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Egon Bondy

Šaman
Filip Tomáš – Akropolis, 2006

• 23
Je to úplné prokletí žít v téhle době a v téhle zemi, kdy si nesmíš ani nic vlastního pomyslet, natož říct,
neřkuli udělat, kdy na všecko je oficiální předpis a cenzura, kdy se musíš klanět takovým vrahům, jako
je Velký náčelník, a takovým krvežíznivým idiotům, jako je Velký šaman, a kdy si nejseš jist životem, jak-
mile si hraješ moderní hudbu, skládáš vlastní písně a nosíš fousy a dlouhé vlasy. Je to tím prokletější žít
v téhle době, když víme, že už za dvě generace tenhle očistec na zemi přestane, protože prostě lidé naloví
v důsledku nové moderní techniky tolik, že nebudou muset uznávat a poslouchat žádného Velkého náčel-
níka ani Velkého šamana, že bude svobodná výměna informací a svoboda umění a bude uznána sexuální
revoluce a osvobození ženy a budou školy pro všechny a budou se na nich učit jenom opravdoví odborníci,
a ne podvodníci – že už za dvě generace, toho se tedy ještě naše děti dožijí, nastane definitivně konec to-
muhle ostudnému středověku a s dovršenou vědeckotechnickou revolucí nastane svoboda, jak tomu učí
staří šamanové, jejichž učení je dnes překrucováno a ničeno těmi zrádci pracujících lovců, jako je Velký
náčelník a Velký šaman.

• 25
Po odmumlání posvátných textů, jimž rozuměl jedině šaman, bylo ticho ještě napjatější, a tu šamanvystoupil
na černý kámen v pozadí jeskyně, kam sotva bylo vidět, a spustil:
„Lovecké úspěchy naší společnosti jsou rok od roku větší. Pod vedením našeho moudrého a všepředví-
davého Velkého náčelníka a Velkého šamana je stále větší bohatství našeho kmene a stále hojnější zásoby
v našich stanech. Díky neúnavné a nikdy nespící péči našeho slavného vedení přicházejí k nám rok od roku
stále větší stáda sobů, bizonů a mamutů, tolik, že je ani ulovit nemůžeme. Proto, jestliže by někdo reptal
o nějakém nedostatku, je to jen proto, že je špatný lovec a špatný syn našeho kmene a špatně lovil, a tak
všecko si zavinil sám, ale co horšího, odvrátil štěstí od našich zdatných lovců, kteří heroicky bojují kaž-
doroční bitvu o jídlo. Takové individuum dokáže zničit úsilí celé osady, ba celého kmene a je potřeba je
jednou provždy odhalit, zneškodnit a vyvrhnout.“.
Tato řeč měla jako vždy zcela magický účinek. Včetně náčelníka chvěli se teď všichni strachem a současně
se v duchu rychle odříkali všech svých posavadních žehrání na ekonomickou situaci tábora a všech svých
malomyslností ohledně přítomnosti. Jen čekali, koho šaman odhalí jako tajného škůdce a nepřítele, který
vskutku jim právě v minulé sezóně tak zkalil zrak a zmátl ruku, že ulovili skoro hovno. Nikdo nevěděl, zda
to nebude právě on, koho šaman zasáhne.

• 27
Vnejskvostnějších oblecích chodil vznešeně po osadě, co chvíli vytrhoval lovce z přípravnýchprací a stručně
a pádně, leč naprosto jasně a přesvědčivě jim vždy vysvětlil, že to, co pro jiné společnosti, společnosti se
zastaralým zřízením, by bylo nepřekonatelnou hospodářskou krizí, je záležitost zvládnutelná hnutím prstu
našeho slavného vedení, které již dávno vypracovalo nejpřesnější a nejlepší plán, podle něhož se zdánlivá
krize obrací právě dialekticky ve svůj pravý opak, ve skutečnou éru blahobytu pro všechny.
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• 30
„Jak dodržuješ přikázání, soudruhu šamane?“, zeptala se pracovnice dřív, než mohl něco kloudného říct.
„Naprosto všecka!“, řekl okamžitě šaman s přesvědčením. „Denně třiatřicetkrát se klaním obrazu Velkého
náčelníka a patnáct a půlkrát obrazu Velkého šamana…“.
„Kde je máš, soudruhu?“, zeptala se pracovnice.
Šaman se zhrozené rozhlédl po stanu. Figurky, jimž se měl klanět, stávaly támhle v koutě pod šamanským
bubínkem a šamanskou holí, ale teď tam neviděl nic než jakousi hromadu hadrů. Po velkých obětech před
čtrnácti dny hodil šaman Kukučkovi krví pocákaný slavnostní oblek, aby ho i s ostatním šatstvem, jež přes
zimu zamazal a potrhal, vypral a opravil, – ale Kukučka, jak vidno, se na to vysral, naházel všecko na jednu
hromadu, a to zrovna tam, kde stály portréty státníků, takže jim nebylo vidět ani hlavu.
Já toho holomka jednou zabiju, pomyslel si šaman a rychle začal hadry a šatstvo odklízet. „Přikrýváme je
vždycky v tomhle počasí, aby nenastydly –“, breptal přitom, „letos jsme tu měli hodně chřipky.“.
Figurky pod hromadou byly překoceny a namočené do bláta, jež tu dosud nevyschlo, tak je rychle otřel
rukávem a postavil na zdobený kamenný podstavec, na němž měly být.

• 37
„Ale my o tom víme, samozřejmě že o tom víme, ale jen tak všeobecně – že se to děje – žádné podrobnosti.
A potřebujeme vědět, kdo tam chodí, jak se jinak chová, kdo k tomu podněcuje, kdo zpívá a kdo skládá
zakázané a protistátní písně, kdo tu popuzuje proti nám, kdo agituje k odchodu z tábora na ledovec, kdo si
vymyslil, že je málo zvěře, – a prostě všecko. Ve vašem táboře je potřeba najít protistátní zločince, odhalit je,
odsoudit, potrestat, protože jen neustále přítomná výstraha činí lid bdělým a ostražitým, takže sám se hrne
ke spolupracování.“.
Pěkně teda vyučují na té vaší Vysoké škole, konstatoval v duchu šaman, tomu se skutečně dá říct odbornost.
Žádná fušeřina.
„V určitých případech, pokud situace nevyžaduje jinak, nemusíme přece hned zakročovat proti třeba všem
klukům, kteří chodí s tebou tancovat, – ale potřebujeme o nich vědět a potřebujeme mít přehled o všem.“.
„Jsem, soudružko pracovnice, starý člověk.“, řekl šaman pomalu. „Nezapamatuji si skoro nic. Nikoho ne-
znám – jen tak od vidění. A co kde uslyším, to buď zapomenu hned, anebo to popletu. Na mne, bohužel,
nemůže Bezpečnost spoléhat, musíte v našem táboře najít mladšího, šikovnějšího, schopnějšího.“.
Čekal v obavách, co odpoví.
„Já to taky říkám, soudruhu šamane, přesně to jsem říkala soudruhům nahoře. To jsou všecko úkoly, pro
které je potřeba mladšího a i méně prací zaneprázdněného člověka. Protože ty přece máš práce spousty.“.
„Rozhodně.“, řekl šaman nejisté.
„Takového jsme si taky i našli, soudruhu šamane.“, pronesla pomalu a aniž by to jakkoli zdůraznila hlasem.
Šaman se v okamžení opět začal potit jako myš.
„Takže o to nemusíš už dálmít starosti, soudruhu.My se všechno teď snadnodovíme.Nač tě tímobtěžovat.“.
„Správně –“, zachrchlal šaman a musel se napít, jak měl vyschlo v ústech.
„Správně –“," opakovala.
Zůstalo ticho.
Šaman se znova napil, a protože byl z ticha nervózní, odvážil se říct: „To jsem rád.“.
„Ano.“.
„Dobře.“, řekl šaman a čekal.
„A přeci s námi nějak nespolupracuješ, soudruhu.“.
Šaman mlčel a odkašlával.
„Je tu potřeba najít, odsoudit, potrestat vlastizrádce. Poněvadž už dlouho tady u vás v táboře nebylo nic
odhaleno. A to není možné. Taková věc neexistuje, aby nebyli státní zločinci a vlastizrádci. To je přece jasné.
A taky nenímožné, aby tak dlouho jako tady u vás nebyly žádné veřejné výstrahy. To pak lidi zapomínají na
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svoje povinnosti. A zdá se jim, že by nemuseli dělat. A že nemusejí poslouchat. Začnou říkat, že by udělali
věci lepší, kdyby je dělali po svém. Tak je to. A ty to víš. A víš, že není možné, aby se to nechalo jen tak. Aby
si lidi začali myslet, že mají pravdu. Ty jsi velký šaman, ale špatně jim tady kážeš. No dobře, dostaneš sem
mladšího – pomůže ti.“.
Šaman se znovu zachvěl jako osika.
Ženská hodila hlavou dozadu, setřásla vlasy a poprvé se na něj podívala. A upřeně.
Šaman její pohled nevydržel.
„Potřebujeme, abys nám tu odhalil hlavní protistátní zločince, – stačí jednoho nebo dva. Pamatuj přitom, že
je stejně možná nepodřežeme, alespoň ne hned. Ale ty víš, že je musímemít pod palcem. Třeba se podřežou
sami. Ale potřebujeme, abys to udělal do deseti dnů. Pak se tu stavíme a ty nám je ukážeš.“.

• 86
Být správně člověkem znamená dbát o pravdu.

• 87
Pravda se dosahuje poznáním. Dbát o pravdu, znamená usilovat o poznání. Celý život usilovat o poznání
správnější, přesnější, pravdivější. Kdo jde po této cestě, může se mýlit. Může se i velmi mýlit. Ale tím, že
usiluje o poznání, dbá o pravdu. Bůh chce být poznán.

• 87
Bůh chce být poznán!A chce, aby byl lidemznám!Chce, abychomoněmvypovídali všem, kteří sami nevědí.
Volá šamany k tomu, aby ho poznávali a aby o něm pravdivě a přesně mluvili, a volá ostatní lidi k tomu,
aby Bohu aspoň naslouchali. Protože jen pokud poznáváme Veliké něco – a v té míře, jak je poznáváme, –
jsme schopni také pravdivě žít a jednat, to jest správně žít a jednat.

• 88
Když člověk dospívá k poznání – byť ještě zdaleka ne toho posledního – pochopí, že má zodpovědnost za
svoji práci – za svoje poznávání a poznání, jehož dosahuje, – že je musí chránit a hlavně že je musí předat
lidem.A současně žemá zodpovědnost za celé dědictví lidského usilování o pravdu, za celé dědictví kultury
a umění – že je musí chránit a znovu zprostředkovávat všem lidem. Neboť to je pro lidstvo to nejdůležitější.

• 89
(…) K čemu odměňovat dobrého? A za co? Za to, že žil, jak se má žít? Vždyť kdyby to bylo pro odměnu,
tak by to okamžitě bylo to, jak se žít nemá! Odměny a tresty jsou pojmy vaší donucovací káznice, kterou jste
zřídili na místě lidské pospolitosti. Nic z toho, co se děje, nezaniká. Není nic minulého, to je jen nedostatek
našeho vidění v tomto světě. Nic se neztrácí v nicotě – to se jenom vám zdá, že minulost znamená, že co
se stalo, už není, že je to anihilováno. Je to dál. Bůh zná jenom Velikou přítomnost a stále dál se otevírající
Budoucnost. Tak vypadá skutečný ontologický čas.

• 93
Normálně by člověka napadlo, že když už chce udělat ze semínek prach, že bude do nich kamenem tlouct
– to by bylo normální, ale tady tahle holka začala dělat něco úplně jiného, šoupala jedním kamenem po
druhém, tam a zpátky, tam a zpět – ne, nešoupala, ten kulatý kámen po tom plochém válela, a prášek se jí
nerozsypal, protože spodní kámen byl trochu prohloubený a měl rantl!
Zeptal se jí, kde takové kameny našla. Našla je v lese, ale spodní kámen si prohloubila trošku víc, než byl.
„Jak se to jmenuje?“, zeptal se šaman ukazuje na soustavu nástrojů.
„Nevím –“, odpověděla ostýchavě Muška.
„Ví to někdo?“, zeptal se šaman. „Třeba rodiče?“.
„Nevědí to.“, řekla Muška.
Šaman se zamyslel. Věc, která neměla jméno, vlastně nemohla existovat. To bylo jedno z esoterních učení
všeho šamanstva. Bylo co nej nutnější honem jméno objevit – ovšem ne libovolně vymyšlený blábol, ale
jméno, které bylo věci přímo vlastní, – aby věc, kterou Muška vynalezla, mohla být zachována.
„To, co děláš,“, řekl Mušce, „je vlastně, že to po sobě válíš –.“.
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Muška neřekla tak ani tak, protože to sama nedovedla pojmenovat. Šaman měl zhruba desetkrát bohatší
slovník, než měli lovci. Ti mu sice dost rozuměli, ale nikdy nemohli zcela přesně definovat slovní význam
slov, jichž užíval.
„Po sobě to válíš –“, opakoval zamyšleně šaman, a pak mu to zablesklo: „A tak se to bude jmenovat vá-
lenda!“.
Bylo to zcela autoritativní rozhodnutí a slovo bylo dost dobře věci vlastní, ale stejně tak jako se po Mušce
opět zapomnělo vyrábět takovýmto způsobem prášek na vaření bláta, ujalo se po tisíci letech slovo jiné.
Zatím se ovšem šaman uspokojeně usmíval a Muška zářila, neboť jí takhle najednou dal dar, nad který není
vzácnější ani silnější: nové slovo, vlastní jméno, které skutečně teprve ze dvou obyčejných kamenů udělalo
jednu novou věc a bylo její duší.
Veliká magická moc takového daru spočívala nyní v Muščiných rukou a nebude snad jediného v táboře,
kdo by nepřejal tuto novou duchovní věc z jejích úst se svědivou posvátnou bázní z Nadsmyslna.
(…)
Co by kamenem dohodil, pozoroval ted Mušku, jak horlivě pokračuje ve své práci.
Srdce v něm poskakovalo jásavou slastí.
Přece snad, do prdele, z těchhle lidí jednou něco bude – hle, zde je věc, která nebyla s nimi při jejich stvoření
a kterou jim nepřinesli Velcí duchové.
Sami obohatili celé univerzum o něco, s čím samo ani nepočítalo.
Jásám-li takhle já – jakou bouří musí jásat teď Bůh!, pocítil. Je to sice divná cesta, ale je to taky Cesta.

• 102
Nikdy nevíš, kterej člověk zrovna potřebuje pomoc, a tak musíš být připraven pomáhat pořád.
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