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yla ještě tma, když jsem vylézal ze svého spacáku. Zdálo se, že v táboře ještě všechno tvrdě spí. Dokonce ani
velbloudi se nehýbali. Se svými mohutnými těly, jejichž
stíny se rýsovaly proti hvězdné obloze, vypadali jako lodě,
které stojí v přístavu a čekají, až budou vybaveny takeláží.
Písek byl studený jako sníh a mě záblo, když jsem zkřehlými
prsty smotával karimatku. Těch pár krámů jsem sbalil rychle.
Vzal jsem s sebou jen to nejnutnější, právě tolik, abych byl
připravený na několikahodinové putování po poušti. Vlastně
jsem chtěl jít s karavanou, ale nyní, když je to do pouště už jen
pár kroků, táhlo mě to, abych vyrazil sám. Jak dlouho jsem
snil o tom, odejít do pouště, představoval jsem si to ve své
fantazii; teď by se měly představy setkat s realitou. Bez rušivého doprovodu, jak jsem si myslel, si poušť prožiju intenzivněji, zapojím do toho všechny smysly. Možná jsem minulou
noc ochutnal onen kouzelný nápoj, který člověka nutí pod
hvězdami putovat pouští.
Celé hodiny jsem ležel a nespal, nedělal jsem nic jiného,
než hleděl na hvězdné nebe. A přitom jsem nebyl unavený.
Kde jsem už viděl něco podobného? Ani na střeše světa ne.
V poušti nejsou hory, které omezují zorné pole, nic, co by překáželo očím, aby se mohly dívat od obzoru k obzoru. Nad
touto dálavou se rozprostírala obloha, přes den plná oslepujícího světla a v noci posetá hvězdami, jež vypadaly jako střepy
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roztříštěného božského zrcadla. V suchém vzduchu pouště,
z něhož se vypařila všechna vlhkost, vzbuzovaly hvězdy každou noc dojem, jako by se posunuly o několik světelných let
blíže. A bylo jich tolik, až jsem si myslel, že se vedle známých
souhvězdí pokaždé objevují ještě nová.
Každý hmat byl rutinní: oblečení do vichru, ochrana před
slunečními paprsky, kompas a mapa, všechno jsem to popořádku strkal do batohu. Spacák a karimatka zůstaly u nákladu, který ponesou velbloudi. Nakonec jsem naplnil své
nádoby na vodu. Tři litry. S tím jsem musel vystačit. To byla
denní dávka pro každého v karavaně. Pak jsem si dal batoh
na záda a vyrazil jsem. S ulehčením jsem konstatoval, že mi
nepřipadá tak těžký, takže by mi v měkkém písku neměl být
tolik na obtíž. Přede mnou se rozprostírala rovinatá step, která utápěla měsíční světlo v měkké světlé modři. Tu a tam se
objevovaly keře, které se jevily jako tmavé skvrny. Najednou
ale radikální změna: písek. Už ani stéblo trávy, nic živého.
Proti obzoru se zvedaly oblé siluety písečných dun. Zdálo se,
že celý ten hvězdný déšť padá přímo na ně. Duny byly stále
blíž a brzy mě obklíčily ze všech stran. Zpočátku jsem se ještě
pokoušel držet co možná nejpřímější kurz, ale písečné útvary
velice brzy vyrostly a přinutily mě jít křivolace. Pokud to šlo,
snažil jsem se držet v dunových údolích. Nešetřil jsem tím jen
své síly, ale bylo to i kvůli mé bezpečnosti. Dbal jsem, abych
karavaně, která mě následovala, zanechal rozpoznatelné stopy. V tomto moři stěhovavých dun, kde nebyly žádné výrazné krajinné prvky, podle nichž by se dalo orientovat, zůstávaly mé stopy jediným spojením s karavanou. Bez nich bych
se zde rychle ztratil. Na vrcholech a hřebenech dun mohl vítr
stopy snadno odvát. Otisky by se s největší pravděpodobností zachovaly na úbočích. Při bouři by ale všechny stopy zmizely i zde. Na to jsem však nechtěl myslet.
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Čas od času jsem musel vystoupat na některou z vysokých písečných hor, abych si určil směr. Když jsem dorazil
nahoru, vzal jsem kompas, zaměřil směr, kudy půjdu, vryl si
do paměti nějakou nápadnou dunu, která tím směrem ležela,
a spěchal k ní. Když jsem k ní dorazil, stejným způsobem
jsem se orientoval dál. Tak jsem se přesouval sice klikatě, ale
stále tím směrem, který jsem si vytyčil.
Mé počáteční obavy, že bych v noci mohl v labyrintu dun
zabloudit, se ukázaly jako bezdůvodné, protože jsem nedocenil měsíc. Jeho stříbrný svit propůjčil poušti obrysy. Na některých místech se povrch písku dokonce leskl a třpytil, jako
by na něm tančily miliony ledových krystalů. Jestlipak jsem
doma někdy přemýšlel o měsíci? Zřídkakdy. Zde se nebeská
tělesa znovu stala přirozenými průvodci, měřítkem času.
Poušť postupně měnila barvy. Hvězdy a měsíc bledly
na nebi, jež získávalo stále sytější modrou barvu. Na východě – ze směru, odkud jsem přišel – se nad vroubkovaným
obzorem objevil červený pás, který ohlašoval příchod nového
dne. Slunce o sobě dávalo už dlouho vědět svou září, jako
pochodeň kolmo stoupající z temnoty. Obzor se začal zbarvovat oranžově, pak žlutě a nakonec vyšlo slunce, jehož žár
chvějivě stoupal nad písek. Východ slunce na Východě. Nyní
jsem už věděl, odkud toto pojmenování pochází. Napadlo
mě, že se budu pohybovat od východních zemí k západním –
den za dnem.
Náhlá přemíra světla probudila písek k životu. Každá
písečná vlnka, z níž vítr na povrchu milionkrát vykouzlil zvlněný vzorec, vrhala stín. A kde je stín, je i obrys. Tvary dun
vystupovaly stále plastičtěji. Vypadaly jako nahá těla žen,
ležících vedle sebe. Poušť a duna nejsou ženského rodu jen
z jazykového hlediska. Těla se zlatohnědou pokožkou ležela
na slunci. Obří torza, která byla až sto metrů dlouhá a ještě
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vyšší, s prsy a zadky – a k tomu ještě ty dlouhé nohy, ty nekonečně dlouhé nohy, přes něž jsem musel přelézat! Některé
duny vzbuzovaly pozornost svými měděnými nebo červeně zbarvenými oblinami: to byly ty nejstarší. Jiné vypadaly
hodně mladé, protože ještě neměly zaoblené tvary, ale ostré
hrany, na nichž se lámalo světlo jako na ostří nože. Některé
také ležely jedna přes druhou: to byly ty nejnebezpečnější,
protože na nich mohli velbloudi klopýtnout, spadnout – a už
se nezvednout.
Pro mě však poušť ztratila jakoukoli hrozbu. Tušil jsem, že
jsem v jejím lůně chráněný a v bezpečí. Kam jsem se podíval,
zdálo se mi, že se na mě usmívá. Duny se koupaly ve světle
ranního slunce a písek byl tak čistý a neposkvrněný, jako by
se ho ještě nikdy nedotkla lidská noha.
Dokonce i hrozba vedra a žízně se zdála zažehnána. Omezení na několik málo prvků působilo na sužovanou duši jako
balzám. Cítil jsem se svobodný, stranou všech tlaků a malicherných starostí všedního dne, které terorizují ducha. Jako
omámený jsem šel stále dál do pouště.
Naprostá nepřítomnost důvěrných zvuků ještě umocňovala pocit, že jsem se ocitl v jiném světě. Kdyby se mě v tomto
okamžiku někdo zeptal, jakou mám zkušenost z pouště, pak
bych bez zaváhání odpověděl: světlo, písek a ticho. Existuje
jen jasné modré nebe a přemíra světla. Existuje písek, z nějž
vítr modeluje stále nové tvary. A je tu velké ticho. Řeže do srdce hlouběji než cokoliv jiného. Ticho pouště není to samé jako
ticho, které zažíváme, když jsme v přírodě. U vody, v lese,
v horách, všude jsou nějaké zvuky. V poušti však vládne
jakýsi konečný stav hmoty, který už nevydává žádný zvuk.
Její ticho se nepodobá skličujícímu tichu, jaké pociťujeme
po zahřmění, po pádu laviny nebo řevu nějaké nestvůry.
Ticho pouště je tvořivé ticho, protože je oproštěno od asociací
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a uvolňuje ze řetězu vlastní myšlenky. Je to ticho, přibližující
člověka ke zdroji života, protože neslyší nic jiného než vlastní
pulz a dech, přičemž hlava, nohy a dech se zpočátku chovaly
jako síly, které si odporují. Hlava spěchá daleko před nohama
a nohy chtějí běžet rychleji, než to dovoluje dech. Postupně si
však začnou rozumět a ze samotné chůze se stane cesta za zkušeností. Poušť se dá zakusit pouze chůzí. Vozidlem by sice člověk postupoval rychleji, ale viděl by méně. Poušť by pak byla
jen konzumní záležitost, nic jiného než bouřlivý sled rychle
se míhajících dojmů. Hluk motoru by zaplašil ticho a z nekonečných rozloh by zbyl pouze omezený výhled čelním sklem.
Samozřejmě, že jízda by byla mnohem pohodlnější a autem
by se dalo bez problémů přepravovat i zařízení domácnosti.
Kdo kráčí, musí se uskrovnit, protože každý gram se počítá.
Ale není to žádná nevýhoda. „Minimalizace nároků je optimalizací svobody, omezení je výhra,“ shrnul to Otl Aicher, který
putování pouští zušlechtil na životní filozofii.
Představoval jsem si chůzi v písku jako mnohem namáhavější, podobnou běhu po mořské pláži. Ale byl to jeden
z mnoha omylů, které se o poušti vyprávějí. Pouštní písek
je překvapivě pevný, samozřejmě ne všude, ale vždy jenom
na místech, která jsou obrácená po aktuálním směru větru.
Brzy jsem se naučil už podle složení povrchu rozpoznat,
kudy musím jít, abych natrefil na tvrdý písek. I vysoké duny
se takto daly zdolat bez větší námahy.
Neznám žádnou jinou krajinu, o níž jsme si vytvořili tolik
klišé jako o poušti. Většina lidí si představí bezútěšnou pustinu, kde člověka čeká jen ochromující vedro a sužující žízeň.
Kdo by se dobrovolně vydal na takové místo, ten musí být
skutečně blázen, jak se často říká. Ne náhodou se používá rčení „poslat někoho do pouště“ pro rozloučení se s kýmsi, koho
bychom se rádi zbavili – ať už je to životní partner, jehož
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máme plné zuby, nebo neúspěšný spolupracovník. Klišé sice
nejsou lživá, ale zároveň nejsou k poušti spravedlivá, protože
ukazují pouze jednu z jejích tváří. Ignorují její krásu a nutkavou sílu, která z ní vychází a zasahuje lidskou duši hlouběji
než jakákoliv jiná krajina.
Většina lidí ale v poušti nikdy nebyla a drží se stereotypů, jež vytvořili jiní, kteří často do pouště také ani nevkročili.
Kdopak by neznal poušť jako jeviště pro hrdiny dobrodružných románů Julese Verna a Karla Maye se všemi atributy,
jako jsou písek, palmy, velbloudi i zahalení beduíni – tajemní
a současně hroziví?

Otcové pouště
A ještě něco budí pozornost: poušť polarizuje. Zatímco jedni ji proklínají, pro jiné je svatá. Někteří ji pokládají
za místo děsu, jiní za místo příslibu. Již v minulosti se názory na poušť zcela rozcházely. Staří Egypťané považovali
poušť, ležící západně od úrodného údolí Nilu za říši temnoty a smrti, hrůzostrašnou ohnivou díru Sutechovu, který šíří
chaos písečnými bouřemi.
Také pro Číňany poušť byla a je obrazem nepřítele. Z jejích hlubin pravidelně vyráželi nomádi na koních, před
nimiž se Čína chránila gigantickou zdí. Podle Inků poušť
Atacama rovněž náležela spíše k říši smrti než ke světu,
v němž žili. Do pouště se odvážili, pouze aby přinesli oběť
a pohřbili své mrtvé.
Naopak spásonosná a zjevná síla pouště hrála důležitou
roli nejprve v judaismu a poté i v křesťanství a islámu. Traduje se, že Bůh se Mojžíšovi ukázal v hořícím keři v poušti a slíbil Izraelitům vysvobození z otroctví v Egyptě; Ježíš vyhledal
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poušť předtím, než začal veřejně působit, aby se tam postil
a meditoval; prorok Mohamed žil v Mekce, Korán mu byl ale
odhalen v jeskyni v hoře poblíž města.
Bibličtí proroci šli sice do pouště kvůli duchovnímu prožitku a někdy pro ně byla i útočištěm, ale nezůstávali tam.
Byli to teprve ranní křesťané v Egyptě, kteří na počátku čtvrtého století opustili své domovy a trvale se usadili na tomto
životu nebezpečném území – i když první z oněch „pouštních mnichů“ to udělali spíše z donucení: uprchli sem před
pronásledováním z náboženských důvodů, nebo se snažili
vyhnout nástrahám římských výběrčích daní a vojenské
službě. Brzy zde však poznali očistnou sílu pouště i osvobození ducha. Jiní následovali jejich příkladu v naději, že se
na poušti setkají se svým bohem a naleznou zde pravou víru.
Abbásové – otcové pouště, jak byla nazvána tato generace
křesťanů, postavili poustevny nebo vytvářeli společenství.
Pravidelně si vyměňovali zkušenosti a poskytovali si navzájem útěchu, když je přepadly pochybnosti a obavy, protože
cesta poznání byla kamenitá a plná strádání jako poušť
samotná – a brázděna mnoha propastmi. Pokud budeme
věřit tomu, co se povídá, pak cesta ke světlu pravdy vedla
nejprve říší stínů světské žádostivosti. Zbožní bratři zápasili dnem i nocí se všemožnými svody. Někdy se pokušení
zjevilo v podobě smyslné ženy, jindy je zase přepadlo obžerství, které doprovázely pomatené představy. Čím asketičtější
zkoušce se podrobili, tím prudší byly boje s démony. Živě to
vylíčil alexandrijský biskup Atanáš kolem roku 360 ve svém
životopise Antonína Velikého, nejvýznamnějšího z těchto
pouštních světců. Antonín záměrně hledal blízkost smrti
v extrémní výzvě pouště. To, co zde zažil, rozechvívalo jeho
životopisce ještě několik let po Antonínově smrti. Ďábel se
mu zjevoval pokaždé v jiné podobě. Když Antonín za nocí
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zalézal v úzkostech do vyhrabané jámy, hnaly ho strašlivé
vize a děsivé scény přímo na okraj duchovní propasti. Jeho
víra byla podrobována stále těžším zkouškám. „Kde jsi byl?“
ptal se jednou vyčítavě svého boha poté, co vyčerpaně vylezl
po hrozné noci ze své jámy. „Čekal jsem, abych viděl tvůj
boj,“ zněla odpověď. Nakonec se Antonínovi podařilo prohlédnout iluzorní povahu pokušení a poznat božský princip,
který se téměř zrcadlil na písečném pozadí.
Následovala doba zázraků a vizí. Antonín se stáhl dále
do nitra pouště, našel si trvalý domov na hoře Kolzim
a odtud hlásal do světa svá poselství. Byla slyšet opravdu
daleko: křesťanští bratři, kněží, biskupové, filozofové a učenci přicházeli ze všech koutů, aby naslouchali jeho moudrosti
získané v poušti. Dopisy mu z dálky posílali dokonce i císaři. Antonínova pokušení však nikdy úplně nepřestala, jenže
nad jeho duševním klidem už neměla žádnou moc. Přijal je
jako nezbytnou součást své cesty. Krátce před smrtí prozradil
jednomu příteli své utěšující poznání: „Nikdo nemůže vstoupit do nebeského království, aniž by byl uveden v pokušení.
Odstraníme-li pokušení, nebude nikoho, kdo nalezne spásu.“
Co se pak stalo s těžce vydobytou moudrostí křesťanských pouštních otců? Ztroskotala. Namísto individuálního
duchovního prožitku nastoupilo jednotné náboženské dogma.
Namísto hledání pravdy byla nastolena výlučnost vedoucích
představitelů církve, kteří si činili nárok na absolutní pravdu – a tím ji zaprodali. Pro extrémní mystické prožitky už
nebyl v institucionalizované náboženské komunitě prostor.
Pouštní mnichové by však nezískali tuto zkušenost bez onoho překračování hranice mezi městskou kulturou a prázdnotou, přičemž v prázdnotě nakonec našli své naplnění. Sám
svatý Antonín, „hvězda pouště“ a zakladatel poustevnického mnišství, se stal nesmrtelným díky Gustavu Flaubertovi
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a jeho Pokušení svatého Antonína i zásluhou obrazů Tintoretta, Maxe Beckmanna či Maxe Ernsta. Nejvíce však Antonínův odkaz žije v klášterním komplexu svatého Antonína
koptské ortodoxní církve v rozlehlé Sinajské poušti. Zdejší
mniši věří, že „otec“, jak Antonína prostě nazývají, nejenže
žije, ale za bouřlivých nocí stoupá jeho postava s lucernou
v ruce nad klášterní zdi, kde působí děsivě a zároveň ochranitelsky. „Abba Antonín má na sobě roucho z kožešiny a chodí
z druhé strany hory,“ vyprávějí turistům, kteří dnes v zástupech přicházejí z pláží Rudého moře, kam se jezdí potápět.
Život tohoto podivuhodného pouštního světce je sice dobře
zdokumentovaný, o okolnostech jeho smrti se však dozvídáme jen v nejasných narážkách. Neexistuje žádný hrob, žádná
relikvie – což je pro mnichy důkazem, že stále žije.
Nával sluncem opálených lidí, kteří si užívají dovolenou na plážích a do těchto důstojných zdí pořádají výpravy
a focení podobné safari, snášejí mnichové se stoickým klidem.
Možná tuší, že to nejspíš jejich praotcové byli původci dnešní
fascinace pouští v západním světě – v celém svém protikladu
mezi bohem a ďáblem, šílenstvím a vizí, mezi bázní a příslibem, strachem a čistotou duše, mezi nekonečnou svobodou
a trýznivým strádáním.
Tento rozpor inspiroval například i spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, který poušť popisoval s bezbřehou
poezií. Přitom si připadal, podobně jako pouštní mnichové,
rozerván pocitem ohrožení a obdivu – a přesto podlehl kouzlu pouště. „Byl jsem ztracen v poušti a strašlivě ohrožen,
nahý mezi pískem a kameny, vzdálen svému životu jsem byl
ponechán v přemíře ticha,“ napsal kdysi. Dodal však také:
„... a přesto jsme poušť milovali. Zpočátku je to jen prázdnota a mlčení, protože poušť se nepropůjčí k milostnému
románku na jeden den.“
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