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P Ř E D M L U V A

Tři místa člověka: krajina, doba a makom

Dvojím způsobem se můžeme dostat domů; první je, že zůstaneme, kde 
jsme. Druhý, že se vydáme na cestu kolem světa, a tak se zase vrátíme 
na místo, odkud jsme vyšli.

Gilbert Keith Chesterton

Vesmír jsou vztahy. Sedm let jsem sloužil u Ivana Havla v Centru teore-
tických studií v horním, „nebeském“ patře fi lozofi ckého ústavu. Dlouhá 
úzká chodba, která prochází centrem, sbližuje návštěvníky, nutí je na-
vzájem se přibližovat a hovořit spolu. Jednoho dne jsem byl svědkem, 
jak se zarputilý Eric dožaduje odpovědi od fi lozofa Pavla Kouby, co je 
smyslem života. Pavel mu trpělivě vysvětloval: „Já nevím a já to ani ne-
chci vědět. Jiný smysl tě svazuje s rodinou, jiný s prací nebo se zemí, 
kde žiješ. To všechno se neustále proměňuje. Není jediný smysl; jiný je 
v mládí, jiný v dospělosti a zase jiný ve stáří. Je-li něco smyslem, tak to 
je vytrvalé tázání po smyslu.“ Když jsem po letech tuto historii Pavlovi 
vyprávěl, popřel ji, ale Zdeněk Pinc řekl: „Nezáleží na tom, co jsi řekl, 
ale co lidé slyšeli.“ Poznámku zaslechl Jan Sokol, který se vmísil s tím, že 

„nezáleží na tom, co lidé slyší, ale co si pamatují“.
Slovo makom pochází z hebrejštiny. Znamená místo, ale je spíš mís-

tem v srdci, místem, kde vzniká úradek. Představme si, že toto místo, 
toto srdce je různě dlouhými a různě pružnými nitkami přivázáno ke 
stálicím našich životů — ke skutečné krajině domova, k jazyku, k lidem, 
se kterými žijeme. Jak stárneme a měníme se, proměňuje se i délka a síla 
nitek-vztahů. Pak je nutné se na čas zastavit, zjistit, kde zrovna teď putuje 
či bloudí mé srdce a k čemu je vázáno. V kabale je význam slova makom 
ještě závažnější — představuje zde šesté nebe, kde se vše předurčuje. 
Vysoko nad pozemským děním se v šestém nebi vytvářejí semena udá-
lostí, jež teprve časem dozrají dole na zemi. Proto lidé pozorují různá 
zatmění, bouře a divné mraky a nechávají se zneklidňovat kometami. 
Uprostřed šestého nebe je temná propast Daat Berija, z níž vychází hlas, 
jenž dává poznání.
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Tato kniha má prostší cíl. Navazuje na předešlou knihu o krajinách 
vnitřních a vnějších, která se snažila ukázat, že jsme také to, kde žijeme; 
že existuje souvislost mezi naším vnitřním světem a okolní krajinou a že 
jedno může zlepšovat či zhoršovat to druhé. Kniha Makom začíná re-
álným místem. Může to být otonský kostelík na slavníkovském hradišti 
ve Vrbčanech u Kolína, areál Vojtěšské hutě v Kladně nebo začarovaný 
les v Kuksu. Zdánlivě nenápadná místa odkazují ke svatému grálu, sa-
batu čarodějnic, Anně proletářce či k hledání Wittgensteinova ztrace-
ného slova. Místa jsou zrcadly některých částí nás samých, jsou to nitky 
vedoucí k příběhům, tajemstvím a banalitám.

Jiné nitky nás ve vesmíru vztahů spojují s touto proměnlivě nejis-
tou dobou, trpaslíky a pythickou budoucností penzijního systému. Pro-
střední část knihy se pokouší nalézt nějaké porozumění této době změn 
a vroucímu světu skrytému pod obalem znaků. Ve třetím oddílu se do-
týkáme hedvábné nitky nejjemnější — vztahu k něčemu, co nás přesa-
huje. A v části čtvrté se vracíme zpět na reálná místa, ze kterých jsme 
vycházeli. Podle všech sociologických výzkumů prováděných na západě 
i východě, jihu i severu, na horách i v nížinách bude toto století stoletím 
osobních náboženství, nikoliv církevních institucí. Nemám žádný návod, 
dokonce ani pro sebe ne, ale zaznamenávám zde některé, převážně po-
chybné orientační body na vnitřní mapě světa.

Nevím to určitě, ale tento projekt zamýšlím uzavřít ještě třetí kni-
hou, ve které se vrátím do Prahy jako do města, které mnoho ukazuje 
a mnoho skrývá. Chtěl bych si opět prohlédnout sprašové návěje sed-
lecké cihelny, projít vltavské mělčiny a jeskyně Prokopského údolí a od-
hodlat se k pokusu o postižení jedné či dvou základních poloh města. 
Má to jeden etymologický háček, který neuvádí ani Machkův Etymolo-
gický slovník — slovo plán má společný slovní základ se slovem planý.

Kniha míst se dá vždycky odložit do nejbližší studny, ale pokud se 
rozhodnete číst, čiňte tak se stejnou obezřetností, s jakou se Ivan Wer-
nish pravidelně bdellometricky vydává do Zimohrádku: „Když už není 
vyhnutí a vydáváme se na cestu, nesmíme zapomenout na někoho, kdo 
předčítá nahlas, a na někoho, kdo s námi bude hrát početní hry a hry 
se slovy, také na někoho, kdo napodobuje ptáky. Na osla naložíme zpy-
tovadlo hvězd, bdellometr, xylofon, křišťály ke zmatení démonů, pikslu 
s kýchadlem, vycpaného orla, vše, co je nutné k vykonání cesty.“

Václav Cílek
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