
218 Černf rybník v lesíeh 219

Leži mezi vysokymi skalnat mi, žulov.timi bÍehy v hájemství krás-
n ch, pěstěn/ch lesri, jež pckrj'vají čtverečné míle a o,i|e' Leží zďe ve
zvláštní sevŤené kráse jako nesmírná rosná krripěj na piavuni - tak od.
děluje se od. vše}ro, tak svírá se sám v sebe. Ztcaďli všecko, ale nemísí
se s ničím. Tone v něm v)iška letního nebe, pcskvrněného rozstŤíklou
pěnou oblačnou, spí v něm koruny kosmat/ch sosen v pietížené a itŤí.
'motné kráse, ale jen jako hoštěné stíny, které mťrže wyplašjt kažclou
chvíli bolestné slunce. Ticho, které v tobě tají dech, je všuJe kolem. Jest
to ticho, jakého není nikde jinde; ticho, kt,eré, zďá se ti, štíhlí jectle ďo
větší štíhlosti. než jakou by měly jinak; ticho, které pÍecházi záhadně
v leh}nrkou, opojnou mlhu, jaká strašívá v poleďne v nejr,ětších žfuech
po lesíclr. Ále tento kruhovf, tmav1i rybník jest tak melodick5im stŤe-
dem všeho, že se ti zdá, jako by toto tichc vychvívalo se z něho neustá-
lynr neslyšní'rn hudebním proud.em'

Cítíš, že zďe .-ě]'a pŤíroďa jiné záměry tež t,amvenku, na pláních a na
horách, v polích a v m1itinách. Tam vzdává se, od.kr vá se, hovoŤí, vŤe
a šumí; zde íísní se d.o sebe, zaďumává se, soustÍeďuje se, choulí se v sebe
a mlčí' Zde jest tozmatná, ukrutná, záhaďná,, záludná; zďe ďává na
vteŤinu do sebe nahlédrrout; zde ukazuje se, čím vpravd'ě jest, čímsi
nezkrocen1im a bezejmenn1im, nestárnoucím a neochočiteln1im; čímsi,
co uniká a bud.e unikat věčně všem pokusrim lidsk1inr pŤiblížiti se k ní
i pozrrati jí.

Sedneš na bŤeh a hned cítíš bezejmenn m vnitŤním orgánem, že zďe
stojí čas. Stojí čas snad. od dob pohansk ch. Seďrreš a paďJs do snťr jako
do trině: propadáš se do nich. Daleko od tebe teče čas; daleko za tebou

jsou noviny, pcllitika, literatura; daleko pŤátelé, známí, rodina. Zďe jsi

sám se svfm já, zahleděn do něho tváŤí v tváŤ. A ku poclivu, jak tak

zítáš la ně, rozplfvá se, menší se, celé shluky částic z něho odpatlají.

Co ti bylo b|izké a drivěrné ještě pŤecl chvílí, taje z něho amiz'í. Á jiné

prYedstavy, o nichž jsi nevěděl léta a léta, ukazují se ve spodních vrstvách,
svítí na tebe ze ďna jako zlat1i písek, kďyž oďtekla vod'a. Yzpomínky,
jichž jsi nevzpom'ínal desetiletí, posedají tě náhle. TváŤe zapadlé do tmy
riepaměti vypluly náhle z mlh a jsou zde, pŤítomnější než pŤítomnost;
mrtví, kteií zemŤeli v tvém dětství a jež jsi zapomněI i clo jejich jmén'

obléhají tě náhle a tísní tě, neustupnější než těžká v ně a jasnější a urěi.
tější než sluneěnf proud, kter1i pronikl právě korunou borovic a sprchl
několik krokťr napravo od tebe do Ťítlkfch trav lehounkou kruhovou
prškou.

Polo sedíš, polo ležíš opŤen jsa o mocuf žulovf balvan a zíráš jako

v hypnose na hladinu rybničnou. I po ní pienesla se tato duchová prška
světelná a vyvolala na ní podivnf vlhkf risměv, krátkf, nervosrrí, zimo-
mŤivf risměv, jakf strašívá na poclzim v starfch šlechtickfch parcích,
kde mají rodinné hrobky zarostlé buky, bŤízami a jinfm listnatfm stro.
movím. Tento ťrsměv jako by hasl, dŤíve než se rozsvítil.

Ano,tato duchová voda mriže sesmáti jenta|t:oalm směvem: chlad.
nfm a plazivfm, mizivj'm a obojživelnj'm. TakovÝm ťrsměvem, jímž
se usmívají hermafrodit,i Leonarda da Yinci a smyslní světci Correggiovi
nebo ďábelské světice Tiepolovy a erotičtí andělé Berniniho.

Když se tato voda zasměje tímto risměvem, věŤíš všemu. VěŤíš, že
sprchl sem pŤeď věky mrak slzí některého genia nebo ďémona; věŤíš, Že
na ďně žije ztanénárusalka a volá o prilnoci zoufalfin pláčem po komsi, _

po kom? Po tom, kďo by ji vykoupil, nebo koho by zahubila? Yšecko
jedno. Á co tak hletlíš na hladinu, pokláďáš i za možné, že vynoŤí se z ní
tiše její měsíčně krásná hlava, trochu ploskočelá, se slabounce vyčnělou
lícní kostí, s tupym nosíkem a drobnfmi očky, v nichž dní se již lehynce
dlorrh1ím utrpením.

Áno, zde stojí ěas. Bohu ncbo bohťrnr čest a chvála zato. lyco tak sníš
a světlo slunečné zduchovělé tichem vrhá kolem tebe své magické kruhy,
cítíš, že nad tímto čern1im rybníkem klene se cosi jako duha: most, po
kterém sejdou k tobě tví dávní mtt,yi z dětskiich let.



220 A není věru tŤeba zaklínadel. Jak se zahledíš do bleilélro duchového
světla slunečného, stojí pi'ed tebou jako živí. Tu je holčička s bleclfmi
vlásky jako len na slunci vymočen1imi; opatrně tím kočičím krričkem,
kter1i tě tak divně jimá,ktáči pŤes nánrěstí s brašničkou. Neznáš jejího
jména; desetiletí.nevzpomněl jsi na tuto bytost, družku sv ch dětskfch
her, a nyní jest znova velikj'm dobrodružstvím tvého srd.ce a tvé obraz.
nosti - zde u černého rybníka v lesích. A za ni hoch, ten ušlechtil1i hoch
s těkav1íma očima a bledé tváŤe, panské ďítě' které provázíval clo školy
sluha, zimomŤiv1i, v zimním kabátě s kožíškem, oďe všech se odlučující,
všem se vyh1tbající; tolik touáls po tom' dotknouti se jen jeho rukavic,
ale byl bys spíše zemŤel studem, než bys toho sveďl.

A táž horká' v|na za|évá tě i nyní; tytéž ilojmy tísně a rozpakri stou-
pají ti do hrdla i nyní a vysušují žizrti tvé patro. A pak starf šincleláŤ
na vesnici. Slovák s rendlíčkovitě pŤistŤiženírrr mastn1im kaštanovfm
vlasem a čímsi nev1islovně bratrsk m v měkké, pokorné tváŤi. Miloval
jsi jeho písničky, kterfm jsi nerozuměl a jež slyšel jsi jen jetlnou, _ neboť
pŤi tvé druhé návštěvě ve vsi byl již šindelái mrtev. Á podivno, po deseti-
letích, a právě nyní u černého rybníka v lesích slyšíš svist, s nímž oddě-
luje se pod jeho hoblíkem od. dŤeva hoblovačka, a chrupot tŤísek pocl
jeho nohou, zabalenou v hadry provázkem pŤevázané. A pak starf posti.
lion s rozmáčknutou plechovou trubkou na černožluté šĎuŤe, kterou zby-
tečně upínal neustále pŤes rameno. Ukazoval ti vysoké čáko, které mu
prostŤelili v ltalii, a učil tě italskfm číslovkám do desíti; choclil těžce
kolébavou chÍní a měl zvláštní zpěvné zamlaslrnutí, jímž pobizel koně
do klusu. Zni ti ny , po desetiletích po prvé zase, v uchu - zďe, u ěer-
ného rybníka v lesích.

Á pak... Ále kdo zná všecky tváŤe, které se tísní kolem tebe a nalé-
hají na tebe? Jsou to postavy z hrobťr vy'volané. Muži, jež jsi zachytil
jednou letmo pohledem v životě, a děti, s nirniž jsi obcoval léta a léta;
směvy, jež se rozsvítily a zhasly jako svíčka v prrivanu, i wásky, které

rylo mnoholeté hoŤe a utrpení; rmut dlouhého života i nejlehčí pyl
a prach svátečních vteŤin.

Nevíš, jak dlouho již takto sníš, nevíš, jak tllouho bys ještě srril, kdyby
tě neprobudil závan větru z lesa. Rozšuměl v dálce skupinu moďŤínri,
pohasl, pŤeskočil na jinou skupinu, pohasl zase, a dotkl se pak nev/slovně

plaše svfmi vonnyhi rty vodní hlailiny. Yiš urěitě, že to byl děj erol,ick1i;

rusulka' která byctlí pod černou vodou' slabě zasténa|a a zavzďycha|a.

A víš i, že nemjuže děj ten minout bez drisleďkri, tŤebas zilánlivě jich

nebylo, tÍebas zdánlivě nestalo se nic, než že rybník lehynce zplavěl

a zasmorrtil se. Yíš, že nastalo jakési tajernné poěetí, krásné, opravd.u

neposkvrněné početí, aviš, že čas dŤíve nebo pozclěji vynese najevo jeho

plod a že bude to cosi teskného jako červánky a měkkélro jako mlha'

Jest pozd.ě; a jako ve snách vycházíš z branky tohoto snového há-

jemství a teprve tvrdá silnice pod. nohama pŤiváďí tě zpět do skutečnosti.

Do skuteěnosti? Áno, to právě jest otázka: jest skutečností, co žiješ s ti.

síci a tisíci jinfmi lid'mi, nebo jest skutečností, co jsi prožil dnešní den

u ěerného rybníka mezi lesy?
Buď tomu tak, buď onak: vidíš dnes ke svému rižasu, jak málo se

znáš; jaké pŤedstavy a cít,y, dojmy a vzpcmínky žijí v tobě, o nichž

nevíš nic celá desetiletí, a pŤece: žijí a čekají jen pÍíležitosti, aby ožily

a žily pak vášnivěji a naléhavěji, tyto zdánlivé nicotnosti a pošetilosti,

než tisíce a tisíce zájmi domněle vážnfch a cluležitfch. vitlíš, že jsou

v duši neznámé tišiny a ty právě jsou osami a ohnisky, kolem nichž se
t,očí a ustŤeďuje život duše. Několik plachfch vzpomínek z dětství, ně.
kolik slov o bolestném pŤízvuku, jak spaclly s drahfch rtú, prchavf
risměv milované tváÍe, zachycenf do duše ve zbožné chvíIi _ hle, to
jest pravá kolYisi, života. Pactá na samo dno duše a bude zde svítit ještě,

až pohasne den a s nfun mnoho vyhoi'elfch strusek.
Ruskin doporuěoval Angličanrim, aby si bohatší z nich drželi někoiik

víl pro své ďěti.
Já bych doporučoval každému, aby putoval alespoř jednou za rok

k černénru rybníku v lesích, k černému rybníku v lesích s churavou
rusalkou. Tato země má, jak zlámo, ned'ostatek lecčehos, ale ne na štěstí
čern1ich vod, rybníkri a jezer v lesích.
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