sadem a jdeme na výlet kolem Vavřineckého potoka. Jelení oborou pomalu, ale
jistě, postupujeme ke kamenným mostům, které jsme našli mapě. Už nám dochází jídlo, ale ovoce je
všude dost. Sbíráme švestky, lískové ořechy, špendlíky a jablka. Cestou si vyprávíme příběhy, modlíme
se růženec a vracíme se k zážitkům prošlých dnů. Chtělo by se zastavit čas nebo si vše alespoň důkladně
vepsat do paměti. První most ve Vlčím dole nás čeká asi po třech kilometrech. Jedná se o tříobloukový
barokní most. Stávala na něm barokní socha sv. Jana Nepomuckého, ale v r. 1970 ji kdosi shodil
z mostu, kde zůstala pod vodou dalších 30 let. Pak ji zásmučtí vyzdvihli a umístili do muzea. V r. 2014
zde sochař Zdeněk Hůla (ano setkali jsme se s ním v Ondřejově) vytvořil novou sochu sv. Jana. Jedná se
o abstrahující skelet připomínající tělo. Socha byla umístěna do potoka a je pravidelně ponořována
podle toho, jaké množství vody korytem protéká. Symbolicky tak odkazuje k legendě o svatém Janu a
současně zve k přiblížení a fyzickému kontaktu, protože funguje i jako dostupný ostrov uprostřed vod
potoka. Hůlova ponorná socha na nás působila velmi dobře. Druhý v pořadí byl Toušický kamenný
most, postavený v období kolem 1700-1750, se objevil po dalších třech kilometrech a byl tentokráte
pětiobloukový. Materiál k jeho stavbě byl vzat z místní ruly. Je pravděpodobné, že byl použit z nedaleké
opuštěné tvrze. U něj jsme uprostřed potoka na balvanech rozdělali oheň a uvařili polévku.

Ze Zásmuk jsme chtěli jet rovnou domů, ale opět nás ze zamýšlené cesty odklonila cedule, tentokráte
ukazující na obec Ratboř. Zde stojí slavná Kotěrova vila, kterou tento významný architekt postavil pro
bratry Ottu a Ervína Mandelíkovi. Vila je téměř dokonale zrekonstruována. V symetricky koncipovaném
objektu obýval každý z bratrů jedno křídlo. Kotěra reagoval na individuální požadavky bratrů. Každé
křídlo má tak trochu odlišný rukopis. Ihned po příjezdu jsme si mysleli, že úspěchem bude, když jen
nahlédneme alespoň do restaurace. Nicméně vlídná recepční nám umožnila mnohem víc, provedla nás
celou vilou a ještě nám poskytla podrobný výklad. A tak jsme viděli jedny z prvních kubistických
realizací u nás (např. kovové zábradlí v hlavním průčelí), výmalbu interiérů z dílny Františka Kysely
(mimochodem kouřimského rodáka), vystoupali jsme k sochám Génia ducha a Génia hmoty od Jana
Štursy. V interiérech jsme si směli prohlédnout nábytek a design, který vytvářeli Josef Gočár, Pavel
Janák, Joseph Maria Olbrich, Adolf Loos, Vlastislav Hofman, Otto Prutscher ad.14 V zahradě jsme
nahlédli do dobové oranžerie, ve které jsou nyní pokoje pro hosty. Vilu jsme opouštěli zcela okouzleni.
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Na místním náměstí jsme ještě zastavili u kostela sv. Václava, před kterým stojí skvostná barokní
apoteóza sv. Jana Nepomuckého z let 1711-1723. Tou se uzavřela naše letošní cesta po středních
Čechách. Jakoby symbolicky naznačovala, že cesta nemusí být jen horizontálním kroužením kolem
bezpočtu cílů nebo úzkostlivě opečovávaným sebeprojektem, ale také zdvihem k úběžníku všech věcí.

