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Mirku Zikmundovi,
váženému cestovateli prostorem a časem,
k jeho fantastickým 100. narozeninám
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1. Klíče
od branky
M. N.
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Od zámečníka jsem odcházel se
dvěma novými klíči – jedním
červeným, druhým modrým.
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Nápad uspořádat společnou výpravu s Miroslavem Zikmundem jsme
poprvé vyslovili někdy v roce 1998. Původně jsme mu navrhli výstup
na Kilimandžáro, kam s Jiřím Hanzelkou jako první Čechoslováci vynesli 28. ledna 1948 naši vlajku. Rezolutně odmítl: „Pánové, na Kilimandžáro jsme se vydrápali skoro před padesáti lety! Víte, já jsem se
rozhodl, že na některá místa se už vracet nebudu. Za ta léta, která uplynula od našich cest, se hodně věcí změnilo a další návštěva by mně
přinesla jenom zklamání. Je lepší uchovat si obraz tehdejší Afriky než
se teď fotografovat s Masaji za dolarový poplatek. Na takovou Afriku
nejsem zvědav!“
Tehdy jsme příliš nechápali tu nechuť k návratu. Ale s respektem
jsme předložili záložní plán – Maledivskou republiku. Krásné souostroví, o jehož historii jsme s Petrem natočili dokument. Podle ministerských úředníků jsme byli první ﬁlmaři, kteří se na místo za tímto účelem vydali. Navíc jsme tam objevili dvě potopené lodi! „Z Malediv je to
případně kousek na Srí Lanku, kdyby náhodou…“ zkusili jsme přece
jen zviklat Miroslavův odhodlaný postoj nevracet se na stará místa.
V roce 1961 se ostrov nazýval ještě Cejlon. Dvojice H+Z o něm po několikaměsíčním pobytu napsala obsáhlý cestopis Cejlon – ráj bez andělů.
„Víte, Cejlon byl skutečně výjimečný, až magický. Měl jsem tam hodně
přátel. Některé bych vlastně docela rád potkal,“ přiznal zadumaně cestovatel. Džin byl vypuštěn z láhve. A dopadlo to dobře. Za rok jsme se
opravdu vydali do srílanských končin. Na Maledivy jsme se zastavili
až cestou zpět.
Naše výprava proběhla samozřejmě s vědomím pana Hanzelky,
tehdy již bohužel kvůli zlomenině krčků kyčelních kloubů upoutaného na lůžko. „Jedeš tam za nás oba,“ kladl svému nerozlučnému příteli
na srdce.
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Během pobytu na Srí Lance jsme si ověřili, že na práci v terénu se
od dob H+Z nic nezměnilo. Od rána natáčení, fotografování a sbírání
reportážního materiálu, večer psaní deníku. „Nemůžeme jít spát dřív,
než se dopíše deník! Informace zítra dohledáte, ale emoce, ty už budou
jiné!“
Kniha, kterou držíte v rukou, obsahuje útržky z deníků, který si
vedl každý z nás, a nabízí tak často k jednomu zážitku různé úhly pohledu. Výstižně to shrnul spisovatel Ludvík Vaculík krátce po vydání
knihy. V dopise z 3. června 2002 příteli Zikmundovi napsal: Milý slone!
Tvoje knížka se dá číst, kdekoliv se otevře, a co je zajímavé, žes našel dobré
spolupracovníky, pěkného jazyka a svižného stylu. Myslím, že kdyby ses byl
vracel na tu cestu sám, čehož jsi schopen, byl bys víc vázán svými zkušenostmi, dosavadní povahou i dosavadníma očima, kdežto v souběhu se dvěma
společníky je líčení živější a zní aktuálněji. A na druhé straně oni bez Tebe by
neměli tolik nejen nápadů, ale ani materiály ku srovnání, k vyhledávání spojů
od přítomnosti do historie.
Kromě této knihy vznikl i stejnojmenný dokumentární ﬁlm, který
zaznamenává naše společné putování.
Tím ale spolupráce neskončila. Nedlouho po návratu z Asie jsme
se vypravili zachránit pozůstalost po českém mořeplavci a skladateli
Eduardu Igrišovi, na Kanárských ostrovech jsme Zikmundovi představili kapitána voru Kon-Tiki, slavného mořeplavce Thora Heyerdahla. Po dalších třech letech práce vznikl dvousvazkový výbor z díla
Legenda H+Z a Legenda Z+H, čítající celkem 827 stran. Zatímco já jsem
se zhostil úlohy editora knižního výboru, Petr s Miroslavem dalšího
tři a půl roku natáčeli životopisný dokument Století Miroslava Zikmunda, jehož knižní provedení (na kterém spolupracoval i Vladimír
Kroc) vyšlo v roce 2017.
Když jsme si v únoru 2018 připili na jeho 99. narozeniny, Miroslav
tehdy rezolutně prohlásil, že s tvorbou končí, protože, jak mu kdysi
řekl výtvarník a básník Jiří Kolář, přišel konečně čas si před smrtí trochu
odpočinout. A žádosti o rozhovor bude odmítat slovy, já už nemám odpovídat, ale odpočívat.
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Nepředpokládali jsme, že by někdy došlo k dalšímu dotisku. Proč
se vůbec vracet? Od vydání naší první společné knihy uplynulo sedmnáct let a od cesty samotné roků devatenáct. Srí Lanka se v mnoha
ohledech změnila, leccos z našich textů zestárlo, stejně jako my. Když
jsme ale přemýšleli, čím bychom Miroslava při příležitosti jeho neuvěřitelných stých narozenin překvapili, příliš jsme neváhali. Nejenom
sloni se dožívají sta let! Něco jsme doplnili a přidali, protože na perlu
Indického oceánu jsme se já a Petr od té doby vrátili ještě několikrát.
Když jsme byli před více než dvaceti lety na začátku našeho přátelství, Zikmund i Hanzelka nám říkali chlapci. Postupem let se to změnilo na mládenci a v posledních letech na oslovení pánové. Ale chlapcům se
vůbec nebráníme. Po celá ta léta jsme v pravidelných intervalech, několikrát za měsíc, dojížděli do Zlína. O dobrých deset minut se dala cesta
do Zikmundovy vily zkrátit nenápadnou brankou porostlou břečťanem v dolní části rozlehlé zahrady u silnice. Miroslav nám od ní nabídl
klíč, abychom si nechali vyrobit duplikáty. Úkolu jsem se zhostil já. Od
zámečníka jsem odcházel se dvěma novými klíči – jedním červeným,
druhým modrým. Když jsem jej předával Petrovi, chtěl jsem výběr nechat na náhodě, i Hanzelka se Zikmundem si házeli tu korunou, tu
šilinkem či rupií. Jako kluk jsem před sebe natáhl ruce sevřené v pěsť.
Petr bez přemýšlení klepnul na pravici. Hliníkový klíček modré barvy
byl jeho. Klaplo to, můj parťák má rád modrou. „Já mám nekuřácký,
červený,“ smál jsem se. Na druhou cestu, 22. dubna 1959, totiž H+Z vyrazili ve dvou tatrách 805, za volantem vozu s červeným pruhem seděl
nekuřák Miroslav, ten svou poslední cigaretu típnul do písku hned na
začátku, na Sahaře. Šoférem vozu s pruhem modrým byl Jiří, tomu se
kouření vedle cestování stalo celoživotní vášní. Já s Petrem jsme nekuřáci a můj parťák si kvůli modrému hanzelkovskému klíči určitě nezapálí.
Když se před třemi lety stal novým majitelem Zikmundova panství
jeho syn Sáva a Miroslav se odstěhoval k milované životní partnerce
Marii do centra města, na které shlížel šedesát let z oken vily na kopci,
sundal jsem klíč ze svazku a schoval ho do šuplíku. Ten klíč se pro
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Přechod pro chodce – trojjazyčně.

mě stal symbolem silného přátelství mezi
mnou, Petrem a Miroslavem. Za přátelství
se prý neděkuje, ale za ta skvělá léta spolupráce a sdílení společné cestovatelské vášně
se poděkovat sluší.
Klíč od branky se v šupleti dlouho skrývat nebude. Vyndám ho a vlepím k této kapitole, jen co dostanu první autorský výtisk.
Lepší místo pro něj nikdy nenajdu. A jsem si
jistý, že ani Petr ne.
A teď už se s námi přeneste do tropického ráje. Máme 6. března roku 2000 a Srí Lanka se probouzí do nového dne…
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4. Tanec
života
M. Z.

39

„O Cejlonu jsme s Jiřím
napsali knihu, podívej se…“
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Lidský život je vlastně nekončící řetěz nahodilých setkávání. Prolínání osudů. Bizarní kulečník.
V sedmapadesátém se nám nečekaně ozval přítel Miloslav Krása,
redaktor anglického vydání Nového Orientu. „Je u mne v Orientálním
ústavu cejlonský poslanec Tiriki Banda Subasinghe, navazuje styky
s naší vládou. V Praze se má otevřít cejlonský zastupitelský úřad. Měli
byste se poznat. Přijel se svou ženou Lolitou. Její bratr Reginald Perera
je senátorem. Chystáte se zrovna do Asie, Cejlon máte na trase. Takové
známosti se můžou hodit…“
Taky že se hodily. A jak! Sube, jak poslance v brýlích s vysokými
dioptriemi důvěrně oslovovali i jeho rodinní příslušníci, patřil doma
k levicové inteligenci. Jejím vzdáleným cílem bylo skoncování s britským poručníkováním. Mnohým z nich ani nepřišlo, že se jim dostalo
výtečného vzdělání právě na britských univerzitách. I Subemu – s vyznamenáním absolvoval Cambridge. A tak jsme po příjezdu na Perlu
Indického oceánu měli dveře otevřené i u jeho švagra Reggieho. Právě
on to byl, kdo nám umožnil dostat se do rodin, do prostředí, kam nahodilý návštěvník nebo turista nikdy nepronikne. On to byl, kdo nás
zahrnoval adresami svých přátel a příbuzných, s předstihem nás ohlašoval, ať jsme zamířili do oblastí sinhálských či tamilských.
„Příští týden vás seznámím s Čitrasenou. Na Galle Road uvede svůj
balet Karadija.“
„Kdo je Čitrasena?“
„Baletní mistr, hvězda prvního řádu, měřeno nejen cejlonským inčovníkem, ale světově. Syn slavného herce a tanečníka Seeberta Diase. Jako
Maurice Diase už ho tu nikdo nezná, používá umělecké jméno Čitrasena.“
Spřátelili jsme se s ním od první chvíle, kdy jsme vkročili do dřevěného divadla připomínajícího něco mezi starosvětským biografem
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a naší vesnickou sokolovnou. Uhranul nás, Jiřího i mne, už svým
zjevem. Čtyřicátník vysoké atletické postavy, černé kudrnaté vlasy,
výrazné husté obočí, melodický hlas, při stisku ruky div nepraštěly
kosti.
„Klasický balet? Balet s tematikou Mahábháraty či Ramájány. To je
jako kdybyste se u nás spokojili s tematikou pašijových her! Navázal
jsem na bohatou tradici starých kandyjských tanců. Říkáte, že jste viděli tamní peraheru? K ní přece neodbytně patří kouzelníci, bubeníci,
požírači ohně. A já jsem děj zasadil do prostředí rybářů, to jsou tisíce
lidí všude tady kolem. Viděli jste je, jak celé dny vysedávají na úzkém
prkénku na chůdách zapíchnutých do plytké vody? Evropan či Američan by to nevydržel ani hodinu. Nebo vyjíždějí na katamaránech na
rozbouřené moře, ráno jejich ženy utrží za ubohý úlovek pár rupií,
a ještě musejí platit majitelům lodí a sítí za pronájem.“
Ve dveřích se objevila útlá, plachá žena s mandlovýma očima, vlasy
hladce sčesané do uzlu.
„To je Vadžira, moje žákyně, partnerka a má žena. Odmalička jsem ji
vychovával jako tanečnici – no a pak jsme si počkali, až jsem si ji mohl
vzít.“
Na jevišti se změnila v rybářskou dívku Sisi – ale jaká se to s ní stala proměna! Mistrovská jistota, vláčnost a soulad pohybů, elegance.
Dívčí ztepilost jí dodává výraz, který zastiňuje všechno ostatní dění
na scéně. Rybáři se vracejí z lovu, vrací se i milý ke své dívce Sisi. Celá
vesnice vytahuje na břeh sítě – jsou prázdné. V tom přichází Mándadyrala, pán vesnice, majitel katamaranů i sítí. Čitrasena. Chamtivec,
který si bere krásu i mládí rybářských dívek a chce se zmocnit i Sisi.
Dědina ji ubrání, příštího dne však rybáři znovu vyplouvají na moře.
Mándadyrala dosáhne svého, zoufalá dívka v pláči usíná na břehu.
Děj tím nekončí. Diváci zatají dech nad barevnou krásou snu, do něhož vchází Sisi proměněná v mušku. Na jeviště se vřítí venický upír
v podobě pavouka – z ostatních žen se rázem stanou zlaté mušky,
vrhnou se na něj a zahubí ho. Hlediště bouří nadšením, jako by slavilo vlastní vítězství. Jenže sen zmizí, Sisi se probudí, moře jí k nohám
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vyvrhne mrtvé tělo milého, zoufalstvím dívce puká srdce, ve vlnách
umírá…
Dlouho do noci, kdy už se hlediště vyprázdnilo, jsme pak seděli
mezi členy souboru. Děvčata i Vadžira se svou sestrou Vipuli uchystaly
večeři, celý soubor si posedal na podlaze, misky s rýží a karhí v rukou.
Požádali jsme Vipuli, aby zjistila, zda si pan Fernando, požírač ohně,
při těch kouzlech nepopálil jazyk. Za chvíli byla celá rozesmátá zpátky:
„Fernando je podvodník, nechce mi nic říct. To, čím se natírá, není prý
olej, ale docela obyčejná voda. Ale nevěřte mu to…“
Když jsem o osm let později, v devětašedesátém, chodil s Čitrasenou po pláži Wellawatta, chtěl jsem vědět, jak to všechno začalo.
„To máš jako když pustíš malé káčátko na vodu, hned plave. Se
mnou to bylo taky tak. Vyrůstal jsem v kumštýřském prostředí, otec byl
slavný tanečník a herec, představitel Shylocka v Shakespearově Kupci
benátském, po boku věhlasného Wallace Younga v roli Marka Antonia
hrál titulní úlohu Julia Césara, hned anglicky, hned sinhálsky…“
„A co tvoje jméno? Proč Čitrasena a ne Maurice Dias? Co vlastně
znamená Čitrasena?“
„To byla mladická ješitnost,“ zasmál se, „touha vyšvihnout se z denní všednosti ke slávě. Ke hvězdám, chceš-li. Čitra znamená v sinhálštině obraz, obrázek, malbu. A sena? To je velká skupina lidí. Taky lidstvo. Takže jsem si vzal do hlavy, že bych mohl být jakýmsi obrazem
lidstva. Pěkně drzé, co? Bylo mi osmnáct!“
Teď tu tedy sedíme s proslulým umělcem Čitrasenou, a opět jako ve
snu. Ale v docela jiném snu. Uběhl druhý poločas života, ze čtyřicítky je osmdesátka. Všechno odvál čas. Zlaté mušky, pavouka i rybářské
sítě. Dívám se do tváře muže Čitraseny a mám pocit, jako by se zrovna
vrátil odkudsi z Afriky. Ztmavěl. Zčernal. V jeho obličeji nadále zůstává ono meﬁstofelesky husté obočí. Ale oči jakoby pohasly. Tvář jakoby
zastřel závoj zapomínání. Osud askety, který se po bouřlivém životě
uchýlil do ústraní venkovského sídla, vzdálen ruchu velkoměsta, světa.
Uzavřen do vzpomínek.
Co teď?
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Výběr fotograﬁí z kontaktních
náhledů. Změnila se technologie,
ale v podstatě jde stále o totéž.
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