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Nejsou dvě historie – lidská a přírodní, ale jen jedna,
která je posledních pár milionů let společná.
Václav Cílek

Tam v korunách se člověk a strom setkají…
Bedřich Ludvík

Stromy

18.11.2005

13:01

Stránka 11

Úvodem slovo botanika
Co na stromě na první pohled neuvidíte
V Á C L AV V Ě T V I Č K A

S

tromy jsou patrně nejmohutnější organismy na
Zemi. Nebo alespoň mezi rostlinami. Mohou být tak velké,
že aby člověk dohlédl na
vrchol, musí pořádně zaklonit
hlavu. A pak ji pokorně sklonit, a možná i čepici smeknout.
Přitom to jsou organismy s téměř stejným složením těla,
jako mají ostatní: aby obstály, musí mít pevnou kostru či
stavbu, jejich „vnitřní“ orgány musí být dobře chráněny
před vnějšími vlivy a musí mít vhodný transportní systém.
Nikoli takový, jakým se vyznačují živočichové, přemisťující
samy sebe. Na stromech si ceníme jejich stálost, stálou přítomnost. Strom z lesa ani ze zahrady neuteče, na podzim
netáhne do teplých krajin... Jako živý organismus se však
musí také „najíst a napít“ , budovat své tělo, růst. K tomu
potřebuje vhodný, málem bych řekl promyšlený systém
zvláštních pletiv, schopných přemisťovat suroviny i vlastní
produkty: rozvádět je po celém těle, shromažďovat je
v zásobních orgánech a podobně. A musí také dýchat.
Do dnešní podoby se stromy vyvíjely po miliony let. Současně se do téže dnešní podoby každý z nich vyvíjel z malého semene desítky, ale většinou i stovky let.
Počátek fylogenetického vývoje dřevin (a tedy i stromů)
bývá kladen do období vzdáleného asi 420 milionů let.
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Tehdy patrně došlo na Zemi k ohromným klimatickým změnám. Tak velkým, že umožnily, aby z původního vodního
prostředí vystoupily rostliny na souš a začaly se tam rozvíjet.
Jejich počáteční vývoj, ač trval tisíciletí, byl přesto rychlý,
až překotný. Stále vznikaly (a jistě i zanikaly) nové vývojové
větve. Nejpokročilejší větev suchozemských rostlin záhy své
tělo rozlišovala v kořeny, stonky a listy – a vytvořila nezbytný předpoklad dalšího vývoje rozměrných organismů: soustavu cévních svazků.
Jsou to mnohobuněčné organismy s tvarově i funkčně rozlišenými buňkami, jejichž soubory
se diferencují v pletiva. Výraz
pletiva označuje soubory buněk
vzájemně srostlých a vzájemně se
ovlivňujících. Slovo pletivo se
začalo užívat v samých začátcích
rostlinné anatomie, kdy při mikroskopickém pohledu jejich
stěny vypadaly jako sítě, tkaniny nebo drátěná pletiva.
Nejvýznamnějším pletivem cévnatých rostlin jsou pletiva
vodivá, rozvádějící po rostlině roztoky: z kořenů stoupá
voda s rozpuštěnými anorganickými látkami vzhůru až do
listů, kde se odpařuje, a obráceně – z listů proudí roztoky
asimilátů na místa spotřeby nebo do zásobních orgánů.
Cévní svazek se skládá zpravidla z části dřevní a lýkové.
Dřevová část cévních svazků obsahuje cévy a dřevní parenchym. Cévy jsou protáhlé prázdné mrtvé buňky se ztlustlými, zdřevnatělými stěnami. Délka takové cévy může být
velmi rozmanitá: někde, jako u jasanů, byly nalezeny cévy
probíhající od kořenů do koruny, u dubů byly dlouhé jen asi
4 metry.
Lýkovou část cévních svazků tvoří sítkovice, parenchym
a sklerenchymatické buňky. Sítkovice jsou dlouhé, protáhlé
živé buňky, v jejichž přehrádkách je mnoho otvůrků, dírek:
připomínají proto sítko. Jejich stěny nedřevnatí, sítkovice
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většinou vodí organické látky a zpravidla jsou činné jen
jedno vegetační období.
Stonky dřevin, zvláště kmeny stromů, rostou nejen do
délky, ale i do šířky. Stále větší korunu je třeba zásobovat
vodou a strom je také nutné mechanicky zpevňovat. Sebepevnější vodivá pletiva jsou aktivní nejdéle 3 až 5 let. Čím
jsou starší, tím hůř a pomaleji roztoky vedou. Proto se musí
stále nahrazovat novými elementy, což zajišťuje druhotné
dělivé pletivo, které takovou činnost obstarává po celý život
stromu. Jmenuje se ztlušťovací kruh, kambium.
V těch zeměpisných šířkách, kde vlivem periodicity ročních období dochází k jejich střídání, funguje i kambium
periodicky. Na příčném řezu kmenem se to projevuje charakteristickou kresbou, takzvanými letokruhy. Na jaře produkuje kambium velké, spíše slabostěnné buňky dřeva, na vrcholu léta a na podzim buňky menší, silnostěnnější. Výraznost
kresby letokruhů spočívá právě v onom ostrém rozhraní,
kdy na loňské drobné silnostěnné buňky navážou na jaře
dalšího roku větší buňky slabostěnné.
Letokruhy jsou největším skrytým tajemstvím každého
stromu. Stojíce před mohutným dubem, cítíte možná jeho
sílu a ctíte patrně i jeho majestát. Obdivujete se rozložité
koruně, kosterním větvím vztaženým jako rozevřená náruč
vstříc slunci i dešti. Chladíte se ve stínu jeho listů a po čase,
když se dny stromu naplní – anebo je vám velká zima, se
hřejete a těšíte z teplých plamenů, které si ovšem berou ono
velké tajemství každého stromu s sebou.
To tajemství v sobě skrývají právě letokruhy – a my,
v našich zeměpisných šířkách, máme úžasnou výhodu, že
ono tajemství dokážeme a můžeme rozluštit. Skauti, trapeři
i jiní přátelé a znalci přírody umějí podle pařezu s letokruhy
určit světové strany. To je ovšem jen malý zlomek tajemství
stromů-letopisců. Od poloviny dvacátého století se totiž rozvíjí zvláštní vědní obor – dendrochronologie, který dokáže
z letokruhů číst jako kdysi gramofonová jehla z desky nebo
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dnes čtecí zařízení čárových kódů. Právě takovými čárovými
kódy totiž letokruhy jsou. Předešly dnešní dobu o statisíce
let. Dá se z nich vyčíst, kdy rostl strom, z něhož zhotovili
trám zabudovaný ve stropě starého zámku, dá se zjistit, jak
stará asi může být malba deskového obrazu. A s přesností
větší než radiokarbonovou metodou se dá zjistit falzum
takového obrazu – protože „čárový kód“ letokruhů nelže.
Stromy jsou schopny zaznamenat i sluneční aktivitu, dokážou prozradit, která léta v minulosti byla suchá a která
mokrá, jak se měnila kvalita ovzduší i jaké změny vyvolal
člověk svou činností v krajině.
Zda to věděli již druidové, keltští „kněží“, anebo šamani
severoamerických indiánů, nevím. Možná to jen tušili,
možná jen spoléhali na to, že stromy svá tajemství hned tak
někomu neprozradí, a udělali si tak z nich své tajemné,
mlčenlivé pomocníky. A také nevím, jak s tajemstvím stromů
pracovali třeba afričtí kmenoví kouzelníci, jestliže měli
kolem sebe jen palmy nebo nepřetržitě rostoucí tropické
stromy: ani jedny, ani druhé si letokruhové záznamy nevedou. Na rozdíl od nás však měli po ruce třeba baobaby,
v jejichž dutinách měli své svatyně, krámky i pohřebiště.
A své mýty.
Anatomická stavba těla, především jeho dřevové části, je
typickým znakem dřevin, zvláště stromů. Ač na první pohled
neviditelná, je vlastně jejich podstatou a tvoří strom stromem.
Každý trochu jinak, ale přesto všechny skoro stejně.
Neandertálec, Kelt, Markoman, Slovan, Indián – a ani
globalizovaný našinec to pochopitelně nevnímá: vidí jen
břízu, lípu, jasan nebo buk. A ještě ne každý ta jména zná,
natož aby si uvědomoval, jak složitý organismus takový
strom je. Vidí ho jen jako objekt – tu užitku, tu obdivu. A já
mám pocit, že stromy jsou možná rády, že tomu tak je. Že
jsou užitečné i obdivuhodné.
Praha, říjen 2005

11

Stromy

18.11.2005

13:01

Stránka 15

1. Počátky kultu stromů

STROMY KOLEM NÁS
ohutný strom: utajená síla a pevnost.
Nechce se věřit, že byl malinkým a zranitelným semenáčkem – před dlouhými
dvěma sty a padesáti lety. Za tu dobu se
stal svědkem života víc jak devatera
lidských pokolení: vnuk pokládá ruku
na kmen, o který se stejně opíral jeho
dávno mrtvý praděd… Propojení života
stromu se životy lidí představuje vztahy, které patří k nejzákladnějším.

M

Krajina se stromy je pro náš život potřebná, jako by měla léčivou moc. Kolik jasu si do pochmurných dní městské blátivé zimy
přineseme třeba jen z náhodného zastavení v bukovém lese za podzimního dne, kdy slunce už nehřeje, ale dokáže rozzářit usychající
listy do mnoha zlatavých odstínů. Jen vzpomínka – a nutí nás opět
přivírat oči a hledat jistotu u hmotných, stříbřitě šedých bukových
kmenů ...
Krásný je tentýž les i v zimě, v té čisté, pravé, se sněhem.
Stříbrné kmeny se v ní právě teď stávají nejvýraznějšími, i ony se
dokázaly nádherně rozzářit, když se přizdobily namrzlými a třpytícími se vločkami sněhu uchycenými na každé nerovnosti zdánlivě
hladkého kmenu. Sníh jako bílá linka zvlášť zdůrazňuje stavbu
větví, které se nahé, bez listí, chlubí svou hmotností…
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Vztahy v přírodě, stejně jako vztahy mezi lidmi nebývají
jednoduché. Ani vztahy mezi stromy a lidmi takové nejsou:
uskutečňují se v několika rovinách. Nejsnáze se vyznáme
v těch, které jsou, zjednodušeně řečeno, hmatatelné. K tomu,
abychom jim porozuměli, není třeba fantazie, lidé dobře chápou všechno, z čeho mají prospěch. Vyjmenovat, čím a jak
konkrétně jsou stromy lidem užitečné, není obtížné, jen
seznam by byl hodně dlouhý: svými plody, ať sladšími nebo
natrpklými, s peckami i dužinou, svými listy a květy na léčivé čaje i masti. Lidé využívají kůru stromů, pryskyřici
a lýko, ale nejvíc dřevo – na stavby obydlí, lodí, na nábytek,
také k vaření pokrmů a k topení.
Ani dnes se žádná stavba neobejde bez
trámů a nejrůznějších prken, přestože existuje mnoho nových materiálů. Pro kolik
však je výchozí surovinou buničina – a ta
je přece také ze dřeva... V minulosti to
ovšem bylo jednoznačnější: stavby byly
většinou celodřevěné až na došky na střeše, pokud ji neudělali ze šindelů, povozy
byly ze dřeva, dřevěné byly džbery,
misky, lžíce i naběračky, nástroje v kuchyni i v hospodářství, ze dřeva byly jednoduché stroje – a také
zbraně. Na zahradách oplocených dřevěnými plaňkami stávaly klátové úly. Oltáře v kostelech byly vyřezané ze dřeva,
stejně i sochy svatých. Na poslední cestě byli mrtví ukládáni
do rakví vydlabaných z kmenů stromů… Od kolébky po
rakev strom lidi provázel, provází a slouží. Je to užitek, který
se dá zvážit a změřit, lze jej snadno převést na peníze. Existuje však i užitek jiný, na který není snadná odpověď: kolik
za kolik? I když je možné, že existují výpočty, jakou cenu má
kyslík dodaný listem stromu. Jenže kolik zaplatit za kyslík
od listů v celé koruně? Spočítal ty listy někdo? Třeba pomohou slova Václava Větvičky: „Kolik listů má strom? Inu,
jeden až mnoho. Tak mnoho, že porazí-li se osmdesátiletý
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buk, nahradilo by jeho listový aparát, onu továrnu na čistý
vzduch, teprve 1500 mladých, osmi- desetiletých boučků.“
A užitek z kořenů? Kolikrát jsme si s obavami i nadějí připomněli mohutnost staletých dubových kořenů, když v čase
největšího povodňového nebezpečí v srpnu 2002 držela hráz
Rožmberku vodní plochu o rozloze 2300 hektarů, což znamenalo asi 70 milionů kubických metrů vody. Desetkrát víc,
než předpokládal Jakub Krčín, když kázal hráz zpevňovat
duby. Několik velikánů na Rožmberku pochází ještě z jeho
doby, jiné jsou možná o sto let mladší. Raději nepomyslet, co
by se stalo, kdyby zvítězila voda… Hráze a duby vydržely.
Tady si užitek můžeme snadno spočítat. Stejně jako
u stromů, které svými těly brání domy před poryvy větru,
před zásahem blesku a jejich živé zelené koruny jsou schopné zadržet plameny útočící na dům, u něhož vyrůstají…
Třetí rovina vztahů se týká služeb nenápadných, a přitom
víc než jen užitečných. Lidé je skoro ani nevnímají, berou je
jako samozřejmost – i proto jsou těžko přepočítatelné na
peníze. Možná je obtíž i v tom, že stromů je kolem nás stále
ještě dost. Pomohl by malý pokus?
Tedy: představte si krajinu, kterou znáte, která je vám
blízká. Vrby a olše nad potokem naznačují korunami jeho
běh, stromy rostou kolem rybníka, střechy domů vykukují
ze zelených korun a alej podél cesty vede k lesu. A náhle by
jakýmsi zlým kouzlem všechny tyhle stromy zmizely: stromy v lese, v polích, dokonce i tújky na hřbitově a mladé břízky při cestě, připomínající spíše křoví než opravdové stromy
– i ty by byly pryč. Krajina by rázem byla zcela bez stromů –
prázdná krajina… To by byl hodně zlý sen. Takže ať si to
uvědomujeme, anebo to bereme jako samozřejmost: stromy
dotvářejí krajinu, to ony jí dávají charakter a malebnost.
V tom jsou nezastupitelné a nenahraditelné.
A ještě něco: stromy jsou krásné. Každý po svém, pokud
se jejich krásu naučíme vidět. Pokud se jim naučíme naslouchat, pak pobídnou k přemýšlení.
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Ú C TA K E S T R O M Ů M
raťme se do daleké minulosti, do dob, kdy stromy byly
silnější než lidé. Bylo to i tím, že žily na zeměkouli dřív
než lidé a že vlastně svou existencí umožnily lidem život.
„Existovaly na této planetě miliony let předtím, než vznikl
náš druh, a díky jejich schopnosti čerpat oxid uhličitý
z atmosféry, asimilovat uhlík a uvolňovat kyslík jsme se my
– a další suchozemští živočichové – mohli vyvíjet. Stromy
pomáhaly v průběhu času prostřednictvím fotosyntézy stabilizovat podnebí. Také přispěly k vytvoření půdy a pomohly zabránit půdní erozi,“ shrnul americký publicista Nathaniel Altman, autor knihy Posvátné stromy.
Už od doby, kdy se lidé živili lovem, byl jejich život
poznamenán snahou ubránit se a přežít. A přitom všechno
kolem nich bylo o tolik silnější než oni sami a často jim
nepřátelské. Každé střetnutí s okolním světem znamenalo
zranění, nebo je dokonce stálo život.
Všude kolem byly husté
a špatně přístupné lesy plné
nebezpečí – v podobě dravých zvířat, ale i stromy byly
o tolik mohutnější než slabý
člověk... Stál před nimi
s pokorným obdivem a přál si
mít něco z jejich životní síly.
A přitom je potřeboval, pomáhaly mu: pod rozložité koruny
se mohl schovat před prudkým sluncem i ostrým lijákem,
jejich plody zaháněly hlad. Dřevem živil oheň, u kterého se
hřál a na němž pekl maso zvířat ulovených v lese. Neopatrně kácený strom mohl zabít, jeho odlomená větev zranit.
Lidé přistupovali ke stromům uctivě a s opatrností jako
k někomu mocnému, koho si nesmějí rozhněvat…

V

Bylo to tenkrát, když mezi člověkem a stromem byl vztah v jiné
rovnováze, než je teď. Strom – ten byl tehdy oním mocnějším. Pra-
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les obklopoval osady lidí, vstoupit do něho bylo nebezpečné.
A přece do něj lidé pronikali dál a dál, i když je to stálo životy.
Tajemnost tvarů a stínů pod hustými větvemi, které nepropouštěly
sluneční paprsky, zvláštní pach spojující hnilobný dech s vůní
pryskyřice a květů, zrádné bažiny a neschůdné stezky s číhajícími
zvířaty – to všechno lidi zastrašovalo, ale i lákalo a vzrušovalo.
V pralese bylo tolik neznámého a nepochopitelného života… Les
i jednotlivé stromy měly v sobě o tolik víc síly a schopnosti žít než
snadno zranitelný člověk, který stál v přírodě vlastně bezbranný,
kterého zastrašovalo skučení vichřice, nepochopitelné příchody
bouří, světlo blesku. A navíc – lidé do lesa museli. Potřebovali ho.
Potřebovali dřevo, plody, pryskyřici, med, květy na léčení, les
poskytoval potravu, aby nezemřeli hladem. Proto znovu a znovu
odcházeli do pralesa, vcházeli pod husté koruny velikých stromů,
podlézali vývraty, šplhali přes padlé kmeny, vysekávali si stezky,
i když zase brzo zarůstaly. Strach jim svazoval nohy, ale lidská
vůle je hnala dál. A tak se mohlo přihodit, že muže, kteří pronikli
dál do hvozdu, tam zastihla noc. V klamném světle měsíce se náhle
před jejich vyděšenýma očima zjevil velikán – strom zalitý neskutečnou září, která jako by ho vydělovala z množství ostatních stromů. Světlo dalo ještě větší hmotnost silnému kmenu, proti němuž
byli i nejsilnější z mužů nepatrní, i rozložité koruně, v níž prosychající větve připomínaly zlověstně pokroucené a vztahující se
pařáty. Stíny prohloubily praskliny ve staré kůře a zdůraznily její
zvláštní kresbu. Okolo se pak jako hradba tyčily další kmeny, jen
o málo slabší. Zděšení lovci se hrůzou přitiskli k zemi a netroufali
si jít dál. Strach i vyčerpání je přemohly. Ráno se vzbudili světlem
nového dne, které jen spoře pronikalo klenbou větví. Přežili.
Ani denní světlo neubralo na tajemnosti mohutných stromů,
mezi nimiž se muži ocitli. Silný zážitek, vděk za zachránění
a radost, že jsou naživu, přidávala stromům v očích lidí neskutečnou podobu neznámých a mocných bytostí, které všechno kolem
ovládají. Lidem se zdálo, jako by je ony bytosti pozorovaly, přímo
cítili jejich přítomnost. Padli proto mezi mohutné vystupující kořeny stromů a děkovali za záchranu. Na místě zanechali ulovená zví-
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řata. Když se ke stromu za několik dní vrátili, zjistili, že úlovky
zmizely. Mocné bytosti dar-oběť přijaly. Na zemi zbylo jen několik
holých kostí. Od té doby považovali lidé seskupení mohutných stromů za místo, kam mohou nosit bohům dary. Stromy se staly nedotknutelnými, protože ulomit z nich jen větvičku znamenalo ublížit
ve zlém mocné bytosti a ta by jistě nejen takového opovážlivce, ale
celý jeho rod ztrestala.
A třeba se příhoda udála jinak. Že ne světlo měsíce, ale oslňující
blesk ozářil do neskutečné podoby mohutné stromy a že ani neprožili zděšení lovci v pralese celou noc, jen museli uprostřed nepřátelského lesa přečkat bouři a náhodou vyvázli bez zranění, třebaže
okolo padaly sražené větve a praskaly stromy. Když po přežité
hrůze se prales rozvoněl osvěženou zemí – tu se lovcům zdálo, že je
zachránil zázrak, mocné božstvo…
Lidé tehdy nejenom přisuzovali stromům duši, ale současně viděli v mimořádném, mohutném a věkovitém stromu
i něco víc – tajemnou mocnost, které je třeba dávat dary jako
poděkování za přízeň, anebo předem přinášet oběti, aby od
ní získali záchranu, pomoc, prospěch.
Tehdejší lidé věřili, že jim strom může zprostředkovat
spojení s bohem, naznačit jim boží vůli. V takovém stromě
viděli svoji jistotu, proto se k němu obraceli ve chvílích, kdy
se potřebovali o někoho nebo o něco opřít. Nedovolili mu
ublížit ani ulomením větvičky, protože věřili, že by tím škodili sami sobě. Chránili ty výjimečné, posvátné stromy, protože chránili božstva, která v nich sídlila.
Později, přibližně v době, kdy se lidské kmeny usadily na
jednom místě a lidé se naučili obdělávat půdu, se představa
pozměnila – lidé už přestali uznávat za boha strom, ale ty
stromy, které byly něčím výjimečné, považovali za sídlo božstva. A bozi museli být uctíváni, aby ze svých stromů neodešli, neopustili je – a tím neopustili lidi. Co by si pak bez
opory bohů počali? Proto lidé nosili dary a oběti tam, kde
jim tajemná atmosféra napovídala, že místo je posvátné…
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J A K É S T R O M Y S E S T Á VA LY P O S V Á T N Ý M I ?
idé ve své víře – tedy i v tom „lepším já“ – nepřestávají
mít na zřeteli svůj užitek. Dnes – a stejně i v dávnověku.
Proto mohl být za posvátný strom vyvolen ten, který byl
lidem nejužitečnější a byl zárukou přežití. Tedy i strom takového druhu, jakých rostlo všude okolo mnoho – například
v severských zemích to byl dub, protože žaludy tam bývaly
součástí potravy a zachraňovaly v nouzi od smrti hladem.
Posvátným se mohl stát
i strom, který rostl nad prameny a studnami – tedy životně
důležitými zdroji vody. Anebo
naprostý protiklad – ne běžně
se vyskytující stromy, ale strom
v oblasti vzácný, jehož plody,
listy nebo pryskyřice měly
nějaký mimořádný účinek, hlavně léčivý.
Za stromy posvátné byly považovány i ty, které svým
vzrůstem, vzhledem nebo vůní dokázaly na lidi působit
a podněcovaly jejich fantazii. Stín pod propletenými korunami působil tajemně, pokroucený a narušený kmen vyvolával
představu jakési bytosti. Většinou to bývaly stromy hodně
staré.
Volba posvátného stromu nebo posvátného háje zřejmě
bývala záležitostí celé pospolitosti: lidé o tom rozhodovali
buď společně, nebo se podřídili názoru nejmocnějšího. Tato
„sdílená posvátnost“ byla pro členy rodů a kmenů spojujícím prvkem a součástí dodržované tradice.

L

VÍRA V DUŠI
řesvědčení, že stromy jsou posvátné, bylo pro myšlení
tehdejších lidí samozřejmé. Současně věřili, že jejich
vlastní život jim umožňuje duše, kterou každý člověk má.
Živí lidé se mohou hýbat, jedí, bojují, plodí děti – tedy musejí mít v sobě nějakou zvláštní sílu. Když zmizí, člověk přesta-
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ne dýchat, přestane se pohybovat – je bez ducha nebo bez
duše, nežije. A stejné že je to se všemi ostatními živými
tvory. Také rostliny kvetou, dávají plody, vyrůstají. V zimě
bez listí sice vypadají, že jsou mrtvé, ale s novým jarem oživnou – tedy jejich duše se v nich znovu probudí, a to je
dokonce víc, než se stává lidem. Zejména stromy obdivovali,
ty přece dokázaly žít snad věčně, alespoň ve srovnání s lidským kratičkým pobýváním mezi živými. Duše mohutného
stromu musí být stejně mocná, jako je ve srovnání se snadno
zranitelnými a slabými lidmi silný strom.
A protože k životu potřebovali lidé i vodu, věřili, že také
studánky a řeky mají duši, půda že má duši, a proto je některá úrodná a v jiné nic neroste, duši přisoudili i skále, jejíž
balvan někdy zabil a jindy se člověku vyhnul. Duši si představovali jako bytost, která v rostlinách, studánkách a kamenech sídlí.
Mezi ty národy, které ctily kameny, studánky, stromy –
tedy bytosti v nich usídlené –, Slované patřili. Přírodu si oživovali a tím jim připadala bližší a pochopitelnější. Významný etnograf a historik Lubor Niederle napsal, že je to oživení
přírody řadou bytostí nelidských, nadaných nadpřirozenou
silou. A třebaže to měly být „bytosti nelidské“, aby s nimi
mohli lidé nějak komunikovat, představovali si je jako sobě
podobné: krásné nebo šeredné, urostlé i zakrslé, někdy vlídné, jindy záludné a nepřátelské. Věřili, že tyto bytosti mají
nad lidmi moc a že je třeba s nimi vycházet v dobrém.
MÝTY
aši pohanští předkové tedy brali kameny, skály, vodu
a hlavně stromy jako sobě rovné a podle toho s nimi
zacházeli. Bylo pro ně samozřejmé se stromy mluvit, věřili,
že strom a člověk se mohou dělit o žití. Věřili, že do stromu
rostoucího v místě, kde byl pohřben mrtvý, vstoupí duše
zemřelého, že strom zasazený při narození dítě je jeho stromem životním.
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Podobných mýtů vyznávali dávní předkové mnoho –
usnadňovaly jim život, protože jejich prostřednictvím se
v ledačem mohli lépe vyznat. Současně jim tyto mýty přikazovaly, jak je třeba se chovat. Když to bylo nezbytné, mohli
lidé stromy pokácet a použít jejich dřevo, ale nesměli je svévolně ničit. Tak mýtus – můžeme ho nazývat moudrým –
nedovoloval, aby ničili prostředí, na kterém byli životně
závislí. A to je jen jeden z mnoha příkladů. Tradice lidi zbavovala odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, ale pomáhala
jim přežít.
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2. Pohanští předkové a víra ve stromy

V

raťme se do minulosti – jenom tak můžeme pochopit, co
a proč se dělo na území, které se stalo i naším domovem. Přenesme se na konec starého a začátek nového letopočtu. Tehdy tu o Ježíši Kristovi a jeho učení nebylo ani potuchy a ještě dlouhá staletí byl život zdejších obyvatel ovlivněn
jinými představami. Ta doba je dnes nazývána předkřesťanskou, pohanskou.

O B Y VAT E L É Z N Á M Í J M É N E M
rvními historicky známými obyvateli
na našem území byli Keltové, zřejmě
jeden z posledních národů, jehož příslušníci dokázali žít v dokonalé harmonii
s přírodou. Jenže v keltské historii tak
můžeme charakterizovat až „závěrečné
období“: první seznámení Evropy s Kelty
přibližně ve 4. století před Kristem bylo
totiž poznamenáno jejich obratným válečnictvím i bezohledným rabováním a krutostí, což děsilo obyvatele tehdejších bohatých a kulturních
zemí, především Řecka a římské říše. Vždyť v roce 386
vyplenili keltští dobyvatelé Řím, který byl do té doby považován za nedobytný. A to je nezastavilo… Keltové byli tehdy
počítáni k největším barbarským národům tehdejšího světa,
hned vedle Peršanů a Skythů, a na několik století spolurozhodovali o vývoji v Evropě.
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Všeho do času – historie se obrátila a za necelých sto let to
byla naopak římská armáda, která v rozhodující bitvě u Telamonu Kelty porazila. Bývalí obyvatelé byli vytlačováni
z obsazených území a sami se stali pronásledovanými. Část
Keltů žila poměrně pokojně na území ostrovní říše, hlavně
v Irsku, ale Keltové z jihu Evropy se museli stáhnout
do zemí na sever od Alp.
V té době se usadili také u nás. Už se nevěnovali výbojům, ale tvořivému způsobu života. „Po jednom z desítek
keltských kmenů, po Bójích, zůstalo naší vlasti jméno: Boiohaemum – Bohemia. I v názvech českých řek zní stará keltština: Jizera – Isara, Ohře – Agara, Olše – Olza… Keltové
u nás žili asi čtyři století. Byli to neobyčejně pilní lidé, skvělí
řemeslníci, stavitelé, organizátoři, umělci. Keramiku jako
první na našem území už točili na hrnčířském kruhu. Razili
první mince. Zbudovali tu první mosty a první silnice. Také
první sídlištní centra takřka městského charakteru, oppida,“
shrnuje ve své knize Petr Hora-Hořejš.
Na přelomu letopočtu byl rozvoj keltské společnosti na
našem území přerušen vpády bojovných germánských
kmenů přicházejících ze severu. Současně se na Kelty tlačili
od jihu Evropy Římané se svými legiemi – jenže je zastavil
ohromný a neprostupný Hercynský prales rozkládající se
východně od Rýna. Anglický kulturní antropolog a etnolog
James G. Frazer ve své knize Zlatá ratolest uvádí, že Germáni jím cestovali dva měsíce a nedosáhli jeho okraje. A když
o čtyři století později chtěl do pralesa vstoupit císař Julianus,
„osamělost, smutek a ticho lesa“ na něj silně zapůsobily
a prohlásil, že v římské říši nezná nic podobného.
A právě tento prales zabránil přímému vpádu římských
legií na dnešní území Čech, jako by stromy samy chtěly ty,
kteří je uctívali, ochránit před záhubou. Náporu bojovných
Germánů se však Keltové neubránili. Většina příslušníků
germánských kmenů sice v dobách následného stěhování
národů pokračovala dál na západ, přesto od konce 1. století
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našeho letopočtu už odborná literatura Kelty jako obyvatele
našeho území neuvádí.
Ztratili se, zmizeli? Ne všichni, mnozí Keltové zůstali
a snažili se žít vedle germánských dobyvatelů, často spíše
v jejich područí – až s nimi postupně splynuli. Zachovalo se
však něco mnohem podstatnějšího – a to je kulturní odkaz
Keltů, jejich technická a civilizační vyspělost. Znalec keltské
historie Jan Filip však připomíná, že „samotní Germáni, kteří
urychlili pád keltské moci v Čechách a později také na Moravě, přicházeli s kulturou silně keltizovanou. Už ve 2. století
před n. l. přejali mnoho technických vymožeností z keltského prostředí ve výrobě, ozdobách, špercích i v keramice.
Někdy je velmi těžké rozlišit, co je v hmotné kultuře Germánů jejich vlastním výtvorem a co vzniklo pod keltským vlivem.“
Bylo tedy na co navazovat, a třebaže Keltové přestali
nejen u nás, ale vůbec v Evropě působit jako mocenští a političtí činitelé, jejich dílo, názory a postoje ovlivňují evropskou
kulturu do současnosti.
Keltům jejich životní filozofie přikazovala přistupovat k přírodě, která je obklopovala, s porozuměním. Naučili se ji pozorovat,
citlivě si všímali všeho, co se v přírodě děje. Významné místo
v keltské společnosti měli druidové – zastávali nejvyšší postavení
mezi keltskými kněžími. Vládli neobyčejnými schopnostmi, měli
velké znalosti o přírodě i o lidech, uměli lidi ovlivňovat, byli
v mnohém výjimeční. Druidové například uměli věštit ze šumění
listí posvátných stromů nebo z odrazu oblohy v posvátné studánce.
Měli pod svou ochranou posvátné dubové háje – vždyť i jejich
jméno prý bylo odvozeno od názvu dubu (řecky drys), jak uvádí
Jan Filip. Obětování (například bílých býků) neprováděli bez dubové ratolesti, neboť co na posvátném stromě rostlo, považovali za dar
nebes a v souvislosti s tím provedené úkony za pokyn bohů. Proto
přisuzovali mimořádnou kouzelnou moc jmelí, které rostlo vysoko
nad zemí v korunách stromů.
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To oni vedli pospolitost k budování harmonických vztahů
s okolní přírodou: se zemí, vodstvem, rostlinami i živočichy. Ne
vládnout, ale přijímat od přírody podněty a podle toho rozhodovat.
Nacházeli shodu lidských povah s charaktery různých druhů stromů, což poznáváme z keltského „stromokruhu“, a považovali to za
důkaz propojení životů stromů a lidí.
Můžeme litovat, že učení druidů nebylo
zaznamenáno písemně, ale jako tajné bylo jen
ústně předáváno vyvoleným žákům. Proto se
při zkoumání života Keltů opíráme o archeologické nálezy a používáme srovnávání s jinými
kulturními oblastmi. Pokud se chceme odvolávat na odrazy jejich mýtů ve zvycích a pověstech, pak můžeme spoléhat na písemné záznamy římských historiků, kteří ovšem život
Keltů hodnotili svou zkušeností. To je patrné
zejména v oblasti náboženských představ, kdy keltskou mytologii
zprostředkovávají tak, jak ji vnímali oni sami.
Víme, že Keltové se klaněli mnoha božstvům různých stupňů,
v jejich představách měla místo posvátná zvířata (například kůň,
medvěd, býk, kanec) i rostliny, ze stromů jasan, jabloň, buk, líska,
bříza, olše, habr, hlavně však tis a dub. Některým stromům byly
připisovány božské vlastnosti nebo aspoň magická síla. Jan Filip
připomíná pozdější římské nápisy a irské texty, v nichž jsou zmíněni bohové dubu nebo buku (deus fagus, bůh buku, deus sex arbores,
bůh šesti stromů, deus ribus, bůh dubu), což svědčí o velké úctě,
kterou Keltové stromům projevovali. Když byl zničen posvátný
strom, bylo společenství zbaveno ochrany a pocitu bezpečí. Proto se
ve válkách nepřátelé uchylovali k „stromovraždám“ a uloupené
posvátné stromy poražených obětovali vítězové svým božstvům.
M Í S TA D O S T I P R O S L O VA N Y
ivot se nezastavil. O několik století později se historie
zopakovala – to když do české kotliny kolem pátého století našeho letopočtu postupně začaly pronikat slovanské
kmeny.

Ž
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Události popsal děkan svatovítské kapituly Kosmas na
počátku 12. století v latinsky psané České kronice – a ve své
knize ze století dvacátého jeho popis vlídně upřesnil Petr
Hora-Hořejš: „Kosmovo vyprávění vzbuzuje milý dojem, že
Slované k nám pronikli jakoby nárazem, v mocném přistěhovaleckém proudu. Nikoli! Moderní archeologické průzkumy
odkrývají stále čím dál větší počet nepatrných slovanských
osad, roztroušených daleko od sebe a připomínajících spíš
rodinné samoty než vsi v dnešním slova smyslu. Naši předkové zjevně nezabydleli kraj v nějakém souvislém územním
pásu. Nalézané zbytky po jejich sídlech, to jsou drobné ostrůvky civilizace na skrojcích úrodné půdy, obklopené nekonečnem pralesa a mokřisk. Ve vískách o pěti, sedmi, nanejvýš deseti přikrčených chaloupkách z proutí žili lidé
zabývající se zemědělstvím a pastevectvím, lidé odsouzení
k takřka naprosté samotě, obkroužené znepokojivým horizontem lesa. A tak si pochod Čechovy družiny musíme
představovat nikoli jako mohutný
nástup slovanského živlu, nikoli jako
slavnostní příchod tisícihlavých zástupů, nýbrž jako nenápadný posun
drobných kolektivů, snad spřízněných
rodin – třígeneračních společenství
dědů, otců, a synů.“
Tehdy nejen pohraniční hory, ale
celé území dnešních Čech pokrývaly
hluboké hvozdy, v nichž převažovaly listnaté stromy, hlavně buky, duby a habry. Byly to špatně průchodné lesy se stržemi, s popadanými kmeny
a bažinami. I proto nebylo osídlení husté, lidé se usazovali
většinou u brodů řek nebo žili na místech, která získali
vykácením lesa. V zemi bylo dostatek prostoru, kde se
mohli nově přicházející Slované usadit – a ti pak během
života několika generací pokojně splynuli s původními
obyvateli v jeden rod.
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A co z toho plyne? Můžeme se víc než jen domnívat, že
jsme od našich dávných praprapředků převzali nejen některé názvy řek a pohoří, nejen získali některé dovednosti
a zvyklosti, ale také schopnosti, vlastnosti a nadání.
N E J V Y Š Š Í B Ů H N A Š I C H S L O VA N Ů
lované byli zemědělci, žili v rodovém uspořádání a vůdčí
roli měla družina svobodných bojovníků v čele s vládnoucím stařešinou – v tom se shodovali s původními obyvateli. Měli i obdobné náboženské představy. Například věřili
stejně jako oni, že nejvyšší bůh, vládnoucí bleskům a hromu,
sídlí ve stromu, který dokáže bouřím vzdorovat – tedy
v mohutném dubu. Kelty to naučili jejich druidové a v totéž
věřili Germáni i Slované. Vlastně se není čemu divit, vždyť
tato spřízněnost vycházela ze společného indoevropského
základu, kde úcta ke stromům byla jedním ze základních
projevů.
Příchozí Slované, kteří se stali záhy hlavními obyvateli
dnešní Moravy i české kotliny, se nelišili od Slovanů usazených jinde. Jako oni vzývali mocného Peruna a jeho posvátný dub, spolu s tím uctívali svatháje s posvátnými stromy,
kam nosili oběti. Podle svědectví byzantského císaře Konstantina VI. zvaného Porfyrogennétos například při tažení
Rusů na Cařihrad v 10. století obětovali ruští bojovníci
posvátnému dubu rostoucímu u Dněpru na ostrově Chortici
kohouty, slepice, chléb a maso a vetkávali do dubu své střely.
Před Perunovou modlou v Novgorodu ve dne v noci plál
oheň z dubového dřeva a nesměl uhasnout. Dočteme se
o tom v Encyklopedii slovanských bohů a mýtů od českých
badatelů Nadi a Martina Profantových nebo v knize historika Zdeňka Váni Svět slovanských bohů a démonů. Váňa
uvádí, že posvátné duby rostly v Provově háji v pobaltské
Vagrii stejně jako v polské Čenstochové a ve Štětíně a že
„psané prameny přinášejí přímé zmínky o Perunově dubu:
ještě roku 1302 stál v Haliči u Přemyšle a označoval hranici
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tamního biskupství. Také v Dalmácii se zachoval místní
název Perunova dubrava. Konečně i Perkunas – litevská analogie slovanského Peruna – znamená vlastně původně dub.“
Tomuto přírodnímu náboženství starých Slovanů odpovídá způsob uctívání bohů v přírodě, volně pod nebem a nejčastěji u nápadných kamenů a skal, u pramenů vody a pod
korunami výjimečných stromů.
Na základě archeologických nálezů je možné předpokládat, že obětiště existovala i na území Čech. Bývala většinou
poblíž hradišť nebo přímo v nich, například ve Staré Kouřimi, na území Pražského hradu, na velkomoravském hradišti
Pohansko u Břeclavi a pravděpodobně také u Mikulčic, které
jsou považovány za jedno z hlavních velkomoravských center. „V poloze zvané Klášteřisko byl objeven obdélníkový
objekt (…) Prostor uvnitř ohrady byl, až na dvě ohniště,
prázdný. Několik mělkých kruhovitých jam ve středu objektu by mohlo naznačovat přítomnost posvátných stromů,“
uvádí Zdeněk Váňa a srovnává tento nález s údaji v kronice
mnicha Helmolda o posvátných dubech ve Vagrii.
Stromy – a to ať posvátné nebo obyčejné – mají nevýhodu
proti památkám kamenným: jsou živé, podléhají zákonům
života, tedy i smrti, hniloby, rozpadu, zániku, a proto je při
archeologických vykopávkách nelze objevit. K výsledku je
možné dojít porovnáním jiných nálezů a údajů.
Více zpráv máme o nejznámějších kultovních místech Slovanů, a to o posvátných hájích. Nejpodrobnější zprávy
pocházejí od už zmiňovaného mnicha Helmolda, který roku
1156 spolu s biskupem Geroldem navštívil posvátný háj
u Stargradu ve Vagrii v Pobaltí, kde rostly mohutné duby
zasvěcené bohu Provovi. „Stály ve volném prostoru, ohrazené pečlivě vystaveným plotem, do něhož vedly dva vchody.
Toto byla ústřední svatyně celé země se stálým knězem. Každého druhého dne v týdnu se tam scházel lid se svým vládcem a knězem k soudu. Do volného prostoru nesměl vstou-
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pit nikdo kromě kněze, obětníků nebo těch, kdo v nebezpečí
hledali azyl – toto právo nebylo nikomu odepřeno. Prostor
svatyně nesměl být poskvrněn krví nepřítele.“
Do posvátného háje vstupovali jen
„povolaní“ a stromy v něm byly nedotknutelné. Padlé stromy zůstávaly ležet,
ani větev nesměl nikdo odlomit, lovci
tam měli zakázáno zvednout zbraň. Zdeněk Váňa také uvádí, že prostor háje byl
považován za léčivý; nemocní zavěšovali
na větve kousky látek nebo části svých
oděvů, popřípadě ukládali pod stromy
mince. Věřili, že bozi je zbaví nemocí.
V každém háji musel být pramen nebo potok, rovněž s léčivou mocí… S velkou pravděpodobností můžeme tvrdit, že
ani u našich Slovanů se posvátná kultovní místa ve stínu
mohutných dubů od popisovaných příliš nelišila.
Existence posvátných hájů je u nás doložena v Kosmově
kronice, kde autor píše o tom, že ještě na počátku 11. století –
tedy po více jak sto letech od přijetí křesťanství – takové háje
a stromy v Čechách existovaly a že kníže Břetislav je přikázal kácet a spálit.
Také místní jména Svatobor (například vrch u Sušice nebo
osada u Karlových Varů) jejich existenci dodnes připomínají.
BOZI I BŮŽKOVÉ
taří Slované žili svůj nelehký život uprostřed lesů, které
byly plné skrytých tajemství a mnoha nepřátel. Proto chtěli věřit, že v boji s nimi jim budou nápomocni nejen mocní
bohové, ale i bůžkové nižšího řádu – přírodní duchové.
Právě ti jsou pro náboženské představy starých Slovanů
příznační a tyto představy dodnes poznáváme v různých
lidových vyprávěních, dochovaných pohádkách nebo pověstech. V tom, jak si naši předkové zabydleli lesy, rybníky
i louky nejrůznějšími skřítky, vílami, hejkaly a jinými nesku-
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tečnými bytostmi, se projevuje jejich vztah k přírodě a současně i fantazie a touha po vysvětlení světa, který je obklopoval. Některé z těch bytostí byly člověku nakloněné, jiné ho
odmítaly – a lidé věřili, že se s nimi prostřednictvím obřadů
a kouzel (magie) mohou domlouvat. Proto pro ně nebyla
pole jen mrtvou hlínou, ale půdou-živitelkou (u východních
Slovanů je uctivě nazývána Mať – syraja zemlja, tedy Matka
země). Stejně uctivý vztah měli k vzdálenému slunci, k nebi,
k měsíci.
Nejvíce bylo zabydleno tajemnými a různě mocnými
bytostmi to, co je obklopovalo bezprostředně a bylo pro
jejich životy nezbytné: čistá voda pramenů a řek, úrodná
pole a na zvěř i stromy bohatý les. Není se co divit, že právě
lesní duchové byli nejpočetnější skupinou, kterou naši předkové znali – vždyť ačkoli se hlubokých lesů kolem svých
osad obávali, přece byli na nich závislí svou existencí. Museli být zadobře s hlavní lesní bytostí, o níž věřili, že je Vládcem lesa (u východních Slovanů známý Leščij, v jehož jméně
přímo slyšíme společný slovní základ s lesem). Ten měl za
úkol chránit lesní zvěř, dbát v lese na pořádek a porušení
klidu a řádu trestal. Jemu nosili na usmířenou dary, například první ulovenou zvěř.
A protože lidé také potřebovali, aby byli ve svém obydlí
bezpeční, nezatékalo jim tam a oheň na ohništi pěkně hořel,
aby se dařilo domácím zvířatům – uvěřili v existenci domácího bůžka, který je měl ochraňovat a pomáhat jim. Snad že
s tím, koho si umíme představit, se nám lépe mluví, vymýšleli si jeho podobu a vyřezávali ji ze dřeva. Nosili svému
bůžkovi dary, aby si ho naklonili, uctívali ho.
Je škoda, že si nemůžeme představit duchovní svět našich
slovanských předků na základě písemných záznamů a že se
jen opíráme o to, co je zachováno v základech lidové tvorby.
Písmo u nás získali Slované až s přijetím křesťanství – a křesťanské náboženské představy byly často protikladné před-
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stavám, které jsme zvyklí nazývat pohanskými. Kněží, služebníci křesťanské církve, byli dlouho jedinými, kteří uměli
psát a číst. A právě ti byli autory zapsaných legend i prvními
kronikáři a je pochopitelné, že nemohli zaznamenávat
s pochopením předkřesťanské zvyklosti, ve kterých viděli
jakési pohanské povídačky a výmysly, a že naopak spíše
zdůrazňovali záporné rysy pohanství (například krvavé
oběti bohům nebo nevázanost při obřadech). Abychom
nekřivdili šmahem – určitou výjimkou je Kosmova Česká
kronika, jejímž autorem byl evropsky vzdělaný duchovní,
ale ani tam, kde zapsal „bájné vypravování starců“, není
v převypravování pověstí zcela hodnověrný. Ne všechny lze
totiž považovat za původní: sečtělý autor mohl být ovlivněn
motivy z jiných oblastí.
Lépe si můžeme pomoci porovnáním představ a tradic
v okolních zemích, kde lidé žili v podobných podmínkách
jako naši předkové a měli štěstí, že jejich mytologie byla
hodnověrně zapsaná (například v díle islandského velmože
a básníka Snorriho Sturlussona, který na počátku 13. století
zpracoval germánské mýty). Lze usuzovat, že Slované u nás
si vysvětlovali svět obdobně.
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3. Stromy ve světové mytologii

V

zalesněné české kotlině i v úvalu řeky Moravy si naši
předkové žili, jak uměli a jak byli schopni s přírodou
vyjít. Tehdy známý svět za Hercynským pralesem –
v jižních krajích u moře, stejně jako na severu, na východě
a třeba daleko za oceánem – si žil také po svém a byl obklopen zase svou přírodou. Jedni jako druzí, aniž zatím o sobě
věděli, se snažili nějak se v přírodě vyznat, a proto ji zabydleli bohy i bůžky. I pro většinu z těchto národů se mnohé
změnilo přijetím nového náboženství, křesťanství. Tím začala, řečeno současným slovníkem, jedna z prvních globalizací,
do níž jsme se po roce 863 zapojili také my.
O národech, které nás ve vývoji předběhly, máme díky
písemnictví značné množství informací. Jejich výhodou bylo,
že většinou znaly písmo dávno před přijetím křesťanství,
a tak zapsaly myšlenky svých filozofů i příběhy svých bohů.
S jistotou tedy víme, že také tyto národy chovaly stromy
v úctě a vážnosti. Jak moc je stromy ovlivnily, poznáme
i podle toho, že všechno, co bylo v životě důležité – a dokonce i to, co přesahovalo jejich tehdejší chápání – si představovali v podobě stromů a vysvětlovali pomocí stromů.
Nádherné staré stromy… I dnes nás získávají svou mimořádností, tajemností i tím, že jsou skutečně živými svědky událostí,
které známe z učebnic nebo ze stránek internetu. A dávní lidé, kteří
se museli v přírodě podřizovat všemu, co bylo silnější než
oni?Představme si sebe na jejich místě: vcházíme do lesa věkovi31
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tých stromů, jejichž mohutné větve stíní půdu s vrstvou starého
listí, tlumícího každý krok. I hlasy ptáků v jejich blízkosti zněly
tlumeně a jen místy rozhýbal vítr propletené větve v hustých korunách, kterými se obtížně prodíralo denní světlo a v noci se jen
chvilkami mezi listy zatřpytily hvězdy…
Kmen znamenal spojnici s tou vysokou a tak dalekou oblohou,
kam strom vztahoval větve své koruny. Jejím protikladem byly
kořeny skrývající se v zemi, v jejím tajemném temnu: tak to lidem
napovídaly už poznané podzemní prostory těžko přístupných,
a proto nebezpečných jeskyní. Z takové podzemní říše vyrůstaly
stromy, a přece právě ona je pevně držela vzpřímené, aby mohly
kmenem a pak korunou dosáhnout až vysoko k nebi.
Strom stál, vzdoroval živlům, vichru, bouři – všemu, čeho se
lidé museli obávat… A tak zranitelný člověk snadno uvěřil, že
jakýsi velikán-strom na sobě dokáže držet celý svět. Jeho korunu si
osídlil dobrými bohy vyhřívajícími se na slunci někde ve výši, kde
je plno světla, po jakém lidé toužili v marných snech. Naopak
v neznámém temnu mezi stromovými kořeny, které zasahují do
hloubi země, sídlí bytosti zlé, které se světla štítí a jsou lidem
nepřátelské…
SVĚTOVÝ, VESMÍRNÝ STROM
ředstava takového stromu držícího na sobě celý svět,
stromu, který je sloupem Země – anebo dokonce stromu
držícího vesmír i s hvězdnou oblohou, po jehož kmenu by
bylo možné se dostat nahoru k bohům i dolů do podsvětí, ta
představa byla obdobná u všech národů. V různých částech
světa se lišila podle toho, jaký strom tam nejčastěji rostl nebo
byl nejužitečnější. Ostatní rysy pak měly tyto stromy shodné,
ať byly z míst, které se dnes nazývají Japonsko, Skandinávie,
Irák nebo Palestina: výjimečný vzhled, mohutný vzrůst
a hlavně dlouhověkost – skoro „věčnost“ ve srovnání
s nedlouhým životem lidským.
Jak mimořádný byl takový vesmírný strom a jak na něm
bylo všechno uspořádáno, si můžeme představit podle
mýtického severského jasanu Yggdrasilu. Sdružuje v sobě
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vlastně celou soustavu představ – je na něm zobrazeno
mnoho symbolických hrdinů zvířecích, často s lidskými
vlastnostmi, a různých bohů. Jsou v něm také skrytá různá
podobenství.
Ze severské mytologie se dovídáme,
že mocný jasan tvoří osu „tří úrovní devíti světů“. Měl tři kořeny: jeden sahal do
světa zemřelých, do podsvětí, druhý
dosahoval do středního světa, kde je sídlo
lidí, a třetí rostl vzhůru, až do sídla bohů.
O kořeny se staraly tři sudičky Norny.
Byly to sestry, bohyně minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Měly za úkol příst
a přistřihovat vlákna života a zalévat
kořeny stromu z pramenu života.
V mohutné koruně, která zastřešovala celý svět, žili bozi,
na vrcholu stromu sídlil v podobě orla nejvyšší severský bůh
Odin. Ten také sestupoval k pramenu života, aby se napil
a získal tak všechnu moudrost. U jeho dna žil drak Nighogg,
který vesmírnému stromu nahlodával kořeny. Zubatá veverka Ratatosk běhala bez přestání mezi kořeny a větvemi
a všude zasívala hádky a zlobu, jak to u takových potvůrek
bývá.
Jasan byl obrovský – rozkládal korunu nad celou zemí.
Kdyby snad měl svět zaniknout, pak by se v jeho dřevu
ukryl lidský pár, z něhož by se zrodilo nové pokolení. Mezi
mnoha podobenstvími, které jasan Yggdrasil lidem nabízel,
tohle dávalo naději…
A proč právě jasan? V severní části Evropy byl jasan stromem rozšířeným, obdivovaným pro krásu a oblíbeným pro
užitečnost. Z jasanového dřeva tam stavěli domy, lodě, zhotovovali nábytek i zemědělské nástroje. Avšak jiný kraj – jiné
zvyklosti: Sumerové si vesmírný strom představovali jako
babylonskou vrbu, Indové jako fíkovník. Staří Rusové věřili,
že z ohromného dubu rostoucího na ostrově Bujan vychází
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každé ráno slunce a každý večer do dubu zapadá, tedy že je
to strom, díky němuž nastává den a noc.
S T R O M Ž I V O TA
vesmírného či světového stromu si
lidé odvodili další představy, které
byly pro jejich život potřebné. Lidé
vždycky toužili po štěstí, lásce, po životě
bez nemocí a utrpení. Protože věřili, že
plody vesmírného stromu zaručují
bohům nesmrtelnost, chtěli poznat obdobný strom, který by
zajistil věčný a šťastný život také jim. To byla touha, kterou
skryli do představy o stromu života. Výstižné vyjádření jeho
podoby najdeme například už u starých Egypťanů, kteří si
ho představovali jako nádherný zářící strom vyrůstající
uprostřed ráje, kde poskytuje všem živým bytostem potravu,
ochranu a nesmrtelnost.
V podobný strom věřily všechny národy, které uctívaly
stromy, vždyť touha po šťastném životě se týká všeho lidstva. Archeologické nálezy z poslední doby v podobě symbolických rytin a znamení dokládají, že strom života si představovali už lidé v době kamenné! Nejstarším známým
textem, který zmiňuje strom života, je dvojjazyčný chvalozpěv akádského původu, tedy z oblasti dnešního Iráku
a Sýrie, jenž pochází z doby skoro dva a půl tisíce let před
narozením Krista. Stylizovaná podoba takového vysněného
stromu se zachovala na kameninové váze z Mezopotámie
zhotovené víc než 3000 let před Kristem.
Podobu takového zázračného stromu odvozovali od toho,
jaké stromy v té které krajině rostly. V Číně vypadal jako
broskvoň, ve starém Egyptě měl podobu fíkovníku, v oblasti
kolem Eufratu a Tigridu či v Arábii si ho představovali jako
odolnou borovici černou, ale i jako mandlovník nebo datlovou palmu. Stejná byla i představa společná starým Semitům, která přešla ve Starém zákoně do křesťanské bible.
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Přednost tedy dostávaly stromy s mnoha plody nebo
stromy stálezelené, jež lidem poskytovaly záruku nesmrtelnosti – vždyť zůstávaly zelené i během dlouhotrvajícího
sucha stejně jako na sněhu a v mrazech. Proto v jižních krajích uctívali borovici, datlovou palmu, tis nebo cedr, zatímco
na chladném severu měl pro lidi výjimečný význam jasan
a užitečný dub.
STROM POZNÁNÍ
aké představa o stromu poznání
byla zřejmě odvozena od vesmírného stromu. Člověk touží po šťastném
a klidném životě, ale současně ho znepokojují různá „proč“ a chce na ně
odpověď. Chce vědět, jak vznikl život,
jak odlišit dobro a zlo… Možná proto
staří Babyloňané nazývali strom poznání stromem pravdy a věřili, že spolu se
stromem života střeží východní bránu do nebe. Touha
poznávat to, co je zatím nepoznané, byla pro lidi důležitá –
i proto má strom poznání tak významné místo v mnoha
náboženstvích. Pro buddhisty se například stal stromem
hlavním, protože právě pod ním dosáhl Buddha osvícení.
V křesťanské mytologii se traduje představa, že stromem
poznání byla jabloň, a jablko že tedy může za první hřích.
Při pohledu na vábný šťavnatý plod se tomu chce i věřit,
ovšem geobotanikové o tom pochybují. Když už jablko, tak
tedy granátové, které bylo běžným druhem v jižních krajinách popsaných ve Starém zákoně jako předobraz ráje.

T

M Ý T Y O V Z N I K U , Z R O Z E N Í I S M RT I
ž bylo řečeno, že lidé všech národů obdivovali stromy
především pro jejich dlouhověkost a jim nepochopitelnou životaschopnost. Na podzim sice listí opadá, strom je
jakoby bez života, ale na jaře se obalí do nové zeleně – pro-
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budí se v něm život, rozkvete a opět dá plody. Proto se
přímo nabízí představa, která stromy spojuje se vznikem lidí
nebo s narozením člověka. Ve světové mytologii se dochovalo mnoho takových mýtů: staří Řekové za první strom na
světě považovali dub a věřili, že z něho se zrodili lidé. Totéž
si představovali i Římané: lidstvo prý pochází z dubů, které
se otevřely a dovolily lidem vyskočit ven, a proto duby –
jako rodiče – dávají lidem v nouzi své žaludy jako potravu.
Ze skandinávské, germánské mytologie se zase dovídáme, že bohové nalezli na mořském břehu kmen jasanu
a kmen jilmu: z jasanu prý vytvořili prvního muže a první
ženu z jilmu. Podle Keltů pocházel první muž z olše a žena
z horského jasanu.
Od toho je blízko k představě, že děti jsou před narozením skryté ve stromech, anebo alespoň že ve stromech čekají
duše nenarozených dětí, až se dostanou na svět. Proto se
hlavně ženy obracely k různým stromům s prosbou, aby
mohly mít děti – především k těm, které měly množství
semen nebo plodů. Takovým vzývaným stromem bývala
líska obecná a odolná bříza, na severu zase dub s množstvím
žaludů, na jihu Evropy fíkovník a u starých Židů granátové
jablko.
K mýtu o stromu zrození patří také představa o propojení
člověka a stromu vysazeného při jeho narození. Osud dítěte
je pak s tímto stromem spjatý. Některé národy se domnívaly,
že takový strom může osud „svého“ člověka zrcadlit, a že
dokonce prostřednictvím takového stromu může být osud
člověka ovlivněn. Druhy vysazovaných stromů se v jednotlivých zemích lišily, často šlo o stromy ovocné. Staří Římané
vysazovali při narození prvorozeného syna ořešák, ve Švýcarsku to byla jabloň a při narození děvčete hrušeň. Ovocné
stromy byly oblíbené i v Německu, ve Francii, v Rusku
a také u nás.
Jestliže byly stromy spojovány s narozením člověka,
logicky souvisely i s koncem lidského života. I proto, že
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představa trvalé ztráty někoho blízkého byla pro mnohé
krutá. Smíření s tím usnadňoval mýtus, že duše zemřelých
se mohou ukrýt do vyvolené rostliny. Člověk odešel ze světa
živých, ale zůstal poblíž… Tento mýtus byl častý hlavně
u těch národů, které věřily, že před narozením duše čekají ve
stromech – tedy že se duše vracejí tam, odkud na svět přišly.
S tím souvisely i různé pohřební zvyklosti: například nejstaršími rakvemi byly vydlabané kmeny stromů; později lidé
dělali rakve ze dřeva, aby tím pomohli duším vrátit se do
stromů.
Záleželo i na tom, jaké druhy stromů u hrobů vysazovali,
aby duším zemřelých připravili vhodné místo. Často to byly
stálezelené tisy, považované za nejstarší stromy v Evropě.
Kvůli jedovatému jehličí i dřevu lidé věřili v jejich tajemné
sepětí se smrtí, s podsvětím, a v to, že jsou zasvěcené bohyni
smrti. Za symboly smrti a zármutku považovali i jilmy.
Stromy, které vyrůstaly na hrobech zemřelých rodičů
a prarodičů, považovali za stromy předků a chovali se k nim
s náležitou úctou.
STROMY VĚŠTECKÉ A PORADNÍ
esmíme zapomenout na důležitý mýtus související
s tím, co bylo pro příslušníky všech národů spjatých
s přírodou jednou z rozhodujících představ – že strom je spojen s bohem nebo bohy a ti mohou jeho prostřednictvím
lidem zjevovat svou vůli. Vyvolení jsou pak schopni toto
poselství předat ostatním. Z toho vyplynula víra v to, že
některé stromy (přesněji duch stromu či bůh žijící ve stromu)
jsou zárukou správného rozhodnutí a spravedlivého úsudku.
Lidé se u takových stromů scházeli, aby vyslechli věštbu
nebo rozsudek, který tam byl někdy hned i vykonán. Takovým stromům říkali věštecké nebo stromy spravedlnosti. Patřil k nim například dub v řecké Dodoně: z ševelu jeho listů
kněžky-věštkyně vykládaly Diovu vůli. Z posvátných dubů
věštili i keltští druidové; stejně tak i z věkovitých a tajemných tisů. Jeden z nejstarších záznamů o posvátném stromu
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spojovaném s výkonem spravedlnosti pochází od starých
Hebrejců a je zařazen v Knize soudců 4, 4-5: „Toho času
v Izraeli soudila prorokyně Debóra, žena Lapidótova. Sedávala pod Debóřinou palmou mezi Rámou a Bét-elem v Efrajimském pohoří a Izraelci za ní přicházeli, aby je soudila.“
Obdobně byli lidé přesvědčeni, že smlouva nebo dohoda
bude mít větší platnost, jestliže bude stvrzena pod korunou
posvátného stromu. Americký publicista Nathaniel Altman
uvádí několik konkrétních příkladů takových poradních
stromů severoamerických indiánů: například Jilm dohod od
řeky Fox nebo proslulý Dub moudrosti v Connecticutu. Příkladem z Evropy může být věkovitá lípa před Augustusburgem, rodným zámkem saského kurfiřta Augusta Velkého,
který přímo nakázal uvádět na vládní listiny „Dáno pod
lípou…“.
Připomínáme-li si kult stromů u sousedního německého
národa, je na místě uvést známý příklad o vztahu ke stromům z pradávné minulosti, který cituje James G. Frazer ve
Zlaté ratolesti: „Jak opravdový kult to byl v dřívějších
dobách, je vidět z krutého trestu, který starogermánské
zákony ukládaly těm, kdo se odvážili sloupnout kůru ze
živého stromu. Viníkovi se měl vyříznout pupek a přibít na
strom, který sloupl, a pak měl být honěn kolem stromu tak
dlouho, až se všechna jeho střeva omotala okolo kmene.
Záměrem trestu zřejmě bylo nahradit život stromu.“ Vlastně:
život za život.
P Ř Í K L A D Y Z E S TA R É H O Ř E C K A A Ř Í M A
říběhy řeckých a římských bohů patří k nejznámějším ze
starých mytologií, zaznamenali je ve své době řečtí
a římští autoři, připomínali je renesanční spisovatelé
a nechávají se jimi inspirovat i autoři nám časově nepříliš
vzdálení. Podobenství, která jsou v těchto starých příbězích
skryta, mají kouzlo pohádkového světa a současně přitahují
nadčasovou platností.
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Ve starověkém Řecku se v každém stromě skrývala dryáda, půvabná víla, která měla svůj strom na starosti a jeho
konec znamenal smrt i pro ni. Byly to víly většinou bezejmenné – a přece každá zajišťovala kousek života na zemi.
Ani nesmrtelný vládce lesa neměl jiné jméno než prosté Pan.
Vzhledem byl napůl zvíře a napůl člověk – patřil tedy do
přírody a současně k lidem.
Stejně jako v lidské společnosti – jejímž předobrazem svět
bohů měl být –, měli i říši antických bohů ti, kteří byli důležití, kteří rozhodovali, svá jména a své stromy, které k nim
patřily a byly symbolem jejich božského poslání.
Římané zvolili za své bohy obdobu bohů řeckých, pouze
jim dali římská jména. Posvátným stromem „navíc“ je fíkovník, strom spojovaný se založením Říma, protože u něj se
Romulus a Remus zachránili a v jeho stínu ležela vlčice,
která je odkojila.
Bohů bylo v řecké a římské mytologii hodně, pro příklad
uvádíme jen některé z nich.
Nejvyšším řeckým bohem byl Zeus, v Římě Jupiter. Jejich
stromem byl dub, který Řekové považovali za první strom
na světě a ze šumění posvátného dubu v Dodoně získávali
věštby. Do dubu často bijí blesky, a ačkoli ho i poraní, nezničí
ho to – proto viděli v dubech spojnici mezi nebem a zemí.
Také buk a ořešák královský, stromy už na pohled výjimečného vzrůstu, bývaly zasvěcené nejvyšším bohům.
Manželkou nejvyššího boha byla u Řeků Héra, u Římanů
Juno a jejich stromem bylo granátové jablko. Vavřín patřil
k bohovi umění a věštby Apollonovi, bohyně moudrosti
(v Římě nazývaná Minerva, v Řecku Pallas Athéna) měla olivovník. Proto ho má ve znaku město Athény, jehož ochránkyní Pallas Athéna byla. Zasvěceným stromem krásné bohyně lásky Afrodity, kterou v Římě nazývali Venuše, byla
myrta a patřilo k ní i jablko, jak dokládá pověst o soutěži
krásy mezi bohyněmi. Protože z borovicového dřeva stavěli
Řekové i Římané lodě a na lodní stěžně potřebovali kmeny
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smrků, byly borovice, smrk a také vodymilovná olše přisouzeny bohovi moří Poseidonovi, v Římě Neptunovi. Bůh
války Ares, v Římě Mars, měl jako svůj strom jasan, z jehož
dřeva se vyráběly luky.
„Co k víře v božstvo a v bohy plemena celá
přivedlo, proč je po městech oltářů plno,
proč každý rok se obětní slavnosti slaví,
v mocných státech a střediscích slynoucích slavně,
a kde se v člověku bere podnes ta bázeň,
že bohům další a další svatyně staví
po celém světě a pouť k nim o svátcích koná –
toho příčinu vypsat je nepříliš těžké.
Vždyť nesmrtelné plémě už tenkrát vídalo bohy,
jejich olbřími těla a spanilé tváře
při plném vědomí, bdíc a častěji ve snách.
Těm tedy přiřkli i smysly, protože údy
je viděli vládnout a hovořit vznešená slova,
hodná té líbezné tváře a mohutné síly –
a život jim připsal věčný, neb podobu stejnou
a krásu vždy nezměněnou ty vidiny měly,
a hlavně v té víře, že bytosti takové síly
žádná síla tak lehko nemůže zdolat.
I blaženost bohů si myslili nezměrně větší,
protože před smrtí bázní z nich netrpí nikdo,
i proto, že v snách je vídali lehounko konat
spoustu divů a byla to pro ně jen hračka.
Mimoto viděli nebe dle pevného řádu
se točit a ročně se rozličná období vracet
a nebyli s to si vysvětlit, proč se tak děje,
i nezbylo jim než vložit do rukou bohů
všecko, a jejich vůle že spravuje všecko.“
Titus Lucretius Carus: O přírodě
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4. Naši předkové se stali křesťany

R

ok 863 – doba příchodu oficiálně pozvaných křesťanských věrozvěstů na Velkou Moravu – mezník změn
v naší historii. Tak to máme rádi, když víme přesně, ale
úplně přesně od kdy. Tedy: rok 863 znamená oficiální počátek křesťanství na moravském území a o několik desítek let
později i na území Čech. Tečka.

TEČKA?
nadno se to konstatuje, jenže žádná
zásadní změna nenastane „právě
teď“, jakkoli by to nařizoval sám vládnoucí kníže. Ani tehdy, když se nové
názory předkládají uvážlivě a tak, aby
lidé rozuměli – tedy jim srozumitelným
jazykem. Lidé jen váhavě přistupovali na
to, že ti noví svatí jim chtějí pomáhat
možná víc než dřívější bohové a že kněží
nového boha, který prý je mocnější než
Perun, umějí také radit i léčit. Staré představy byly spojené
s tím, co je učili rodiče a prarodiče, souvisely s úctou k předkům, byly vrostlé do každodenního života.
Ještě horší to bylo tam, kde došlo na násilí a příkazy; kde
hlasatelé nového náboženství přijeli s ozbrojenci a ty, kteří
nechtěli na novou víru přistoupit, zabíjeli a vypalovali jim
osady. Trvalo to ne desítky let, ale celá staletí, než lidé novou
víru opravdu přijali. Tak dlouho se někde udržely vztahy ke
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starým bohům, uctívání posvátných stromů a hájů, třebaže
se to při prozrazení trestalo smrtí.
Změnil se způsob života, osady se staly vesnicemi, mezi
obyčejnými sruby vyrostlo honosnější sídlo toho, který měl
právo nařizovat. Ani jeho příkazy, že všichni musí věřit jen
v nového boha, nebyly zcela respektovány. Dochovala se
o tom písemná svědectví, protože věrozvěstové Konstantin
a Metoděj přinesli na Velkou Moravu spolu s novým náboženstvím hlásaným staroslověnským jazykem i první slovanské písmo. Jejich srozumitelný slovanský jazyk zakrátko
vystřídala latina, kterou zpočátku ovládali jen kněží a pro
většinu obyvatel byla nesrozumitelná; až později se stala
mezinárodním jazykem vzdělanců. A právě díky latině víme,
jak to v té dávné době bylo s našimi předky a s posvátnými
stromy, protože v Kosmově České kronice můžeme číst:
„Počíná se Třetí kniha kroniky, roku od narození Páně 1093,
jenž byl prvním rokem jeho panování…
Tedy nový kníže, Břetislav Mladší, věkem však vyspělý a rozumem ještě vyspělejší, důstojně oslavil podle řádu této země
povinnými službami Božími narození svatého Václava, svého
patrona, v hradu Praze, a dal strojiti po tři dni veškerým dvořanům a předákům skvělou hostinu.
A tu, pokud to mohl jako nově nastolený kníže učiniti, něco
ustanovil k užitku církve, něco zařídil ve prospěch této země.
A jako již dříve od útlého mládí veškerou naději skládal toliko do
ochrany Boží, tak hned při počátku svého knížectví, roznícen jsa
velikou horlivostí pro křesťanské náboženství, vyhnal pryč ze své
země všechny čaroděje, hadače, a věštce, rovněž dal pokácet
a spálit i háje nebo stromy, které na mnohých místech prostý lid
ctil. Též i pověrečné zvyky, jež vesničané, ještě napolo pohané,
zachovávali v úterý nebo ve středu o letnicích tím, že přinášeli
dary, u studánek zabíjeli oběti a zlým duchům obětovali, dále
pohřby, jež se děly v lesích a na polích, a hry, jež podle pohanského obřadu konali na rozcestích a křižovatkách jako pro odpočinu-
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tí duší, a konečně i bezbožné kratochvíle, jež rozpustile provozovali nad svými mrtvými, volajíce prázdné stíny a majíce škrabošky
na tvářích, tyto ohavnosti a jiné bezbožné výmysly vyplenil ten
dobrý kníže, aby se již budoucně nedály v lidu božím.
A protože vždy čistým srdcem ctil Boha jediného a pravého
a měl horlivou lásku k němu, líbil se všem milovníkům Božím.
Neboť byl knížetem váženým, vůdcem v poli oblíbeným a bojovníkem ve zbrani nepřemožitelným.“
Dlouhá řada písemně dochovaných
zákazů, výstrah, které jsou zaznamenané
ve sbírkách latinských kázání od počátků
křesťanství až do 13. století, svědčí o tom,
že nejen u nás musela církev zakazovat
slavnosti v lesích a hájích i obřady u stromů – ať to bylo například zabíjení zvířat
jako obětí, obdarováním stromů chlebem
a obilím, věštění u stromů, zavěšování
talismanů na stromy atd. Misionáři přikazovali kácet posvátné stromy, nazývali je pohanskými, jak
jsme si připomněli už dřív v souvislosti se Slovanskou kronikou mnicha Helmolda, který píše o tom, jak sám biskup
vyzval svůj doprovod k ničení posvátného háje a jako první
šel příkladem, když zdobené průčelí bran rozbil holí. Ostatní
vstoupili opatrně za ním do ohrady oddělující posvátný háj,
a když zakládali zkázonosné ohně, rozhlíželi se s obavami,
zda je tamní obyvatelé nenapadnou a neztrestají.
Český badatel Čeněk Zíbrt uvádí, že ještě v letech
1629–1630 poslal jakýsi neznámý mnich do Říma stížnost, že
Jihoslované mají ve velké úctě „strom nazývaný lípa (chiamato Lippa) v krajině pusté, kde každou první neděli deváté
luny schází se mnoho lidí, Turkův i křesťanů se žertvami, se
svícemi a podobnými věcmi. Duchovní sousední slouží tu
mši za dary, které vybírá. Lid vzývá lípu, kloní se jí jako svátosti. Vypravují si, že lípa tvoří divy, vyslyší ty, kdož oběti
přinesou, uzdravuje nemocné.“
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UZNANÁ NEVYHNUTELNOST
něz hovořil u oltáře cizí řečí, nerozuměli jí. Kostel tísnil
kamennou klenbou i silnými zdmi ze studených kvádříků prolomených jen malými okénky. Kříž na stěně vzbuzoval obavy, ukřižovaného to přece musí bolet…
Po skončení bohoslužby vyšel z kostela jako jeden z posledních
starší muž. Nechtělo se mu s nikým mluvit, šel zamyšleně, se sklopenou hlavou do polí. Slunce stoupalo k poledni, nikde nikdo, jen
skřivan si kdesi prozpěvoval. Nedaleký les muže přivítal šumem
a vlídným stínem. Nezašel však daleko – jen tam, kde se otvírala
malá mýtina se třemi starými duby. K jednomu z nich usedl.
Stromy o hodně starší než okolní les, snad zbytky dávného
hvozdu… Muž se zadíval do koruny, pozoroval spleť větví i zulámané pahýly. Mezi mírně se pohybujícími listy chvílemi zazářil
sluneční paprsek. Mohutné spodní větve se natahovaly za světlem
daleko od kmenu do protepleného vzduchu nad mýtinou a dokazovaly sílu stromu. Nejtenčí větvičky se svými listy dotýkaly trávy
a oddělovaly prostor u kmenu od ostatního světa. Muž se opřel
o strom.
Chvilku hledal polohu, kde by netlačily ostré hrany hlubokých
prasklin v borce…
A tu jako by se dávná a skrytá životní síla stromu přelila do
jeho těla, chladná cizota kostela byla zapomenuta. Až tady, pod
stromy, které pamatují dávné předky, se v muži rozhostil klid.
Narůstal v něm pocit, že ho jakási chápající bytost těší a dodává
mu sílu. Dávná, už zapomenutá vzpomínka se znovu přihlásila…
Bylo mu, jako by právě tady, pod věkovitými stromy měl pokleknout a pokorně se pomodlit. Ale hrozby kněží se přece jen vryly do
jeho myšlení: to se nesmí! Potrestali by ho a stromy pokáceli.
Nepoklekl. Ještě chvilku zůstal sedět, pak se zvedl a jen dotvrda
udřená ruka mu sjela po věkovitém kmenu jakoby v neúmyslném
pohlazení…
Stromy stály nehnutě v poledním klidu, když muž pomalu
odcházel. Neohlédl se. Věděl, že se bude vracet…
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Obdobně jako uctívání stromů byl pro naše předky samozřejmý i kult kamenů, skal nebo pramenů.To vše dotvářelo
svět, který je obklopoval. Proto se církevní zápovědi často
týkají stromů oslavovaných společně s prameny, třeba rostoucích nad studánkami nebo u léčivých zřídel. Tradice těchto vztahů byla nevykořenitelná i proto, že naši předkové
nadále zůstávali závislí na přírodě.
Vlastně ani není těžké si představit, jak to v dávné minulosti bylo. Kníže přikazoval, kněží zakazovali. A tak někteří
lidé nejprve asi jen lépe ukryli figurky zděděné po prarodičích, které představovaly domácí bůžky, protože se hned
neodvážili všechny zničit. Možná z úcty k předkům, možná
pro staletí vštěpované představy. Novou víru nedokázali
hned přijmout, vždyť co kdyby jejich bůžkové přece existovali, třebaže noví kněží říkají opak? Pak by mohli škodit…
Bylo tedy, jak známe z jiných dob: jinak na veřejnosti a jinak
doma, jinak v kostele – jinak…
Později v některých případech ustoupila i církev a převzala a upravila tradice, které nebylo možné vymýtit. Někdy
využila i kultu stromů, třeba soška světce byla zázračně
objevena ve stromě, a tak bylo určeno místo na založení kostela, nebo se ve stromě zjevila postava světice. A netýkalo se
to jen našich zemí. S „překrytím“ pohanských zvyků se často
setkáváme například u posvátných stromů původně patřících bohyni lásky – a později Panně Marii, která v novém
náboženství zosobňovala lásku a milosrdenství. Zavěšením
jejího obrázku na strom jako by jí byl zasvěcen.
Také nošení ochranných amuletů – třeba pásků z kůry
stromů, zavěšených kamínků, vyřezávaných závěsů a jiných
ozdob – byl původně pohanský zvyk. Aby se lidé vyhnuli
pokárání za takové pohanské zvyky, kreslili na ně symboly
křesťanské (kříž, srdce s plamínky) nebo na ně nechávali
psát jména křesťanských svatých – a tak se na tyto nově
označené amulety přenášela víra a úcta, které mívali předkové k amuletům pohanským.
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Církev od počátku usilovně a přece marně horlila proti
vžitým zvyklostem. O tom se můžeme dočíst v Homiliáři
opatovickém z 12. století, jehož autor si na to stěžuje, obdobně i Tomáš Štítný o sto let později. Přesto se ještě v Mattioliho herbáři z konce 16. století lze dočíst o jmelí z dubů, že „ho
v prsteních zadělané nosí, majíce za to, že padúcí nemoci
odpírá a zahání všecky ty těžkosti, kteréž na lidi z kouzel
a čárův přicházejí“.
STROMY Z BIBLE
řesťanství však přineslo do vztahu lidí ke stromům i nové podněty, které souvisejí s obsahem křesťanské bible. Její Starý zákon –
původně soubor památek starožidovské historie, zákonodárství
i krásného písemnictví, pocházejících
z období 1. tisíciletí před naším letopočtem – odráží mnohé ze starých
mýtů a náboženských představ. Stromy v nich měly významné místo.
Příklady ze Starého zákona kněží pro jejich názornost rádi
využívali v kázáních. Například popis krásného stromu
v citátu o cedru: „Komu se podobáš svou velikostí? Hle, Ašúr
byl jako cedr na Libanonu, krásně rozvětvený a vrhající hluboký stín, vysokého vzrůstu…“ (Ezechiel 31;3)
V Knize Danielově se píše o pyšnému babylonském králi
Nebúkadnesarovi, kterému ve snu oznámil Bůh jeho pád
a následné odpuštění, pokud se polepší. Krále sen znepokojil, proto si pozval věštce a hvězdopravce, aby mu ho vysvětlili. Nechtěli nic říci, až Daniel sen vyložil. Velikost králova
a jeho pýcha a následný trest byl dán ve snu malebným
obrazem stromu:

K
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„Hle, strom stál uprostřed země,
jeho výška byla obrovská.
Strom rostl a sílil,
až jeho výška sahala k nebi.
Bylo jej vidět od samého konce země.
Měl nádherné listí a mnoho plodů,
byla na něm potrava pro všechny.
Polní zvěř pod ním nalézala stín,
v jeho větvích bydleli nebeští ptáci
a sytilo se z něho všechno tvorstvo.
Ve viděních, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl:
Hle, posel, a to svatý, sestupoval z nebe.
Mocně volal a nařizoval toto:
‚Skácejte strom! Osekejte mu větve!
Otrhejte mu listí! Rozházejte jeho plody!
Ať uteče zvěř, která byla pod ním,
i ptáci z jeho větví!
Avšak pařez s kořeny ponechte v zemi,
sevřený obručí z železa a bronzu,
ve svěží zeleni pole,
ať je skrápěn nebeskou rosou
a se zvěří ať se dělí o rostliny země.
Jeho srdce ať je jiné, než je srdce lidské,
ať je mu dáno srdce zvířecí,
dokud nad ním neuplyne sedm let.
V rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek,
výpovědí svatých je věc uzavřená.‘
Tento sen jsem viděl já, král Nebukadnesar, a ty, Beltšasare,
mi řekni jeho výklad. (…) Tu Daniel, který měl jméno Beltšasar,
zůstal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hrůzou.
Král mu řekl: ‚Beltšasare, snu ani výkladu se nehroz.‘ Beltšasar
odpověděl: ,Můj pane, kéž by sen platil tvým nepřátelům a jeho
výklad tvým protivníkům. Strom, který jsi viděl, který rostl a sílil,
až jeho výška sahala k nebi a bylo ho vidět po celé zemi, který
měl nádherné listí a mnoho plodů (…) jsi ty, králi, který jsi rostl
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a sílil. Tvá velikost rostla, až dosáhla k nebi (…) Vyženou tě pryč
od lidí (…) A že bylo řečeno, aby byl pařez toho stromu i s kořeny
ponechán, tvé království se ti opět dostane, až poznáš, že Nebesa mají moc. Kéž se ti, králi, zalíbí má rada: Překonej své hříchy
spravedlností a svá provinění milostí k strádajícím – snad ti
bude prodloužen klid.‘“
Přirovnání ke stromům byla věřícím
blízká, například porovnání pevnosti
stromů a pevnosti ve víře: „Blaze muži,
který se neřídí radami svévolníků, který
nestojí na cestě hříšných (…) je jako
strom zasazený u tekoucí vody, který
dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí
neuvadá,“ (Žalm 1;1-3); „Dny mého lidu
budou jako dny stromu – co svýma
rukama vytvoří, to moji vyvolení sami
spotřebují.“ (Izajáš 65;22)
Příběhy Stromů života a poznání už dávno před křesťanstvím patřily ve světové mytologii k základním představám,
jak dokazují staré nálezy a památky. Naši předkové se s nimi
seznámili asi až ze Starého zákona. Velmi brzy se však staly
oblíbenou součástí kázání a pod jeho vlivem i často používaným námětem lidové tvorby slovesné a hlavně výtvarné.
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5. Soužití se stromy u nás

U

ž víme, jak některé národy uctívaly stromy dokonce
dávno před přijetím křesťanství, a je čas, abychom se
seznámili s tím, jak se starší i novější mýty spojené se stromy
konkrétně uplatňovaly v životě našich předků.
„Co jest doba deseti, dvaceti, padesáti
a sta let? Matce, pozorující své novorozeně,
zdá se zbytečně dlouhou budoucností a člověku, mluvícímu o období, v němž nežil,
zbytečně dlouhou minulostí; v čase bez
konce je však ta doba kratičká (…)
Zatím dub maličko zestárl. Nese v sobě
spočtena všechna minulá jara. Jeho čas
plyne zvolna a od věků v něm sídlí dech
života. Žije, ale nerozeznává, že pod ním
stanul jiný muž než před sto lety. Muži pak, ačkoliv sem dorazil
poprvé, se zdá, že toto místo a ten strom již jednou viděl. Je si
tím jist, neboť vědomí cest a krajin přechází z člověka na člověka. Jak jinak by poznal mohutný dub, s nímž rozmlouvá bouře?
V hloubkách cizí paměti se uchovalo, že strom chráněný medvědicí stával tu odedávna. Medvědice vybírala z dutiny jeho kmene
včelí med a nikdo se neodvážil bránit jí, když pojídala plástve.
Nikdo nepřišel v blízkost té medvědice samotářky, která nevodila již ani mláďata. Nikdo nesměl zkřížiti jí cestu, ale Stařena,
jejíž lůno nerodilo, měla s ní spolek a rozmlouvala s ní.
V dobách, kdy dobytek a lidé padali hlady, vzešel pak úradek
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mezi zvířetem a ženou. Tu skrze ten úradek, skrze Stařeninu
smrt a skrze muže, který znal věci ukryté, nalezl kmen zelená
pastviska (…) a to místo, kde se udály věci neobvyklé, a ten
zvláštní strom je uchován v lidské paměti.
Uplynulo deset, dvacet, padesát, sto, dvě stě let a koruna
dubu byla spálena blesky. V té koruně se zelená jen jediná větev
a všechny ostatní jsou suché dříví. Dub je již stár. Je mrtev.
Z rozsochy jeho větví zdělal kterýsi příliš odvážný muž radlici
a oral jí zem. Potom rozšířilo se to umění a vůkol starého stromu, na pahorcích, kde není lesní stín a odkud stéká voda, vlní
se již čtverce malých žitnišť. Uplynulo deset, dvacet a padesát
let. Strom je lysý a jenom jedna jedinká jeho haluz se zazelenala. U paty mu leží orvané větve, avšak nikdo z mužů či žen
nezdělá z nich hranici. Nikdo se nedotkne posvátného stromu,
všichni porážejí kmeny na vzdálených místech a po dlouhé
cestě vlekou polena až k úbočí pahorku (…)
Deset, dvacet, padesát, sto, šest set, tisíc roků bylo zaznamenáno v letech dubového kmene, když odumřela celá jeho
koruna.
Sekyry lidu, putujícího v krajinách, jichž byl středem, osekaly
jeho rozsochy: I vztyčen jest kmen, aby stál. Lid učinil to z úcty.
Učinil to, aby vztyčený kmen připomínal medvěda a prvou radlici, jež rozrývala lůno země.
Potom kupci skupující kožešiny a sušené ryby vrátivše se
domů vypravovali o kmeni Medvědivců, kteří odvozují svůj původ
od medvěda. Řečený medvěd žil prý v posvátném stromě,
v němž je podnes zaražen šíp, kterým byl zabit.
Jiní kupci, nakupující med, vosk a obilí, vypravovali však
o tom kmeni slovanském, že se nazývá podle nářadí, vyrobeného z rozsochy bleskem sežehnutého stromu (…)
Šťastný je rod, jemuž posvátný strom daroval bleskem otesaný nástroj, aby jím obdělával zemi!
Šťastný byl úradek, který vzešel z toho darování!
Požehnaná je práce radlicí!
Šťastná je i věštba, kterou jim strom sděluje kýváním svých
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větví! Což neodumřel poslední zbytek jeho koruny? Což nepraví:
změňte svá sídla a odejděte do dalekých krajů, neboť půda,
která neživí mne, nebude ani vás živit.“
Vladislav Vančura:
Obrazy z dějin národa českého I

Stalo se, co bývá: některé ze starých mýtů, které vznikly
ze soužití s přírodou, se během doby vytratily a byly nahrazeny novými představami. Jiné mýty se naopak ukázaly
trvalé a staly se součástí duchovního života národa, projevují
se v obyčejích, vstoupily do písní nebo pohádek. A tak
u některých vztahů se stromy a u zvyklostí, které k nim
patří, lze i po staletích vysledovat, jaký byl základní mýtus;
jinde to nelze říci jednoznačně, spíše se jedná o spojení několika mýtů.
Ve víře, že stromy mají duši stejně jako lidé, lze vysledovat základ k rovnocennému, zjednodušeně řečeno partnerskému vztahu ke stromům. V představách, že stromy jako
sídla bohů mohou být prostředníky mezi bohy a lidmi, že
mohou lidem předávat božské instrukce, jak se mají chovat,
poznáváme mýtus o ochranných stromech. Vždyť existovaly
posvátné stromy, které kdysi kmen či rod uznával jako své
ochránce. U nich se příslušníci kmene scházeli, tam se dohadovali, jak a co dělat, s kým bojovat, kam jít. V ochrannou
moc takového stromu věřili i po jeho zániku – bylo to obdobné jako víra v moc totemu, který spíše známe z historie indiánských kmenů. Totem mohl s kmenem putovat na nové
místo, zastával místo posvátného stromu, a tak zajišťoval
„svým“ lidem ochranu.
Časem se proměnil způsob života, lidé začali žít na jednom místě, naučili se obdělávat půdu. Nemuseli už vyhledávat výjimečný strom v okolí, jejich ochranným stromem se
stal ten, který si vysadili na záměrně zvoleném místě
v osadě. Stromu si vážili, považovali ho za odkaz předků,
vždyť přežil několik generací. Víra v ochrannou moc takové-
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ho stromu byla po přijetí křesťanství posílena představami
o stromech rostoucích uprostřed ráje a chránících vše okolo.
Tady je možné najít základy tradice návesních stromů, které
bývaly středem dění ve vsi a jež měli lidé v samozřejmé úctě.
Scházívali se u nich na besedy nebo aby řešili otázky týkající
se života vesnice, loučili se tu mladíci odvedení na vojnu,
ponocný vybubnovával různá oznámení; později na ně
vyvěšovali vyhlášky, třeba o mobilizaci.
Ochranná síla byla pak přeneseně přisuzována i stromům rostoucím u stavení.
Lidé věřili, že mají moc chránit obyvatele
domu před démony a zlými silami. Živé
koruny stromů skutečně nejednou ochránily střechy obydlí před rozšířením zhoubného ohně, svedly po svém kmenu nebezpečný blesk a v době válečné se staly
i spolehlivou skrýší. Nejedna stará kronika
vypravuje, jak do dutého kmenu ukládali
obyvatelé zásoby a rodinné památky, aby jim je cizí vojáci
nesebrali. Koruna stromu neprozradila vstup do dutiny,
tajemství skryté mezi větvemi znali jen ti, kteří se stromem
žili. Proto byly tyto rodové stromy ochraňované, představovaly propojení několika generací v rodině, byly dědictvím po
předcích.
S některými z těchto stromů byly spojovány i věštby,
životaschopnost stromu lidem napovídala, jak se bude dařit
těm, kteří pod ochranou rodového stromu žijí. Například
odlomení větve věštilo neštěstí, stejně rozštípnutí stromu
bleskem. Obdobně jako na vsích byly za rodové označovány
stromy u šlechtických sídel a také ty byly spojovány věštbami s životem na hradě nebo později na zámku.
Ze Svaté země je na Moravu cesta hodně daleká, zvlášť když je
měřena délkou vlastních kroků. Tak se vracel domů z křižácké
výpravy starý unavený voják, který musel zůstat v cizí zemi,
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dokud si nevyhojil zranění. Šel těžko, opíral se o hůl, kterou cestou
odřízl z uschlého tisového keře. Na křižácké výpravě i při osamělé
pouti k domovu toho prožil tolik, že se už nad ničím nepozastavoval. A přece! Bylo to na Moravě. Na skalnatém ostrohu vysoko nad
lesy i nad údolím vytvořeném řekou Svratkou budovali pevný
strážný hrad. Do tvrdého kamene vysekali sklepení, zdivo mohutných stěn pevně spojovali se skálou, která tak stavbu prostupovala
do výšky. Obydlí lidí vrůstalo do skalního masivu, jenž v sobě
skrýval jezírko s nevysychajícím pramenem. Před troufalostí stavitelů zůstal poutník v údivu stát: „Není možné, aby se něco takového zdařilo. Byl by to skoro zázrak. Stejný, jako kdyby se tahle moje
suchá hůl zazelenala. Ujme-li se tedy a vyroste z ní strom, pak uvěřím, že i vám se dílo podaří.“
Stalo se. Hůl zapustila do skalnaté půdy
kořeny a vyrostl tis – a na skále hrad Pernštejn.
Starý hrad dodnes vyvolává v návštěvnících představy dávno zmizelých dob. Tis pod
hradem sice svou mohutností sám dokládá
vysoký věk, ale bez hledání souvislostí budeme vidět před sebou jen strom s proschlým
jehličím a narušeným kmenem. Zatímco na
hradu můžeme vysledovat, které století mu
přidalo věž nebo ubralo pavlač, a máme o tom
dokonce písemné zprávy, o starém stromu vypovídají jen jeho
kmen, větve a koruna.
Avšak o památném pernštejnském tisu se ve starých zápisech
přece jen něco najde. Dovídáme se, že strom měli obyvatelé hradu
vždy v úctě, že věřili v tajemné spojení tisu, tady tak neobvyklého
stromu, se životem na hradě. A jejich víra byla upevňována událostmi, například když se tisu ulomil vrchol a na hradě se náhle
propadla jedna klenba. Dokonce i v nedávné době se stará víra opět
oživila: vichr poškodil tis a krátce nato požár zničil část hradu…
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STROMY MAJÍ DUŠI, CÍTÍ BOLEST…
ejblíže lidským obydlím rostly odnepaměti ovocné stromy. Vždycky patřily k nejoblíbenějším – pro svou užitečnost, ale i vůni a krásu. Vzpomeňme na to, co známe
dobře i my: na rozkvetlý jabloňový sad nebo na třešeň bohatě obalenou květy – a pak na tytéž stromy svítící terčíky zralých plodů… Proto byly ovocné stromy na vesnici považovány – stejně jako čeleď a domácí zvířata – za členy rodiny.
A nepřekvapuje, že právě nejvíc důkazů o magických úkonech a starých obyčejích najdeme ve spojitosti s ovocnými
stromy. O významných svátcích byly obdarovávány stejně
jako lidé, například o Velikonocích k nim nosili kousky
mazanců a vejce. A což teprve o Vánocích! Však už ve škole
jsme se učili verše Karla Jaromíra Erbena: „…hospodáři štědrovku, kravám po výslužce, kohoutovi česneku, hrachu jeho
družce. Ovocnému stromoví od večeře kosti…“ Možná je
v tom i připomínka dávného přinášení obětí, protože existují
záznamy o tom, že čeští hospodáři stromy přímo ke štědrovečerní večeři zvali, jiní k nim zase nosili zbytky od večeře,
dávali jim ořechy, kousek vánočky nebo chleba. Moravské
hospodyně hladívaly stromy rukama od vánočního těsta,
aby měly hodně plodů. Eva Večerková z Etnografického
ústavu Moravského zemského muzea v Brně připomíná ve
své studii o stromech v lidové víře magický obyčej ovazování stromů slámou nebo nití, provázkem, aby hodně plodily,
a upozorňuje, že tento vánoční obyčej byl znám mezi lidmi
už ve 14. století.
S tím souvisí i rozmlouvání se stromy: „Stromečku, vstávej, ovoce dávej, umej se, ustroj se, je Štědrý den.“ Nazývali
je uctivě jmény, například „paní Lísko“, „pane Šeříku“,
ovšem někdy jim také vyhrožovali. James G. Frazer uvádí
nám blízký příklad ze slovanské oblasti: „Na Štědrý večer se
mnoho rolníků v jižní Slavonii a v Bulharsku výhružně rozpřahuje sekerou proti ovocnému stromu, který nerodí,
zatímco jiný muž, stojící poblíž, se za ohrožený strom při-
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mlouvá těmito slovy: Neporážej ho, brzy ponese ovoce. Třikrát se sekera rozmáchne, třikrát se zastaví hrozící úder na
prosbu přímluvce. Po takovém leknutí strom jistě v příštím
roce bude pořádně rodit.“ U nás známe obdobný zvyk
z Valašska.
Jsou-li stromy živé, tedy musejí cítit
bolest. Bolí je, když se sekera zasekává
do jejich kmenu, když je pila zraňuje hlubokým řezem. Proto staří dřevorubci
předtím, než začali kácet, poprosili
strom, aby jim odpustil. V roce 1890 to
zaznamenal i Frazer: „Staří sedláci
v některých krajích Rakouska ještě věří,
že lesní stromy mají duši, a nedovolí, aby
se bez zvláštního důvodu dělaly zářezy
do jejich kůry. Slýchali od svých otců, že strom cítí takový
řez, stejně jako člověk cítí svou ránu. Když porážejí strom,
prosí jej o odpuštění. V Horním Falcku prý také ještě staří
dřevorubci, dřív než porazí krásný zdravý strom, prosí jej
o odpuštění…“ A protože hranice států nejsou pro mýty překážkou, není se co divit, že shodné zvyky se dodržovaly i na
české straně Šumavy, stejně jako ve vnitrozemí.
„‚Ba věru, člověku se někdy zdá, jako by ty stromy živy byly,‘ řekl
rýznburský myslivec. ,Vím to ze zkušenosti. Jedenkráte – je
tomu již několik let – vykázal jsem stromy k poražení. Hajný
nemohl jít, já šel ku kácení dohlížet. Drvoštěpové přijdou a hotují se porazit nejdřív krásnou břízu; ani poskvrnky na ní nebylo,
pěkně stála jako panna. Zahleděl jsem se na ni, a tu se mi zdálo
– je to k smíchu, ale bylo mi tak – jako by se mi k nohoum skláněla, ratolestmi jak by mě objímala, a do uší mi znělo: Proč
chceš usmrtit můj mladý život, co jsem ti udělala?
Vtom zaskřípělo ostří pily po kůře a vjelo do jejího těla. Já
nevím, jestli jsem vykřikl, ale to vím, že jsem chtěl zdržovat
drvoštěpy, aby dále neřezali, ale když se na mne s podivem díva55
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li, zastyděl jsem se, nechal je pracovat, ale utekl jsem do lesa.
Celou hodinu jsem bloudil a ustavičně mne ta myšlenka pronásledovala, že mne bříza prosí, abych jí život nekazil. Když jsem
se konečně přemohl a na místo došel, byla poražena, ani lístečku se na ní nehýbalo, jako mrtvé tělo ležela.
Mne pojala lítost, jako bych byl vraždu spáchal. Kolik dní do
mne nic nebylo, ale nezmínil jsem se nikomu, a kdybych právě
dnes řeč o tom se nebyla strefila, nebyl bych se nikdy zmínil.‘“
Božena Němcová: Babička

Je-li strom živý stejně jako člověk, pak bylo pro naše
předky samozřejmé, že život člověka a život stromu může
být propojen. Tak tomu bylo u nás i u jiných národů. Jistě,
takové spojení mělo v sobě prvek nadpřirozena a v myšlení
tehdejších lidí souviselo s magií a s věštěním. Při narození
dítěte to byl většinou otec, kdo vysadil strom, který se pak
stal, jak věřili, „životním“ nebo „strážným“ stromem dítěte.
Rostl s ním a podle toho, jak prospíval, lidé usuzovali, zda je
dítě zdravé. Pokud strom uvadal, obávali se nemoci. Na
Valašsku bývalo zvykem vylévat vodu z první koupele dítěte pod strom: od chlapce k jasanu, buku či smrku, protože
věřili, že tak získá urostlou postavu a odolnost, a od děvčete
pod jabloň, aby bylo milé a sladké, jako jsou jablka. Podobný
zvyk připomíná jedna z verzí pověsti o Svatováclavském
dubu ve Stochově, ke kterému prý chůvy vylévaly vodu,
v níž „malého kněžice koupaly“.
S věštěním je v jednom z našich nejznámějších mýtů
vypravujícím o zrodu přemyslovské dynastie spojena i líska.
Přemysl zarazil do země lískový prut, kterým pošlehával
spřežení, a líska „vyrazila tři velké ratolesti“. A protože dvě
z nich uvadly, mělo to znamenat, že u moci se udrží jen hlavní větev rodu. V Dalimilově kronice se dokonce dočteme
o pěti výhoncích, z nichž zvadly čtyři.
Obdobné předpovědi spojené s životním stromem se
týkaly také doby, kdy odešel už dospělý člověk „do světa“:
strom mohl „napovědět“, jak se mu daří. S tím byla spojená
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víra, že otec mohl nezdárného potomka na dálku potrestat,
když „jeho“ strom poranil, nebo dokonce vykopal.
V mýtech se často spojují protiklady – opakem zrození je
smrt. Jak ve světě, tak i u nás lidé věřili, že po pohřbu nachází duše mrtvého útočiště v rostlině vysazené na hrobě. Známým příkladem je úvodní báseň Mateřídouška z Erbenovy
Kytice: „…duše její se vrátila a vtělila se v drobnolistý kvítek, jímž mohylu svou pokryla. I poznaly děti matičku po
dechu, poznaly ji a plesaly a kvítek ten, v němž našly útěchu, mateřídouškou nazvaly.“ Cokoli vyrostlo na hrobě (stejně jako bylo na hrob položeno, postaveno), stalo se nedotknutelným, nikdo nesměl nic z hrobu brát ani trhat květy
nebo lámat větvičky stromů. Tak jeden ze základních mýtů –
totiž že vše na hrobě patří zemřelým nebo je v tom skrytá
duše zemřelých lidí –, účinně bránil narušení posvátnosti
pohřebních míst. Součástí mýtu byl totiž trest, který následoval po přestoupení zákazu.
V souvislosti s Erbenovými baladami, které vznikly na
základě zaznamenaných lidových pověstí, si připomeňme
dávnou představu, opět známou i ze světové mytologie, že
člověk může sdílet život s jakoukoli rostlinou, tedy i se stromem. Tak je tomu v básni Vrba, v níž Erben vycházel z lidové pověsti tradované na Bydžovsku.
V básni se muž ptá své mladé ženy, proč leží v noci jako
bez ducha, bez života, co se s ní děje? Žena ho upokojuje, že
není nemocná, ale „co souzeno při zrození, tomu nikdež
léku není,“ a prosí ho, aby nic nepodnikal proti Osudu. Jenže
manžel se s tím nespokojil, nechtěl se o ženu dělit. Zašel na
poradu k vědmě a ta mu prozradila: „Kterak nemá mrtvá
býti, když má jen půl živobytí? Ve dne s tebou živa v domě,
v noci duše její v stromě. Jdi k potoku pod oborou, najdeš
vrbu s bílou korou, žluté proutí roste na ní: s tou je duše tvojí
paní.“ Muž se rozhodl zasáhnout proti Osudu a vrbu pokácel. Tím však ukončil i život své ženy: „Umřela tvá paní
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milá, jak by kosou sťata byla. Zdráva chodíc při své práci,
padla, jako strom se kácí. Zavzdychala umírajíc, po dítku se
ohlédajíc.“ Pozdě muž litoval, že ženu neposlechl, že jí způsobil smrt a děťátko zbavil matky. Jenže lidové představy
o tom, že duše člověka může žít ve stromu, se týkaly i částí
takového stromu. Proto pokácená vrba, s kterou byl spjatý
život mladé ženy, muži poradila, aby alespoň duše matky
mohla s děťátkem zůstat: „Dej mne z vody vytáhnouti, osekej mé žluté proutí. Dej prkýnek nařezati, kolébku z nich
udělati, na kolébku vlož děťátko, ať nepláče, ubožátko. Když
se bude kolébati, matka bude je chovati. Proutí zasaď podle
vody, by nevzalo žádné škody. Až doroste hoch maličký,
bude řezat píšťaličky, na píšťalku bude pěti – se svou matkou
rozprávěti.“ Podrobné citace z Erbenovy skladby ukazují, jak
se spisovatel snažil držet lidové balady, která v sobě zachovala dávné mýty.
Také na Opavsku se vyprávěla pověst se stejným námětem: žena nechtěla sedlákovi prozradit, proč každou noc
chodí do lesa k velikému buku. Vyčíhal si ji tedy a viděl, jak
vlezla do stromu a ten se za ní zavřel. Žena nesměla o noční
příhodě promluvit, a tak sedlák buk pokácel a odvezl ho
domů, jenže žena záhy zemřela.
Vžitou lidovou představu, že je možný společný život
člověka a stromu, zajímavě zpracoval na konci 19. století ve
své rozsáhlé kronice ze života na jihočeské vesnici prozaik
Josef Holeček. V ukázce se dívka pozastavuje nad slovy staré
ženy, kterým nerozumí:
„‚Do lípy přicházej,‘ pravila, ‚jen když je ti hodně veselo, jako ptáčeti, a když se cítíš hodně zdravou, jako ryba. To nám uděláš
dobrodiní.‘
Mně bylo podivno, že stařenka říkala ‚my‘, a přece mluví jen
o sobě. Pověděla jsem to své kamarádce a kmotříněti Verunce
Švábové, a ona uhodla, co v tom je. ‚To jistěže stařenka Žejdlová
má s lípou společnou duši; co lípě, to stařence. Zeptej se jí.‘
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Stalo se a stařenka jí dala vysvětlení: ‚A já ti dnes povím, jak
se stalo, že mám s lípou duši společnou. Mnoho a mnoho tomu
let, těžko jsem se roznemohla úbytěmi. Žejdl mi koření nosil,
dával užívat, umýval, ale nic naplat, byla jsem stonavější
a hrobu bližší. Žejdl vzdal se naděje, že pro mne najde léku. Co
by byl nikdy neudělal pro sebe, udělal by pro mne: když bylo nejhůř, došel pro zaříkávačku, aby mne změřila a úbytě zaříkala.
Ale moje nemoc se nezlepšila. Tu si Žejdl vzpomněl, že za mladých let slýchal, kterak lidé v nezhojitelné nemoci obracejí se na
stromy a prosí je, aby jim půjčily svou duši a své zdraví. A když
strom prosbu nemocného vyslyší, duše nemocného jako by odletěla a v tom okamžiku vstoupí do něho duše stromu. Člověk se
uzdraví, ale strom touž nemocí ochuraví. A žijou společně, až
strom buď uchřadne věkem, anebo lidská ruka jej skácí.
Lípa Žejdlovu prosbu vyslyšela. Žejdl už myslil, že už jsem
nebožkou, a běžel pro hromnici, aby mi ji zapálil, a tu se já posadila a za několik dní jsem mohla zase chodit. Ale ubohá lípa, už
tenkrát náramně stará, začala kotlavět, až se to nějak mezi
námi vyrovnalo: já trochu zdraví nabyla, ona trochu pozbyla,
a v zimě není dobře ani s lipou, ani se mnou. V létě jsme obě
plny života a chválíme boha.‘“
Josef Holeček: Naši I

Do stejného okruhu patří i představa, že se člověk může
proměnit ve strom. Někdy dobrovolně, aby necítil bolest
nebo aby unikl pronásledování, jindy že je možné člověka do
stromu zaklít a ten se až do vysvobození musí se stromem
dělit o život. Tyhle dávné představy dodnes známe z lidových pohádek, které je uchovaly, nebo z jiných útvarů lidové
slovesnosti.
Názorným příkladem je balada o dceři, kterou matka
zaklela do javoru. Když uviděli „hudci“ štíhlý javor, chtěli
z jeho dřeva udělat housle. Jenže byli překvapeni: „Když
ponejprv ťali, dřevo zavzdychalo, když podruhé ťali, krev se
vyprýštila, když potřetí ťali, dřevo promluvilo: Nesekejte,
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hudci, vy pěkní mládenci! Však já nejsem dřevo, já jsem krev
a tělo. Jsem pěkná děvečka tu z toho městečka. Matka mne
zaklela, když jsem vody brala, s milým si postála: abych
zdřevěněla a javorem byla, javorem vysokým s tím listem
širokým…“
LÉČIVÁ SÍLA STROMŮ
idé na stromech obdivovali to, co si přáli sami získat:
životní sílu. Toužili po ní při pohledu na větve jehličnanů, které byly zelené po celý rok, nebo když byli svědky jarního vzkříšení listnatých stromů. Je pochopitelné, že si přáli
získat od stromů alespoň část této obdivuhodné síly.

L

„Březové větve se zastrkávaly v předvečer 1. května a o letnicích
za okna domu a na vrata chléva na ochranu proti čarodějnicím.
Obřadním prutem březákem (březovcem), který roznášel na
Vánoce s blahopřáním pastýř, se vyháněl na jaře dobytek na
pastvu. Hospodyně si brala prut rukou v zástěře, aby se jeho síla
nezeslabila. Magicky očistný význam mělo i nové březové koště,
jímž hospodyně vymetaly na Velký pátek světnici. Tak se zabraňovalo i v přístupu čarodějnic do vsi…
Uctívána byla také líska, o níž panovalo přesvědčení, že do ní
neuhodí blesk. Z tohoto důvodu byly lískové pruty vkládány do
rohů stavení při bouřce, zastrkovaly do stodoly za trám, střešní
konstrukce byla zpevňována lískovými kolíky. Velká úroda lískových oříšků věštila hodně nemanželských dětí (Lanškrounsko).
Význam lísky zvýšila všeobecně rozšířená legenda o tom, že ve
svém hustém větvoví poskytla útočiště před bouřkou Panně
Marii. Magická síla byla odedávna přikládána lískovému prutu.
Odkorněná lísková hůl byla atributem právní moci, hodnosti
a stavu, ve svatebních obyčejích odznakem svatební družby. Vidlicový lískový prut byl používán jako virgule při hledání pokladů,
vodních zdrojů, zlaté a stříbrné žíly.“
Eva Večerková:
Strom v lidové víře a obyčejích
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Připomenutí toho, co přibližuje předchozí ukázka, nacházíme už v Kosmově kronice a zní to libozvučně: léčivá moc
stromů. Kronikář Kosmas v místě, kde vypravuje o Krokově
dceři Kazi, která se vyznala v přírodním léčitelství, říká, že
pro tyto své schopnosti byla považována za čarodějku
a vědmu. Není divu, však takové léčení tehdy neznamenalo
jen vaření čajů nebo omývání v odvarech.
Naši předkové, stejně i jiné národy různě po světě, si
představovali nemoc jako zlého ducha nebo démona, který
člověka už napadl nebo se ho pokouší přepadnout. A zlého
ducha je nutné vypudit – ať po dobrém, nebo po zlém. Jedním ze způsobů bylo zaříkávání, hlavní váhu měla slova
známá z pohádek: „Zaříkávám tě do lesa hlubokého, do
dubu vysokého, do dřeva stojatého i ležatého…“ A tajemná
osoba zahalená do plachetky vztáhla ruce nad nemocným,
naklonila se nad ním a záhadnými gesty těsně nad jeho
tělem rozháněla cosi viditelného pouze jí… Zaříkávání doplněné ještě nakuřováním bylinami se zvláštní vůní a třeba strnulým zahleděním do koruny stromů, kde větvemi prosvěcovala noční obloha, určitě silně působilo na všechny, kteří
byli takovému tajemnému léčení přítomni…
Ale nemuselo to být jen zahánění nemoci – lidé se domnívali, že je možné zlého ducha způsobujícího onemocnění přenést na tu bytost, která sídlí ve stromu. A tak nemocný ze
sebe sundal kousek oblečení, pověsil ho na strom a bez ohlížení musel rychle utéci. Takovým způsobem se zbavovali
zimnice Češi i staří Rusové: došli k vrbě sklánějící větve nad
čistým potůčkem, přivázali na ni nějaký dárek – tedy vlastně
přinesli jejímu duchu tak trochu zákeřnou oběť– a rychle
utekli domů. Obdobně se léčili ze zimnice Moravané – ti do
stromu kousek oblečení nebo chumáč vlasů rovnou zatloukli.
K léčivým prostředkům také patřilo protahování nemocných dětí stromem, který měl ve kmenu otvor, nebo pod jeho
srostlými větvemi. Nebyl-li žádný podobný poblíž, rozštípli
mladý stromek a vršky svázali. To dělali hlavně staří Rusové,
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ale i neslovanské národy. Opět jde o snahu přenést nemoc ze
člověka na strom.
Získání „léků od stromů“ nebylo ani jednoduché, ani
snadné. To ovládaly jen ženy vyvolené. Například starý
návod určoval, že je nutné otrhat 99 lístků z 99 vrb – ne míň,
ne víc –, které ženy usušily, rozemlely a natřikrát přikazovaly užívat. Léčivé mělo být polknutí „kočičky z jívy“ svěcené
na Květnou neděli – člověk pak nedostal ani zimnici, ani
bolení hlavy nebo krku. Staří Rusové se zbavovali bolesti
zubů tak, že bolavým zubem hryzali dubové dřevo. Dost
strašná představa…
Využívat léčivé části stromů, ať květy, kůru, listy nebo
pryskyřici, se lidé naučili hlavně vlastní zkušeností. Některé
postupy vymysleli a používali už staří Slované, jiné čerpali
léčitelé z herbářů, které byly tehdy velmi oblíbené a přebíraly informace z děl autorů starého Řecka a Říma, hlavně
z díla Pliniova. K nejznámějším patřil Herbář, jinak Bylinář,
velmi užitečný od Petra Ondřeje Matthiola Senenského,
osobního lékaře císaře Rudolfa II. Mattioliho herbář přeložil
z latiny Tadeáš Hájek z Hájku a vydal jej Jiřík Melantrich
z Aventinu roku 1529; přepis vydaný v roce 1982, z něhož
citujeme, záměrně dodržuje původní jazykovou úpravu.
„UŽITEK KŮRY BOROVIČNÉ

Kůra všech borovic jest trpká. Prach z té kůry hojí zemnutí od
obuvi. Pakli by týž prach s pěnou stříbrnou a maličko bílým kadidlem smíšen byl a prach z toho ze všeho učiněn, kdož by tím
prachem měchýře od spálení zpukané zasejpal, velmi suší
a všecku spáleninu uzdravuje. Komu rána pro velikou mokrost
hojiti se nechce, prachem z kůry borové zasejpej. Týž prach
s růžovým neb myrtovým olejem vředy hojí. Podkouřiti tím prachem plod a lože vyvodí. V nápoji přijatý běhavku zastavuje, moč
žene. Listí rozetřené roznícení jakéžkoli ukrocuje, zvláště jestliže
by to roznícení okolo rány se přitrefilo. Item listí rozetřené
a v octě svařené teplým proplakováním bolest zubů odjímá
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a zprejštění v ústech hojí. Týmž rány vymejvati velmi prospěšné
jest.
JADER BOROVIČNÝCH UŽITKY

Jádra domácí borovice veliký užitek lidskému tělu přinášejí. (…)
Velmi zajisté v svých mocech živelních nakloňují se k mírnému
zahřívání. Činí sezrání, obměkčují, rozpouštějí, svalují a jakousi
pernou kousavost mají. Tělu mnoho živnosti dávají.
K zažití jádra těžké jsou. Protož od přirození studeným
s medem a horkým s cukrem bílým dávány býti mají. Takovým
zajisté přídavkem napravuje se jejich zpozdilost k zažití. Jestliže
by se pak prvé v studené vodě močily, všecka pernost a kousavost se jim odejme. A tak již prospěšnější ke všem již dotčeným
nedostatkům budou. Dávají se kašlavým a kteříž plíce raněné
mívají, jako jsou ti, kteříž talovem a krví chrkají (…)
Proti dušnosti a těžkému dýchání učiň takto: Vař tyto jádra
borovičná v dobrém víně, až se zhoustnou jako kaše, přidej
cukru a řeckého vína, coť se zdá, a dávej to jísti nemocnému
s jichou slepičí. A to čiň tak dlouho, až se zhojí.
O DUBU

Dub jest známý strom všem a u nás je ho dosti. Kůra, list, žaludy a galles suší a svirají, stahují aneb skrčují v hromadu a zavirají protržená místa, ale více ta kůrka prostřední mezi dřevem
a korou, též i šupinka na jádru žaludovým. Vařiti listí dubové, jitrocíl, růži, jahodník, lékořici a píti zvředování plic a jejich ranění
zavírá. Traňk vařený z listí dubového dává se proti plynutí břicha,
žaludku a proti červené, i těm, kteříž krví chrkají, tracení odjímá.
Přináší také pomoc i ženám krvotočným, i bělotočným, když by
v té vodě až do pupku seděly. Prach z listí rány zavírá. Vařiti listí
v víně červeném s aloe a s myrthou a tim ústa vymývati, smrad
odjímá, zuby tvrdí, maso okolo zubův ztenčuje, hojí, svaluje
a zavírá. Item vařiti listí v víně červeném, tím novou ránu vymývati a listím obkládati, to samu ránu hojí; ale starou nejprv musí
dobře vyhojiti.
Voda z listí dubového pálená ke všem již dotčeným nedostatkům prospěšná jest. Uzdravuje i jaterní tok, pitá každý den ráno,
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čtyři hodiny před jídlem půl žejdlíku. Proti červené a proti krví
chrkání nic užitečnějšího býti nemůž. Dává se i proti kamenu,
protože jej láme a vyhání.“
ŽIVOTNÍ SÍLA STROMŮ
bdiv k životaschopnosti stromů dokazují naše dochované zvyky a lidové obyčeje – i ty jsou shodné s mnoha
národy světa. Zvlášť zajímavé jsou ty, které naši předkové
spojovali s vítáním jara a s oslavou Velikonoc. Je jich hodně
a stromy v nich mají významné místo. Je však třeba znovu
zdůraznit: v magických úkonech platilo, že část mohla zastupovat celek – tedy i větev mohla znamenat jakoby strom.
A tak čerstvě uříznuté proutky jívy spletené do pomlázky
byly původně magickým nástrojem a vyšlehání takovou
pomlázkou magickým úkonem, při němž se muži snažili
přenést na dívky a ženy životní sílu stromu (břízy, lísky,
jalovce, jívy). Byl to kdysi pohanský zvyk a stal se součástí
nejvýznamnějších křesťanských svátků.
Podobně kouzelnou moc měl mít například uříznutý čerstvý prut, kterým pastevci při prvním jarním vyhnání na
pastvu pošlehávali svěřená zvířata, aby dobře prospívala.
Pod vlivem křesťanství někdy pošlehání překřížili. Někteří
etnografové tuto odříznutou zelenou ratolest, která měla přinést plodnost, požehnání, zdraví a sílu, symbolicky nazývají
„prutem života“. Stejně je možné nazvat i proutek v rukách
proutkaře, který pomáhá hledat prameny vody, tak nezbytné
pro život.
Obdiv k vegetativní síle stromů můžeme vypozorovat
u „májky“. Čerstvý zelený stromek přinesený z lesa a postavený v noci na 1. máje (odtud i název) před okno milé byl
přiznáním lásky. Současně přál vyvolené dívce stejnou životní sílu, jako má mladý strom.
Obdobně i vysoký zelený strom postavený na návsi za
noci svatojánské, v jejíž kouzelnou moc věřili, a spojený
s dalšími zvyklostmi a obřady znamenal magický úkon,

O
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který měl zajistit novou životní sílu celé pospolitosti. Opět
můžeme vysledovat spojení starých pohanských zvyklostí
s pozdějšími křesťanskými: názorně to ukazuje i víra v kouzelnou ochrannou moc větviček požehnaných v kostele
o Květné neděli, které byly pak založené po celý rok za
obrázky svatých v sednici nebo pověšené na vstupních dveřích.
Přání životní síly, zdraví – přeneseně zdaru, štěstí a požehnání, měl znamenat i zelený stromek zdobící vůz, na kterém
převáželi nevěstě do nového domova výbavu. Stejně tak se
bez zelené větvičky, nejčastěji z myrty, která zdobila obleky
svatebčanů a byla vpletená do nevěstiny kytice a věnečku,
nemohla obejít řádná svatba.
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6. Vztahy ke stromům (od 18. století)

V

ztahy spojené s kultem stromů se
vyvíjejí jako všechno, co souvisí
s pohledem na okolní svět – a ten se
hlavně od druhé poloviny 18. století
měnil dost podstatně. Jak šla staletí,
narůstalo sebevědomí lidí dané tím, že se
umějí o sebe postarat, a úměrně k tomu
se zmenšoval respekt před přírodou.
Lidé začínali být ve vztahu k přírodě
těmi silnějšími. Měnilo se i to, co bylo
označováno za posvátné. Byl to proces postupný, postupně
narůstala i lidská nadřazenost vůči stromům.
Doba se přibližuje našim dnům, časovou vzdálenost už
počítáme na „pouhá“ staletí. Stromy jsou dlouhověké rostliny, pro ně dvě či tři stovky let nejsou dlouhý čas, a proto
mnohé ze stromů, které vysadili v 18. století, dorostly do
současnosti. Dožily nás dokonce stromy ještě starší…
STROMY „VÝJIMEČNÉ SLUŽBY“
ak postupovala staletí, stalo se samozřejmostí, že lidé
vysazovali stromy, aby jim sloužily – aby rostly tam, kde
to bylo lidem ku prospěchu. Nejen stromy ovocné nebo ty,
které v lesích vysadili místo vykácených, ale stromy „výjimečné služby“. V základu vztahu k těmto stromům sice stále
zůstávalo něco z dávné představy posvátného a nedotknutelného stromu, jenže už to nejsou stromy spojované s božstvy, ale plnící záměry lidí.

J
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K nejtypičtějším příkladům patří zvyk známý už od raného středověku: vysazovat stromy v místech, kde se stýkaly
hranice pozemků nebo hranice panství. Do stromů byla
vyřezána hraniční znamení, na kterých se majitelé dohodli
(například křížky, hvězdy různých tvarů); až později je doplnily mezníky se znaky panství. Ale zatímco mezník je možné
přemístit, strom určené místo opustit nemůže. A to je výhoda hraničních stromů. Aby se jejich vysazení řádně zapsalo
svědkům do paměti, bylo provázeno různými obřady:
někdy slavností se svěcením místa, jindy na tom místě dali
vybraným výrostkům výprask a následně je odměnili. Posílením paměti lidské posílili i paměť stromů.
Hraniční stromy získávaly na zajímavosti i různými příběhy, které se o nich vypravovaly, nejčastěji o skrytých
pokladech a o tom, jak strašní hlídači je střeží – stromy se
tím stávaly jakoby nedotknutelnějšími, třebaže i bez toho
byly hraniční mezníky přísně chráněné. Tím je i vysvětleno,
proč hraniční stromy nesměl nikdo pokácet, a tak se mohly
dožít vysokého věku. V záznamech Jana Evangelisty Chadta,
který jako první u nás počátkem minulého století sestavil
seznam starých a památných stromů, se dozvídáme, že takovým stromem byl „prastarý“ Vajsův dub u Běchar: „Dub ten
stál na samém kraji lesa a na znamení hranic asi jeden metr
od země vylihován a v té lize vysekán šikmý kříž a nad ním
jest nožem vyřezán monogram Ježíše Krista. Během času
celá líha i s křížem blanou zarostla a na nasekaném kříži
narostlo dřevo na 20 cm. Při zpracování toho dubu se na to
přišlo.“ Podle vyrytých znamení
označoval dub hranice majetku
duchovního řádu.
Živoucím příkladem je ještě
dnes mohutná Vejdova lípa
v Orlických horách, která spolu
s nedalekou skupinou mladších
lip vyznačuje hranice původ-
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ních pastvin. A že tu opravdu byly, dosvědčuje kromě kronik
také vžité místní jméno Pastviny.
Podobně jako stromy hraniční byly chráněné některé stromy volně rostoucí v polích, které měly hlavně za mlhy nebo
ve vánici pomáhat pocestným: už z dálky jim ukazovaly
cestu. Byly to stromy vysazené jednotlivě nebo ve skupině,
mohly původně označovat začátek stezek bezpečně vedoucích přes podmáčenou půdu, jak se traduje o Karlově lípě
v Klokočově u Seče, nebo přímo stínily důležité stezky.
Například o javorech při dnešní silnici u Zahrádek nedaleko
Krásné Lípy se vypravuje, že značily starou solnou stezku.
Je historickou ironií, že někde jsou takové stromy v lidovém podání nazývány pašeráckými. Právě pašeráci nosili
své zboží za tmy a nepohody,
aby je nikdo neviděl, a přírodní
orientační bod jim cestu usnadňoval. Například se tak říká
dnes v kmenu už jen poloviční,
ale před staletími mohutné lípě
u lesní cesty v Lešišově na Klatovsku. Její prostorná dutina
bývala i vhodnou skrýší a ještě byla chráněná před všetečnými zvědavci pověstí o tom, že u lípy straší. Vždyť rance na
zádech pašeráků skutečně vypadaly v nočním šeru jako
obludy mizející beze stopy v lípě, takže na pověsti byl kousíček pravdy.
V krajině se stromy mohly stát takovými nepřehlédnutelnými orientačními body až během let, jak vyrůstaly –
původně mohly být vysazeny třeba jako upomínka, že na
tom místě zemřel člověk. Na takovém stromě býval i kříž
nebo svatý obrázek. Obdobou jsou kapličky vystavěné jako
poděkování za záchranu člověka anebo na památku nešťastné události; stejně tak sochy k uctění světce. Samozřejmostí
bylo, že tato místa doplňovaly stromy. Dávný mýtus se
nenásilně propojoval s křesťanskými zvyky, v krajině vznikla
seskupení užitečná a současně i malebná.
68

Stromy

18.11.2005

13:01

Stránka 72

Tak se stalo i v Dobřichovicích u Prahy, kde lípy obklopovaly sousoší zasvěcené Janu Nepomuckému: bylo to roku
1729, kdy proběhly celočeské oslavy kanonizace tohoto světce. Tahle skupina sice nesloužila jako orientační bod, najdeme ji poblíž zámečku při původní cestě k brodu, zato se však
jedna z lip dožila naší doby a od nového svěcení zrestaurované sochy roku 1997 se oficiálně jmenuje Svatojánská.
Byl to starý a chvályhodný zvyk vysadit při dokončení
stavby strom, a ten se zcela samozřejmě udržel i v době,
které tu věnujeme pozornost. Stromy nadále doplňovaly
vzhled přestavovaných kostelů, vyrůstaly u statků i chalup
a byly vysazovány při započetí stavby panského sídla nebo
při jeho dokončení. To se traduje o jedné z nejznámějších
památných lip, o lípě, která dala nové jméno někdejší Benešově Kamenici. Lípu prý vysadili roku 1248 při založení
zdejšího hradu a podle ní se městečko jmenuje Kamenice
nad Lipou. Ovšem znalost dávného mýtu – že v takovém
stromu sídlí božstvo, duch, který ochraňuje dokončenou
stavbu a s tím i lidi, kteří poblíž stromu žijí – se během staletí
vytrácela spolu s tím, jak sílil vliv církve. Avšak podvědomá
důvěra v ochrannou moc stromů rostoucích u lidských
domovů, ta přetrvala.
Ve vztahu k rodovým stromům, které bývaly u obytných
stavení a obvykle nesly jméno majitelů, se udržela kromě
představy o ochranné moci stromu i víra, že jsou památkou
po předcích, jejich odkazem. Stejně tak přetrvávala víra
v různé předpovědi a věštby spojené s těmito stromy a nepomáhaly ani výtky kněží při kázáních v kostele. Vysoké
a košaté koruny stromů chránící střechy lidských sídel se
nejvíce zasloužily o charakteristický vzhled našich vesnic,
které Ctibor Blattný, botanik a fytopatolog, výstižně nazval
„zabalenými do zeleně“.
Je třeba připomenout, že výjimečné stromy u panských
sídel se někde staly součástí nově zakládaných zámeckých
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zahrad – jako například památná lípa v Kamenici nad Lipou
nebo urostlé stromy z původní bažantnice, které se staly
okrasou prvního anglického parku v našich zemích, jenž od
konce 18. století obklopoval zámek v Krásném Dvoře.
Měnil se způsob života a hospodaření a spolu s tím se
vyvíjela i krajina. Lesů podstatně ubylo, hladiny mnoha
nových rybníků, jejichž hráze zpevňovaly řady stromů, kraj
oživily, vzhled krajiny proměnily i přestavěná panská sídla.
Kostelní věže dostaly jiné tvary, města se rozrůstala. Střídala
se jména panovníků a zdálo se, že válčení a s ním spojené
přesuny vojsk se v našich zemích stanou součástí života.
I kvůli tomu bylo vydáno císařské nařízení rozšířit síť cest
a silnic: stromořadí, která podél nich vysadili, přispěla k proměně vzhledu krajiny. Stromy kolem cest poskytovaly
pocestným i pomalu jedoucím povozům potřebný stín.
Roku 1789 císař Josef II. nařízení doplnil o požadavek,
aby každá poddanská dvojice vstupující do manželství zasadila alespoň jeden strom. Není známo, o kolika stromořadích
se pak mohlo říkat, že to byly stromy vysazené „pro štěstí“.
Existuje však lipové stromořadí vysazené za trest, kde rostly
stromy nikoli oslavované, ale proklínané. Stalo se to na
Plzeňsku po prohrané vzpouře proti vrchnosti roku 1680,
kdy nevolníci museli sázet lípy kolem cesty k poutnímu
místu Mariánská Týnice. Když císař Josef II. zrušil klášter
v Plasích, byl odsvěcen i poutní kostel, jenž patřil ke klášteru. Alej, která k němu vedla, připadla od roku 1848 obci Kralovice. Ihned padlo rozhodnutí nenáviděné stromy pokácet
a dřevo prodat v dražbě. Z původních lip zůstala jen jediná,
visíval na ní obrázek Panny Marie, a proto byla považována
za posvátnou. V minulém století se pro ni vžil název Radimova lípa – na památku vůdce oné nešťastné vzpoury.
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K Ř E S Ť A N S T V Í I S TA R É M Ý T Y
říklady stromů vysazených v místě, kde někdo zemřel,
svědčí o tom, že staré mýty byly v lidovém povědomí
pevně zakořeněné a později se ještě upevnily křesťanskými
zvyklostmi. Vliv křesťanství byl silný, i když ho v našich
zemích poznamenaly staletí trvající spory katolíků, evangelíků a členů jednoty bratrské. Většina obyvatel našich zemí
neměla snadný život, a tak se jim víra, spolu se sny a nadějí,
stala duchovní oporou. Někdy dokonce jedinou.
S tím souvisí i význam poutních míst, nejčastěji spojovaných s mariánským kultem, protože matka Ježíšova patřila
v našich zemích k nejoblíbenějším světicím. Založení poutního místa bylo spojeno s příběhy o zjevení Panny Marie,
o zázraku, který způsobila, nebo také o tajemném nálezu jejího obrazu nebo sochy ve stromě. Například podle legendy
tradované v zábrdovickém klášteře premonstrátů, kteří spravovali poutní místo ve Křtinách u Brna, se v křoví pod kaštanem v nedaleké vesničce našla kamenná gotická socha
Madony pocházející ze třináctého a čtrnáctého století. Socha
měla zázračnou moc, jak víme z legend a pak i z lidových
veršů a obrázků. Když byla roku 1661 umístěna na hlavní
oltář chrámu Panny Marie, putovali za ní věřící zdaleka
a Křtiny se staly jedním z nejvýznamnějších poutních míst na
Moravě. Obdobná legenda se váže ke zjevením ve Vambeřicích (v dnešním Polsku) a ve Vranově u Brna. Nález sošky
zarostlé v dubu je spojován s historií poutního místa na
Lomci, které patří k nejvýznamnějším českým poutním místům. O lípě před hlavním poutním kostelem v Římově v jižních Čechách se zase vypravuje, že vyrostla z větve, na které
přinesli poutníci zázračnou černou sochu Panny Marie z daleké ciziny.

P

Představy týkající se života přírody a vycházející
z původních mýtů se udržovaly hlavně ve venkovském prostředí, kde lidé stále zůstávali na přírodě závislí. Staré obyče-
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je, které se nepodařilo vykořenit, a křesťanské zvyklosti se
s mlčenlivým souhlasem církve navzájem doplňovaly a obohacoval se jimi duchovní život lidí. Příkladem mohou být
lidové zvyky spojené se stromy, které se vztahují k vánočním
svátkům.
Oblíbené a půvabné byly zvyky spojené s nakvetlými větvičkami ovocných stromů – mohly být z višní, třešní, a dokonce i jabloní. Snad i proto, že přece jen přibližovaly dobu, na kterou se lidé
i příroda těší – jaro. V Čechách tyto větvičky trhaly hlavně dívky
na svatou Barboru, tedy 4. prosince. Protože jindy bylo přísně
zakázáno ničit ovocné stromy a lámat větvičky, i teď byl úkol ztížen překážkami – například dívky musely větvičku odkousnout,
ulomit zuby, a nemohly tedy vzít nějakou větší.
Církev ne vždy vítala tyto zvyky, které byly spojené s věštěním
a obřady, kdy strom zastoupený větvičkou byl nucený jít proti
času, tedy proti tomu, jak to určil Bůh. Vadila i skrytá magie
s těmito zvyky spojená – to když větvička rozkvetla, pak jí byla přičítána kouzelná moc. Například Božena Němcová zapsala na
Domažlicku, že dívka si dá rozkvetlou barborku o půlnoční za šněrovačku, „ha který chlapec ji chapne, za toho jít muší“. Na Královohradecku se věřilo, když jabloňová větvička rozkvete, tak že se
dívka v novém roce vdá, a totéž znali na Slovácku, ale tam byla
větvička višňová. Zajímavé souvislosti uvádí staročeský herbář:
„Chceš-li poznati čarodějnice, uřízni na sv. Barboru jednoroční
proutek z višně, dej do nádoby, nalej naň každý den čerstvé vody,
do Štědrého dne rozvije. Při jitřní udělej z něho kolečko a hleď skrze
ně při mši svaté k oltáři a uvidíš všechny čarodějnice k oltáři zády
obrácené. Ale musíš vyjít z kostela dřív, než kněz řekne Amen,
nebo kdyby ses opozdil, čarodějnice by tě roztrhaly.“ A v to prý
věřili na Sušicku a Strakonicku, také na Chrudimsku i ve Slezsku.
K tomu už asi pan farář připomínky mít musel – takovou neplechu vymýšlet přímo v kostele! Pevně věřím, že důrazné připomínky určitě měly ty, které zvyk znaly. Těžko si představit, že by mlčely, když si všimly, jak na ně nějaký strejc kouká stočenou
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barborkou, zatímco ony se chtěly jen tak porozhlédnout po kostele,
aby měly přehled, kdo s kým stojí…
V 18. století jsou v lidovém povědomí stále živé i představy o nadpřirozených bytostech sídlících ve stromech, v rybnících, ve studánkách a skalách. Lidé byli přesvědčeni, že
v lese žije hejkal a ten se nesmí vyplašit halasením a křikem,
protože by se mstil. Že světýlka-bludičky mohou zavést do
bažiny, nesmí se za jejich klamným světlem jít – však světélkující dřevo skutečně bývalo v místech, kde špatný krok
mohl znamenat propadnutí do bezedné hlubiny. Že se do
stromů ukrývají víly, a proto se stromy nesmějí svévolně
ničit, aby to vílám neublížilo.
Církev se snažila i s těmito výmysly bojovat, odsuzovala
je jako pohanské, ale nebyla úspěšná. Ústní lidová slovesnost
tyto představy uchovala, dodnes patří do našich pohádek.
Oporu v lidovém podání mělo i nadále léčitelství, v němž
stromy zastávaly významné místo. Opět hlavně na venkově
žily zkušené kořenářky, často proslulé široko daleko. Ve vážných případech, při úrazech nebo úmrtích bývali přivoláni
lékaři. Ti samozřejmě neradi viděli zaříkávání, nakuřování –
„pohanské kejkle“, jak říkali, v tom byli zajedno s církví.
Ovšem znalost účinků léčivých bylin, kůry, pryskyřice
i květů stromů ti moudří z lékařů uznávali. Báby kořenářky
neuměly sice pojmenovat, že třeba dubové listí a kůra mají
antiseptický účinek, ale věděly, že „dub staví krev a čistí“.
P O D P O R A L I D S K É PA M Ě T I
d nejdávnějších dob můžeme vysledovat, že stromy
svou existencí dokázaly křísit lidskou paměť. V době,
kterou se zabýváme, docházelo však i v této oblasti myšlení
ke změnám a stromy měly stále častěji připomínat události,
které tehdy byly v životě společnosti považovány za hodné
zapamatování: lípy u kostelíku na Budči byly vysazené na
památku uzavření vestfálského míru roku 1648, dub Na

O
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spravedlnosti v Týništi nad Orlicí vysadili v místě, kde
bývalo popraviště, a na kopci u Libomyšle vysadili lipku,
aby připomínala zrušenou kapli.
Na Berounsku, za vsí Libomyšl, přímo u jejích posledních
domků se zvedá z roviny nevysoký skalnatý kopec, dnes zvaný
Hrádek. Odkud se vzal a k čemu
patří? Snad kdysi dávno byl spojený s protějším návrším Vyšebohy, alespoň geologické složení
tomu odpovídá. Ale je přece jen od návrší vzdálený přes celé pole –
a uměle navršený také není. Hrádek je však především spojený
s lidmi, kteří u něho žili…
Zápisy v kronikách připomínají rok 1370, kdy si na Hrádku
postavil první majitel tvrz, aby pěkně svrchu viděl na poddané,
kteří se usadili pod kopcem. Poddaní zůstali, přibývalo jich, majitelé se střídali a tvrz pustla, až zpustla docela. Poslední zmínka je
o ní z roku 1572. Po Bílé hoře a třicetileté válce se život poddaných
změnil spíše k horšímu, a tak jim majitel panství dal roku 1698 na
opuštěném Hrádku postavit kapli. Byla ze dřeva, dlouho nevydržela a stejně ji o necelý rok později císař Josef II. zrušil. Jak se dočteme v kronice, 20. května 1787 byla se vším rozprodána v dražbě
obyvatelům Libomyšle.
Současný Hrádek je skalnatý kopec s keři a nízkou trávou, v níž
rostou travnice a teplomilné rostliny. Bývalý hradištní příkop už je
jen málo patrný a nepůsobí nijak přísně, vždyť jsou jeho svahy
protkané vyšlapanými cestičkami. Na vrcholu kopce vyrůstá lípa.
Lípa z Hrádku. Ta, kterou před více jak dvěma sty lety vysadili na
místě zrušené a zlikvidované kaple. Na památku a také k uctění
toho místa. A to v té době ještě nevěděli, že zřejmě v pradávnu,
dřív než byla na kopci vybudována tvrz, tu mohlo být kultovní
místo. Při archeologických sondách ve třicátých letech minulého
století byly porůznu na úbočí kopce objeveny úlomky šedých pále-
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ných nádob s vlnovkovitou ozdobou, které upomínaly na popelnice
ze žárovišť z doby kolem 5. století. Je škoda, že před několika lety
srazil vichr lípě na Hrádku část koruny…
Stromům, které byly vysazené „na památku“, patří spíš
název „památné“, i když je lidé zpočátku chránili stejně jako
původní stromy posvátné. Vztahy v lidské společnosti se
však proměňují, a bylo tomu tak i před dvěma sty lety. Proto
se péče o památné stromy postupně stávala závislou na tom,
jak události či osobnosti zůstávaly hodné zapamatování.
Vypravování o tom, proč byly stromy vysazené, kvůli
komu, co se kolem dělo, bývala málokdy zaznamenaná: častěji je lidé poslouchali na dračkách, při besedách a vypravěči
si je různě upravovali. Příběhy o stromech se stávaly pověstmi.
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7. Obrození a stromy památné

D

oba od poslední třetiny 18. století byla pro vývoj novodobých národních dějin rozhodující. Národní obrození,
jak se příhodně tato doba nazývá, využilo pro posílení
národní myšlenky také vžitý vztah ke stromům. Kult stromů
pak podpořilo následné období romantismu, pro něž byl
zájem o přírodu charakteristický a pozornost věnovaná
mimořádným přírodním památkám samozřejmostí. Zatímco
původní mýty vyplývaly ze života dávných lidí, obrozenecký kult stromů byl rozšiřován uměle a využíván záměrně.
K dobru je třeba připočítat, že toto využití původních mýtů,
na kterých kult stromů stojí, sledovalo ušlechtilý cíl.

Snahou obrozenců bylo vzkříšení národa – jazyka, kultury i víry ve vlastní národ. Vždyť významné události z národní historie byly během několika posledních staletí záměrně
pozměňovány a osobnosti, které pro náš národ něco znamenaly, znevažovány. Úředním jazykem byla němčina, česky se
mluvilo převážně na venkově, kde se spolu s jazykem uchovaly i staré obyčeje, zvyklosti a některé tradice.
Nelze se tedy divit, že nejvíce tehdy vzniklých pověstí
záměrně čerpalo z národní minulosti. Množství památných
stromů spojených pověstmi se slavnými českými panovníky,
Janem Husem, Žižkou či Komenským není tedy dáno mimořádností historické paměti, ale právě potřebami národního
obrození. Proto je mezi pověstmi spojovanými se stromy nejvíc právě těch s historickými motivy. Je třeba mít na zřeteli

76

Stromy

18.11.2005

13:01

Stránka 80

základní předpoklad práce s podobnými „stromovými
pověstmi“: jsou svědectvím o myšlení doby, v níž vznikly,
nikoli o době, do které se svým vypravováním kladou. Nelze
tedy podle stáří stromů upřesňovat historické události, ale
ani vycházet z doložených historických skutečností a přizpůsobovat jim věk stromu.
HISTORICKÉ MOTIVY POVĚSTÍ
O PA M Á T N Ý C H S T R O M E C H
ic nevznikne jen tak náhodou a z ničeho – už před
národním obrozením se o mnohých stromech vypravovaly příběhy. Byly to povětšinou ty stromy, ke kterým se
vztahují údaje podložené fakty. Příkladem mohou být stromy v Orlických horách a okolí, které mají vztah k jednotě
bratrské.
Pověsti o stromech tu vycházejí z časových a historických
údajů, také věk stromů většinou odpovídá pověsti. Současně
můžeme vysledovat i mytologické prvky: strom vysazený na
památku doložené skutečnosti nebo strom spojovaný
s významnou osobností či událostí, a proto chráněný a považovaný za posvátný.

N

Král Jiří z Poděbrad dovolil ve druhé
polovině 15. století nevelké skupině lidí,
kteří toužili žít podle zásad bible a vzdáleni zkaženému světu, aby si v Kunvaldu
nedaleko Klášterce nad Orlicí vybudovali
nový domov v opuštěné a poničené vesnici
na litickém panství. Jejich osada se rychle
rozrůstala a lidem se dařilo. Dodnes tu
najdeme na jednotu hodně upomínek –
třeba chalupu Na sboru, v níž bývala
původní bratrská modlitebna, nebo místo,
kde byla kovárna. To však jsou jen neživé památky, třebas poznamenané lidským snažením. A tak vlastně jedinečnou pamětnicí
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a památkou, která je živá, dodnes zůstává stará a mohutná Bratrská lípa.
Pověst vypravuje, že vyrostla ze tří lipových proutků, kterými
si členové jednoty nahrabali trochu hlíny na památku, když museli
spolu s ostatními nekatolíky na příkaz císaře Ferdinanda I. roku
1547 opustit zemi. Proutky, které nazvali symbolicky Láska, Víra,
Naděje, zasadili a z nich prý vyrostla statná lípa se třemi hlavními
větvemi, která se stala připomínkou nelehkého osudu a pronásledování členů jednoty.
Na počátku třicátých let minulého století vichřice lípě srazila
jednu ze tří hlavních větví. Lidé ji ošetřili, stáhli zbývající větve
a ránu ve kmenu zakryli – pak si strom už pomohl sám a jeho větve
korunu opět zaplnily. Místní lidé v letech fašistické okupace a pak
v dobách poválečných tajně a jen mezi sebou zvažovali, co že
s odlomenou větví ztratili – zda to byla víra, naděje, anebo že zmizela mezi lidmi láska?
Většina historických pověstí o stromech pochází zřejmě
opravdu z doby národního obrození – například pověst
o dubu v Peruci, pod nímž se měl tak zahledět český kníže
Oldřich do krásné venkovské dívky Boženy, že z ní udělal
kněžnu... Půvabné romantické vypravování našlo pro
původní motiv oporu v první česky psané veršované kronice
tak řečeného Dalimila, dokončené asi roku 1314. Hlavně
však připomínalo, že už na počátku
11. století měly Čechy vlastního knížete.
Také skoro tisíciletá lípa v Klokočově v Železných horách poblíž kdysi
královského hradu Lichnice, které se
podle lidového podání říká Královská
či lípa Karla IV., připomíná svou existencí minulost spojenou s českým
panovníkem evropského věhlasu –
podobně jako pověsti o Karlu IV.
a dubu nedaleko Karlštejna, na kterém
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prý odpočíval karlštejnský havran létající se zprávami na
Pražský hrad.
Obdobně pověst o setkání českého krále Jiřího z Poděbrad s uherským králem Matyášem Korvínem, kterého Jiří
původně vychoval, uchoval pro něho uherský trůn, provdal
za něho svou dceru – a který se nakonec postavil proti Jiřímu
do čela křižáckého vojska. Křižáci byli obklíčeni vojskem
českého krále a Korvín žádal Jiřího o rozhovor. Sešli se
v Uhrově, prý v jediné chalupě, která nebyla vypálená. Před
ní rostla lípa – a tím se stala památnou. Vždyť pod její korunou byl domluven dvěma králi smír. To přece souvisí s vírou
v posvátnost stromů, které stvrzují dohody pod nimi uzavřené.
Tyto pověsti tedy sice vycházejí z naší historie, týkají se
národních hrdinů, konkrétních historických údajů, přitom se
ale opírají o obecně známé mýty o stromech.
To platí také o nejpočetnější skupině stromů, s nimiž spojené pověsti mají historický motiv – o stromech připomínajících Jana Žižku. Byl mimořádnou osobností v naší historii –
poraženými nepřáteli proklínaný, porobenými a chudými
vzpomínaný s nadějí. Spíše tedy symbol odporu a naděje
než skutečný člověk. Dochovaly se o něm pověsti, které
nepocházejí jen z doby národního obrození – i když během
obrození „vzniklo“ nejvíc Žižkových stromů. Není se co
divit, že chudí a přezíraní lidé si s nadějí a tajným vzdorem
připomínali hrdinu, který se postavil příkoří, bránil sebe
i ostatní a hlavně – vítězil. Proto vybrali za „jeho“ stromy
stejně odolné a pevné rostliny – nejčastěji duby. Jako by se
opakovalo něco z dávné posvátnosti stromů zasvěcených
mocnému bohovi: lidé opět hledali v někom a něčem oporu.
Už krátce po smrti se stal Žižka symbolem síly. Byl spojován se stromem, v jehož dutině se údajně za bouře narodil.
Strom se stal v pravém slova smyslu pro lidi posvátným,
tajně k němu chodili, dokonce se u něho modlili a nic nepo-
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mohly prosby ani hrozby. A tak rozhodl probošt borovanského kláštera, ke kterému Trocnov i s dubem patřil, že dá
u dubu postavit kapličku se sochou svatého Jana Křtitele,
aby se modlili u něho. Jenže lidé si ji přejmenovali na Žižkovu kapličku. Aby udělal jednou provždy konec s oslavováním kacíře Žižky, dal představený kláštera na konci 17. století dub, kterému lidé říkali Žižkův, pokácet a kmen odvézt.
Než však stačili uklidit pařez, lidé si ho rozebrali na štěpinky. Těmi klínili topůrka, aby měly sekery pevný úder, a muži
je tajně nosili za opasky, aby jim dodávaly sílu. Tolik věřili
v zázračnou moc stromu, který se pro ně stal posvátným.
Jiný a přece v něčem shodný osud měla pověst o Žižkově
dubu nazývaném U umučeného. Oproti obvyklému postupu, kdy se takové vypravování šířilo jen ústním podáním,
totiž byla krátce poté, co vznikla, zřejmě koncem 17. století,
zapsána. Nevznikla v lidovém prostředí, i když se tak tváří.
Souvisí se starými mýty, autor byl zřejmě vzdělaný – snad
jezuita – a také poučený o místě stromů v naší lidové tradici;
méně však ověřil historické podklady.
Při cestě z Prahy na Terezín se projíždí městečkem Doksany,
kde je starý klášter. Byl založen roku 1142 králem Vladislavem
a jeho ženou Gertrudou jako panenský klášter premonstrátský. Na
počátku července roku 1421 Doksany obléhali a pak je i vypálili
husité, přesněji pražané. Žižka s nimi nebyl a ani být nemohl, v té
době se léčil v Praze z těžkého zranění druhého oka, které utrpěl při
obléhání Rábí v polovině června. To není zbytečná podrobnost,
hned uvidíme proč.
Kousek za Doksany husité rozložili tábor, v místě, kde vlevo pod
náspem silnice jsou dnes vidět proschlé větve koruny starého dubu.
Pověst zapsaná na konci 17. století v církevních materiálech vypravuje o tom, jak Žižka vyslal jednoho ze svých hejtmanů na zvědy
ke klášteru. Hejtmana dojalo neštěstí jeptišek a jejich strach, chtěl
je zachránit, a proto se všemožně snažil odvrátit útok husitů na
klášter. Za to ho krutý Žižka dal pod dubem umučit – odtud název
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U umučeného. Dokonce tam mělo o půlnoci strašit: utýraný hejtman tak i po smrti připomínal Žižkův zlý čin. Že pověst vznikla
v prostředí, které neoplývalo sympatiemi k Žižkovi, je tedy jasné.
Jenže neznámý autor se asi opíral pouze o Husitskou kroniku Vavřince z Březové, který z jakéhosi důvodu v 15. století nezapsal, že
Žižka u Doksan nebyl a ani být nemohl. V pověsti nešlo o historickou přesnost, příběh měl poddaným ukázat tajně uctívaného Žižku
jako krutého a zlého kacíře.
Jenže – vymyslet historku je jedna věc, a donutit lidi, aby ji přijali? A čeští poddaní? Tak ve vypravování něco přidali, jinde ubrali
a trochu pootočili… Časem se vypravovala lidová pověst v trochu
jiné podobě: Žižka skutečně svého hejtmana vyslal zkoumat opevnění, jenže ten se dal od jeptišek podplatit, dokonce zůstal v klášteře přes noc a pak se lživými údaji snažil Žižku odvrátit od dobývání. Protože pro zlato zradil, dal mu to zlato Žižka nalít do hrdla.
Jaký by to byl velitel, kdyby strpěl takovou nekázeň. Takže žádný
mučedník, ale zrádce, a jestli strašil u dubu, tak mu to patřilo…
V mnoha případech má
Žižkovo jméno strom mohutný, který už na pohled působí výjimečně. Jeho vzhled je
v souladu se silou a neporazitelností, kterou lidová tradice
obdivovala u oslavovaného
hrdiny. Příkladem za mnoho
dalších je Žižkův dub u dnešní zříceniny hradu Lichnice,
strom úctyhodných rozměrů i věku. Husité skutečně měli
v jeho blízkosti tábor, když podvakrát mohutný královský
hrad dobývali, jenže nikdy s nimi hejtman Žižka nebyl. Přesto je jeho jméno se stromem stále spojováno, tak jako
s mnoha dalšími, kterých je asi osm desítek.
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PA M Ě Ť S T R O M Ů T RV Á
e využití stromů na podporu národní myšlenky nebylo
nic násilného nebo výjimečného; projevy vztahu lidí ke
stromům byly stále součástí jejich života. Dál se dodržovaly
zvyky kolem hlavních svátků: ať to byly barborky nebo
pomlázky, zdobení domů zelenými větvemi a svěcenými
větvičkami nebo stavění májek.
Díky obrozeneckým autorům, kteří hledali pro svou práci
podklady v lidové slovesnosti a lidových zvyklostech, se
dochovaly záznamy o tom, co a jak lidé slavili, co si vypravovali, co uctívali. A autoři hlavně v první polovině 19. století tyto folklorní podněty dál zpracovávali ve vlastních uměleckých dílech, jak připomínají i ukázky uvedené v této
knize.
Přežíval také zvyk vysazovat stromy, aby „připomínaly“.
Nejpočetnější jsou stromy vysazené roku 1848 z radosti nad
koncem roboty a poddanství. Například dub u rybníka
Peklo v Železných horách vysadili vesničané, když šli
z poslední roboty na statku Skalka; také na křižovatce za
Skuhrovem nad Bělou připomíná lípa poslední robotní
povinnost a u starobylé kapličky v Bohousové v Orlických
horách vysadili při stejné příležitosti lip hned několik. A to je
jen několik příkladů z mnoha.
Vznikala i další lidová vypravování, v nichž jsou spojené
stromy s životy lidí. Smutné připomínky bitev, padlých vojáků a stromů nad společnými hroby. Například o událostech
kolem „bitvy tří císařů“ u Slavkova v roce 1805 a uzavření
příměří pod lípou, nazývané od té doby Císařská, nebo
o prusko-rakouské bitvě u Sadové roku 1866, kterou dodnes
na Hradecku připomínají mnohé pomníčky i pomníky a také
památné stromy.

V

V poli za vsí Velké Popovice poblíž Nechanic se místo hlasů
sekáčů rozléhaly povely, protože rakouská armáda tu rozložila
tábor. Němčinu příliš slyšet nebylo, mnozí vojáci pocházeli přímo
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z Hradecka. Rádi chodili k dubu rostoucímu na kraji vesnice u starého roubeného mlýna. Na plácku u náhonu stála polní kuchyň
a její komín vedl přímo do dutiny stromu – prý aby se kouř ztrácel
v koruně a nepřítel nic nepoznal. Možná že u starého stromu zažili
někteří vojáci poslední pěkné chvilky ve svém životě. Šli pro
menáž, žertovali s kuchaři a mysleli víc na to, co mají k jídlu, než
na válčení. Nebylo málo těch, kteří se těšili, že se Rakušani s Němci
nakonec přece jen nějak dohodnou.
Naděje byly marné. Třetího července v časných ranních hodinách vypukla bitva, která vešla do historie jako bitva u Sadové.
Byla nelítostná. Rakouské dělostřelectvo bylo dobře zastřílené,
pruští pěšáci však stříleli z moderních opakovaček až třikrát rychleji než Rakušáci ze zadovek. V odpoledních hodinách pak čerstvé
posily Prušáků rozhodly bitvu ve prospěch pruského krále. Rakouská armáda byla rozprášena a ve zmatku utíkala. Vítězové pronásledovali poražené a ubíjeli je. Rakouští vojáci prchali před Prajzy
v hrůze a panice, ukrývali se, kde se dalo.
„Sem – rychle! Ve stromu nás hledat nebudou.“
„Projedou cestou okolo.“
„Tady jsme přece byli včera pro menáž – támhle je převržený
kotel…“
„K čemu všemu není strom dobrý…“
„A další! Chlapi, kolik vás sem ještě naleze! Objevit nás tu
Prajzové, ubijí nás všechny…“
Nenašli je – dub je nenápadně ukryl ve svém kmeni. Od té doby
strom hodně sešel – jedna z hlavních větví koruny se odlomila, zato
dutina se uzavřela. Smutnou historii připomínají slova vzpomínky,
a pokud bude žít, tedy i věkovitý dub…
STROMY A NACIONALISMUS
ní to prapodivně – a napsané to vypadá ještě hůř: tato
slova k sobě neladí. Tak jako všechno, co nevyplynulo
z podstaty, ale bylo násilně přiřazeno lidmi.
V mytologii slovanské, stejně u starých Germánů a starých Řeků či Římanů si vyvolil nejmocnější z bohů za své
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sídlo mohutný dub. Z jeho šumění se lidé dovídali božská
rozhodnutí, a proto byla ratolest z dubu považována za božský symbol, za slavnostní označení.
Tam, kde se dařilo voňavé a košaté lípě, jejíž květy měly
léčivou moc, si lidé tohoto stromu vážili a sázeli si ho ke
svým obydlím, protože věřili, že lípa odhání zlé síly. V mytologii byla lípa zasvěcena bohyni lásky, v křesťanství byla
často spojována s Pannou Marií. Prostě – lípu měli rádi
všude, kde rostla. A těšila se vážnosti – to je možné poznat
podle německých středověkých listin, kde čteme nad podpisem „sub tilia – ante ecclesiam“ (pod lípou – před kostelem).
Konec osmnáctého století však přinesl ani ne změnu,
spíše „posun v myšlení“. Na počátku možná byla snaha
vyjádřit obdiv k vlastnímu národu, protože německý klasicistní básník F. G. Klopstock často psal patetické vlastenecké
verše v duchu germánských zpěvů. Byl to ve své době uznávaný umělec, který měl vliv na mladší básníky a jehož skladby (zvlášť náboženský epos Mesiáš) nacházely své obdivovatele i překladatele.
A byl to právě Klopstock, který označil dub za germánský národní strom,
protože duby a Germáni prý mají shodné vlastnosti: sílu, pevnost a nezdolnost,
mimořádné postavení mezi ostatními…
Při pohledu na krásu mladých dubů
i majestátnost dubového velikána jistě
zněla básníkova slova mnohým Němcům lichotivě – proto následovníci jeho
myšlenky rozvíjeli. Příkladem mohou
být oslavné verše na mohutné věkovité
duby v zámecké zahradě v Dalovicích u Karlových Varů,
které v tomto duchu napsal mladý důstojník a původně
i dvorní básník Theodor Körner. Z opěvovaných dubů roste
už jen jediný, ale stále patří k největším a nejmohutnějším
stromům u nás, i když je jeho kmen hodně narušený.
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Němci si přivlastnili dub – a významný obrozenecký básník Jan Kollár prohlásil zase lípu za všeslovanský strom. Pro
její vlastnosti a proto, že se jí dobře dařilo v místech, kde Slované žili a žijí. V Předzpěvu básnické skladby Slávy dcera
(1830) vzpomíná na zaniklé slovanské národy v Pobaltí a ptá
se na ně posvátné lípy: „Rci, strome, chráme jejich rostlý,
pode nímž se obětné dávnověkým tehdáž pálily žertvy
bohům…“ Nazývá lípu „svěceným Slovanů stromem“
a vytvořil i zvláštní název „slavostrom“ („…pod lipkou mne
také pochovejte aneb na hrob, místo mramoru, slavostrom
ten zasadit mi dejte.“). Také tento básníkův názor snadno
našel stoupence, Slované přijali lípu za svůj strom, lipová
větvička se stala slovanským symbolem. Připomeňme polovinu 19. století a akce kolem stavby Národního divadla, kdy
byly základní kameny, které přiváželi z míst spjatých s historií českého národa, slavnostně ozdobeny větvemi lípy.
Devatenácté století bylo dobou zesíleného zájmu o existenci národů, které se profilovaly jako celky a usilovaly
o samostatnost – jakákoli podpora národního vědomí byla
vítaná. Stromy se k tomu dávným propojením s životy lidí
velmi hodily – zde tedy hledejme souvislost mezi tehdejším
myšlením a prohlašováním národních stromů.
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8. Stromy – to je i les

P

sát o kultu stromů a nenapsat
o lese? Vždyť prastaré lesy pokrývaly celé území, kde našli naši předkové domov, a lesy jim dávaly obživu.
V lesích pro sebe objevili stromy, které
zasvětili bohům. Stromy a les byly
shodně uctívané i obávané.
Dodnes se naše země z letadla zdá
zelená – z jedné třetiny ji pokrývají
lesy. Jsou jiné než kdysi, mají jinou
vůni a jiné složení, soužití s moderní
civilizací jim přináší problémy, ale zůstávají součástí našeho
života. Nezbytnou, i když ne každý si to uvědomuje…

Z O PA K U J M E S I …
ané zemědělství – doba kamenná – prales obklopující
chatrče lidí, kteří jeho vypalováním získávají půdu
k pěstování obilí – nekončící boj o přežití. Efektivnější hospodaření vede k usídlování na jednom místě: narůstá počet
obyvatel – zvětšuje se plocha obdělávané půdy – prales
ustupuje. V heslech se to zdá tak jednoduché a samozřejmé,
jenže čas byl počítán na tisíciletí...
Raný středověk je nakročení, 13. století už znamená opravdový ústup lesa z krajiny. Pokračující kolonizace podhorských oblastí se děje na úkor lesa. Přibývá Ždírců, Mýt
a Žďárů, později i „kutných míst“: výdřeva slojí je v nich
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nezbytností, takže těžba kovů znamená pro les pohromu.
Vzhled krajiny se mění: přibývá měst a k nim se budují nové
cesty. Ještě vedou hlubokými lesy, ale dřeva je potřeba čím
dál víc. Stěny chalup i městských domů, postavených těsně
vedle sebe, jsou dřevěné – snadno a často podléhají ohni,
takže je třeba obnovovat celé městské části. Zpustošených
lesů přibývá.
Ve 14. století požadoval řádné hospodaření v lesích uvážlivý Karel IV., o dvě stě let později se péče o les stala nezbytností. Osmnácté století muselo stanovit právní předpisy přikazující zalesňování holin – majitelé však vysazují ty stromy,
které rychle dávají žádané dřevo. Les se zásadně proměňuje:
původní listnaté doubravy, habřiny a bučiny se změnily ve
vyrovnané řady stejně starých smrků a borovic. Tak o lese
rozhodují lidé…
„‚A já vám říkám,‘ pravil starý člověk jednooký, ‚já se snad nedočkám, ale vy jste mladší, uvidíte:
příjde pohroma, a jaká! Se strany
západní, odkud vítr věje, odkud
vichřice přicházejí, načali jsme
onehdy les. Pamatujete se, že ty
nejtlustší stromy tam stály. Co za
nimi, jen samý krsek…‘
‚Jakže by jinak bylo?‘ odtušil hajný. ‚Cožpak u nás strom
roste jako v kraji? Pomalu roste, zima a sníh nedají, a jarní
mrazy větvičky pálí. Za dvě stě let u nás té výše a tlouštky nedosáhne, k níž dospěje dolu za padesát.‘
‚A k tomu ty velké malým ve vzrostu brání,‘ dodal mladý jakýs
člověk.
‚Brání ve vzrostu,‘ uchopil se zase slova jednooký stařec, ‚to
máš pravdu, ale za to také chrání! Ty velké tu stály od nepaměti,
ale věčně státi nebudou, zetlí ten, onen, jeden po druhém,
a padne; na jeho místo jiný postoupí a zmohutní, třebas i za
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dlouho. Tak se stává, že dokud celou věc člověk lesu samotnému ponechává, nic lesu se nestane. Co les ztratí, zase si vynahradí. Ale pokácejte ty staré stromy z kraje, ty velké, a uvidíte!
Vzepře se vítr do husté drobotiny, a povídám vám, celou rázem ji
položí. To bude mela! Kdyby nás tu pak sto bylo, ty záseky neodstraníme, nezpracujeme.‘
Opět jiný se ozval i rozžil světlo umu svého. ‚Copak vy víte! Vy
jste dole nebyli! Kdo nebyl v Budějovicích, ničeho neviděl. Copak
je u nás svět? U nás je les a nikoliv svět. Svět má pole, a jaké!
Ve světě je krásně, všechno rovno jako ten stůl.‘
Přisvědčovali, a mluvčí vedl svou dále: ‚Povídám vám, to
byste měli vidět. Vysekají celé kusy lesa, tři, čtyři jitra, také třicet‘ – fantasie řečníkova patrně tou měrou rostla, jakou obsah
jeho lahvičky se tratil – ‚jiter najednou a potom vám to vysazují
drobounkými smrčky, pěkně v řadě, stromek vedle stromku ve
stejné vzdálenosti. To je vám krása, jako proužky na mé košili.‘
Řečník vyhrnul rukáv šerkového kabátu a ukázal posluchačům
košili z hrubého cvilichu, umouněnou, smolou slepenou; marně
by ses původní barvy byl dohadoval, nechtěl-lis řečníku na slovo
uvěřiti, že kdysi bývala pruhovaná.
‚Ty plácale,‘ vyhrkl naň Vavruch – ‚ty toho víš! Ty mluvíš o kulturách, jako bys je byl viděl! Kdepak jsi je viděl, prosím tě?‘
‚Nu, povídám vám, u Budějovic – a v Písku taky…‘“
Karel Klostermann:
Ze světa lesních samot

JAK VŠE ZAČALO
dysi to, co platilo o jednotlivých uctívaných stromech,
platilo o celém lese. Pohanští předkové věřili, že obydlím bohů jsou mimořádné stromy – ty prohlásili za posvátné,
stejně jako háje okolo nich, kam nosili oběti. Stromy bohů
byly nedotknutelné.
Jenže lidé potřebovali dřevo. Les je obklopoval – kam
jinam jít pro dřevo? Brali stromy obyčejné, ne posvátné, zpočátku hlavně slabší – na jiné neměli ani sílu, ani nástroje.
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A ještě zábrana: věřili, že živé stromy mají duši, stejně jako ji
mají lidé a všechno kolem. Snad si ji představovali jako
tajemnou bytost obývající živý strom. Museli se chovat v lese
opatrně, aby se bytosti obývající stromy nerozzlobily a neublížily jim. Ještě na počátku 18. století prosili dřevorubci
dřív, než začali strom kácet, o odpuštění. Porazit strom znamenalo, že bytost jej obývající bude zbavena úkrytu a mohla
by se mstít. Někdy dokonce dřevorubci říkali: „Přikázali –
musíme kácet,“ aby bylo jasné, že oni za nic nemohou, že
museli poslechnout…
Dřevorubci a lesní dělníci byli závislí na majiteli lesa
a současně i na samotném lese. Vyjít museli s oběma. Proto
v lidových představách dostávali nadpřirození obyvatelé
lesa lidskou podobu – lidé se s nimi lépe sžili, když si je
dovedli představit: jako postavy obrostlé mechem, jaké zdálky připomínal odlomený vývrat, jako skřítky splývající s větvemi horských smrků nebo jako krásné víly vystupující ze
stromů v mlžných závojích.
Postupným předáváním lidových vyprávění o lesních
bytostech, v jejichž existenci lidé po staletí věřili, se dávné
představy dostaly až k nám – to jsou všichni ti hejkalové,
rusalky a královny vil z pohádek. A stejně tak i Křemílek
s Vochomůrkou…
To je lehčí a půvabnější podoba přežití mýtů spojených se
stromy. Práce lidí v lese byla namáhavá a tvrdá, takže tradiční zvyky, víra v pomoc nadpřirozených lesních bytostí a stejným dílem i víra v pomoc křesťanských světců usnadňovaly
život „na dřevěném chlebu“.
Mýty i tady, v lese, určovaly předkům, jak se mají chovat,
aby neškodili sobě – ale ani lesu. A nemusíme se vracet kvůli
příkladům daleko do pohanské minulosti, stačí návrat o pár
století, abychom našli v lese stromy, které se od ostatních
lišily třeba obrázkem visícím na kmenu. Kdosi ho pověsil
v místě, kde se stalo neštěstí, nebo kde se naopak člověk jako
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zázrakem zachránil. Zavěšením svatého obrázku jako by
přešla na strom dávná posvátnost a s ní spojená ochrana.
Pokud bylo pokácení takového stromu nezbytné, pak museli
obrázek převěsit na nejblíže rostoucí strom.
Zvláštní bylo spojení lesních stromů a sakrálních staveb,
soch svatých nebo památníků (připomeňme Lesnický Slavín
nedaleko Brna nebo sousoší Piety v Chřibech). Okolní les
jako by zesiloval náladu takového místa. Obdobně působí
i lesní hřbitovy nebo porůznu v lesích roztroušené a už zašlé
pomníčky, které často prozradí vysazené stromy jiného
druhu, než jaké rostou okolo. Bývají tam, kde se stalo neštěstí při lovu, nebo připomínají oběti bojů myslivců s pytláky.
Zatímco myslivci měli alespoň tabulku se jménem, mrtvého
pytláka připomínal jen nějak poznamenaný strom, třeba
nenápadným křížkem, a také pověsti, které se o takovém
místě vypravovaly.
V lese, stejně jako kdekoli
jinde, byly nedotknutelnými ty
stromy, které označovaly hranice
panství. Nebyly to však stromy
záměrně vysazené, to v lese
nešlo; vybrali proto urostlý
a mladý strom a od ostatních ho
odlišili nápadným znamením.
Hraniční stromy nesly na kmeni znaky panství, byly označené vysekanými vruby nebo na nich bývaly zavěšené kříže či
podkovy. Například buk u Přerubenic na Lounsku označoval hranice panství mšeckého a přerubenického. Tento buk
už padl, ale představu o výjimečnosti hraničního stromu si
stále můžeme udělat v Teslínách, na kraji lesa při silnici
z Rožmitálu pod Třemšínem. Roste tam rozložitý a mohutný
buk, jehož kmen měří v obvodu přes šest metrů. Prý je
posledním lesním hraničním stromem a byl zaznamenán už
na nejstarších lesnických mapách. Věk je na něm vidět –
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dokonce se odlomila jedna z hlavních větví koruny. Stále je
to však mimořádný strom, jak se patří na mezník značící hranice.
Naše národní dějiny přinesly v pozdním středověku události, které nechtěně vzkřísily pradávné zvyky: odlehlé
palouky a lesní rokle sloužily jako místa bohoslužeb pronásledovaných členů jednoty bratrské, kteří se nesměli scházet
ve svých modlitebnách. Jako by se lesní stromy opět stávaly
posvátnými… Takovým stromem byla pro členy jednoty
velká borovice rostoucí v lese Habřina nedaleko Rychnova
nad Kněžnou. Její kmen měřil v obvodu čtyři metry – na
borovici míra mimořádná. I koruna byla krásná, rozložitá,
její větve dosahovaly šíře téměř dvaceti metrů. Vypravovalo
se o ní mnoho pověstí, a to potvrzuje, že měla pro lidi zvláštní přitažlivost.
V patnáctém století existovala u Rychnova
nad Kněžnou malá osada Lhotka, která později
zanikla. Do osady a jejího okolí se uchýlili někteří pronásledovaní bratři a sestry. Neměli se
kde scházet, kde mít svoje pobožnosti, odevšad
je vyháněli, a tak je vzal pod ochranu les. Shromažďovali se k modlitbám na místech, která
byla něčím nápadná, často u stromu mimořádného vzrůstu. Jedna z pověstí vypravuje, že se
setkávali u jedlinské borovice, jak se stromu
říkalo podle nedalekého statku Jedliny. Tam prý byla na jednom tajném shromáždění v roce 1467 prohlášena jednota bratrská za církev. Jiná pověst naopak přesvědčuje, že borovice byla zasazena
právě na památku toho závažného prohlášení, které se ale konalo
v chalupě za lesem. Bratři a sestry se zřejmě skutečně u borovice
scházeli, protože údaj se opakuje i v historických záznamech.
Slavná borovice už nežije. V roce 1971 jí vichr srazil vrchol
a krátce nato strom uschl. Ale její pověst je zapsaná, třebaže místo
samo už navštěvuje jen málokterý turista…
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Lesy vždy někomu patřily. Nejprve vládnoucímu knížeti
nebo králi, později se o část lesů podělili s panovníkem
i majitelé méně mocní a méně bohatí. A na nich záviselo, jak
o ně pečovali.
Připomínali jsme snahy Karla IV., který v takzvaném
lesním řádu chebském zakazuje pálení dřeva vhodného na
stavby, nařizuje omezit těžbu kvalitního dubu a také šetřit
lípy, aby měly včely pastvu. Přísnější pak byl v zákoníku
Majestas Carolina, který sice nevstoupil v platnost, ale některá ustanovení se vžila, hlavně ochrana živých stromů
v lesích. Podobně i lesní řád Marie Terezie z roku 1754 – ten
kromě jiného zajistil, že všechny lesy musí zůstat průchodné.
A tak se lesy před venkovskými lidmi neuzavřely, zůstaly
významnou součástí jejich života. Nejen pro plody a léčivé
byliny, ale jejich krása spojená s dávnými představami doplňovala citový život i těch nejchudších.
Od poloviny 19. století se změnily společenské vztahy a se
zrušením roboty a s rozvojem industrializace se měnil i způsob hospodaření: požadavek na užitek z lesa se dál stupňoval. Mizel přírodní les a s ním jako by přestaly platit staré tradice. A zmizel by zřejmě zcela, kdyby se nenašli lidé, kteří
uměli les „vidět“ a nebrali ho jen jako zdroj zisku. To je
významná změna ve vztahu stromů a lidí, i když zatím ojedinělá: člověk stromy a les chrání, protože se tak sám rozhodl.
Příkladem se stal hrabě Jiří Augustin Langueval-Buquoy. Už
na podzim roku 1838 zřídil na svém jihočeském panství
v oblasti Novohradských hor dvě chráněné pralesní rezervace, které
se tak staly našimi nejstaršími chráněnými územími a pravděpodobně jsou i nejstaršími rezervacemi v Evropě.
Hrabě svému správci nařízení zdůvodnil v dopise: „Při své
dnešní pochůzce v polesí lužnickém našel jsem trať II hlavního dílu
mezi pasekami (…) jako prales, vzbuzující obdiv a úctu svým stavem. Vzhledem k tomu, že lesy těchto vlastností budou známy
brzy jen z historického líčení, rozhodl jsem se zachovat zmíněnou
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lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku
pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesohospodářského
těžení a přikazuji Vám, abyste dalšími rozkazy uvedl tuto moji vůli
ve skutek, aby v této části žádné dříví se nekácelo, stelivo nehrabalo
a drobné dříví nesbíralo, zkrátka aby vše bylo ponecháno v dnešním
stavu.“
Konec 19. století přinesl – i když
zatím jen na stránkách publikací o lese
– jiný pohled na kult stromů u nás,
přesněji: nový přístup ke kultu stromů.
A zřejmě není náhodné, že s tím začal
právě lesník Jan Evangelista Chadt.
Věnoval se praktické lesnické činnosti
– zodpovědně a s dobrými výsledky –
a současně od mládí psal o lese, o jižních Čechách, odkud pocházel,
o Lounsku, kam se dostal do služby. Je autorem prvního
zpracování dějin našich lesů a lovu v nich – a on si také jako
první uvědomil existenci mimořádných věkovitých stromů
a jejich význam pro lidi. Přesvědčil se, že příběhy, které se
o nich vypravují, spojují současníky s generacemi předchozími a vedou k zájmu o stromy. A tak se roku 1899 poprvé
v literatuře objevuje název „památné stromy“. Jejich soupis
vytvořil, postupně doplňoval a vydal vlastním nákladem.
V celoživotní práci jako by se mu znovu spojil živý les s tradicí dávného kultu. „Právem předkové naši prokazovali starým a památným stromům úctu velikou. Ale žel, lid nynější
až na malé výjimky nevěnuje velikánům takové pozornosti
a ochrany, jaké zasluhují. Pro okamžitý nepatrný zisk kácí
a ničí nemilosrdně tyto pamětníky historie naší z dob dávno
a dávno minulých. Přátelé přírody měli by pamětníky ty
vzíti v ochranu, poukázati na sobecké jich ničení a dle možnosti zamezovati jich vymizení,“ napsal v úvodu svého soupisu roku 1908 a ta slova platí dodnes.
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Na práci Jana Evangelisty Chadta navazuje každý, kdo se
u nás památnými stromy zabýval a zabývá.
Lesáci se vždy považovali za ty, kteří si se stromy a lesem
lépe rozumějí než ostatní lidé – opravňovalo je k tomu celoživotní soužití. U poctivých lesáků to skutečně platilo: svůj
les znali, milovali ho a brali ho jako partnera. Stránky pamětí, životopisů a kronik to potvrzují. Říkalo se o nich, že mají
„zelenou krev“. Bylo v tom hodně stavovské hrdosti, ke
které se hlásí ti opravdoví mezi nimi dodnes.
Jestliže ještě šlechtici zelené krve dokážou o lese, jeho
tajemnosti a kráse vypravovat a psát, tím lépe pro nás. Jim se
chce uvěřit, že znají duši stromů…
„Bůh sám ví, kolik jí bylo let, ale jistě pamatovala mého prapraděda. Stála na kraji lesa, sousedícího s pasekou, a byla celá
zkormoucená parnem. Polovička jehličí už jí spadla z koruny na
zem, a zbylé bylo silně zarudlé. Odumírala a nebylo divu: Horký
rok jehličí nesvědčí, ona miluje stín a vlhko – jenom hlavu, staré
haluze a drobné letorosty, které jsou jako vzpomínky na mládí,
vyhřívá ráda na sluníčku. I staří lidé se tak rádi vyhřívají.
A jedle, třebaže odumírala, vyhřívala se pořád ještě s rozkoší.
Ba zdálo se, že se slunečního světla nemůže ani dosti nasytit.
Zvedla do výše silné větve jako rozpřažená ramena, jako by jimi
chtěla dosáhnouti až k slunci a pocelovati se s ním zblízka…
A jak se schylovalo k večeru, stará jedle smutněla, protože jí
slunce utíkalo do dálky, aby se pomilovalo ještě s jinými stromy
v dalekých zemích a cizích zeměpásech. Potom se teskně dívala
na zkrvavený západ, a když se slunce ztratilo za obzorem,
zamyslela se hluboce… Počítala své poslední dny – kolikrát k ní
ještě slunce přijde na návštěvu. Ale i tehdy nechala ramena rozpřažená vzhůru, přichystaná k objetí a nedovolila jim poklesnouti, aby slunce hned ráno vidělo, jak trpělivě na ně čekala celou
noc…
Odešel jsem ze staré, špatně vysázené paseky po špičkách,
potichu, jenom abych starou jedli nevyrušil z počítání…
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Až se dovím, že uschla, půjdu k ní zase –a zase potichu a po
špičkách – a políbím ji na odumřelou kůru. To proto, že mnoho
milovala, že milovala vědomky svého vraha, nemohouc jinak –
a milovala jej až doposledka.“
Jan Vrba: Schnoucí jedle

Tradice, kdy lesy na sebe znovu musely vzít roli ochránce, se vrátila ve 20. století, i když v podobě pozměněné, jak
už to v lidské historii bývá. Dutiny stromů v době druhé
světové války sloužily jako schránky se vzkazy pro odbojáře;
stromy se také proměnily v skrýše, kam si chodili pro potraviny, které jim lidé tajně donášeli. Les poskytl úkryt, stal se
útočištěm, ale i bojištěm. Za tabulkami se jmény padlých
nemusíme jen do zalesněných svahů, ale i tam, kde stávaly
hájenky a myslivny, jejichž obyvatelé zahynuli. Najdeme je
v pohraničních Beskydech stejně jako na Vysočině nebo
v brdských lesích.
Novodobá historie tak znovu dala přímo v lese vzniknout
památným stromům, které znovu stvrzují dávnou pravdu
o spojení lesů s osudy lidí.
PROSBA LESA

Milý člověče
Jsem dárcem tepla ve Tvém krbu za chladných nocí
a dárcem přívětivého chládku v žáru letního slunce.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš, i kleč Tvého rádla.
Já jsem dodal topůrko do Tvé sekery a laťky do Tvého plotu.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve, jsem tím,
čím pro blahobyt je chléb a pro krásu svět.
Poslyš tedy mou prosbu:
Nedovol nikdy, aby se se mnou zacházelo tak, abych zahynul!
Nápis na památníku v lese poblíž Řícmanic u Brna
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9. Stromy-symboly

S

ymbolika lipové větvičky a všeslovanského stromu, stejně jako pevnosti dubu pouze germánského upozorňuje na něco, co už bylo v této
knížce zmiňováno, leč na souvislý přehled nedošlo. A přece kult stromů
a stromy-symboly k sobě patří.
„‚Ty ses dnes, jablůňko, nějak vyšňořila,‘
řekl jsem, když jsem ráno vyšel na zahradu. Neřekl jsem to arci hned, protože na
dobrou chvíli mi ta nádhera vyrazila dech. Přes noc rozkvetla
a teď tu stála v plné kráse, v celé slávě jako nevěsta v svatebních šatech a zdá se mi, že se točí na všechny strany v obdivném zrcadle mých očí.
‚Co že ses dnes tak vyparádila? Vždyť je všední den,‘ říkám jí
ještě, ona to však šmahem popírá.
‚Žádný den není všední. Rozhodně ne den jako ten dnešní,
když nesu na hlavě modroučké nebe jako džbán vody čerstvě
načerpané z pramínku na stráni za domem.‘
Nikdy se s jablůňkou nepřu. Už vůbec ne, když, jako teď, má
skoro jistě pravdu. Proč se také přít s někým, o kom vím, že je
o tolik moudřejší než já? Ono se asi opravdu nemá mluvit
o všedních dnech, protože v každém se stane též něco nevšedního a i v tom nejsmutnějším se najde něco krásného.
‚Podívej se na naši jablůňku, jak se vystrojila,‘ volám na Olinu…
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Mluvíme o ní dosud jako o jablůňce, ač je z ní mezitím snad
největší, nejzdravější a nejrozsochatější jabloň nejen na naší vsi,
nýbrž možná i v celém kraji, protože tak jí říkal můj otec blahé
paměti, když ji zasadil pro mne, ještě než jsem se narodil, a to
jméno jí zůstalo.
Nikdy a nikde mi není tak dobře jako za letního dne v jejím
stínu…
…Stejně jako s ptáky teď však, jablůňko, rozmlouvám i s každým tvým lístkem, pupencem a květem, a když dozrají do sladkosti, s každým z tvých krásných malináčů. Často, když si lebedím v tvé koruně, se mi zdá, že jsem vlastně částí tebe, a to se
pak pokaždé cítím o něco moudřejší.“
Viktor Fischl: Hovory s jabloní

Patří k sobě neoddělitelně a od samého počátku, kdy si
lidé začali stromy uvědomovat – tedy od počátku rozvoje
civilizace a od prvních náboženských představ. Nevadilo, že
pojem „symbol“ tehdy neznali a na rozdíl od nás že si ještě
hodně dlouho s jeho definicí starosti nedělali, protože byli
rádi, že vůbec žijí. Některé z těchto symbolů přetrvaly až do
doby současné.
S Y M B O LY D Á V N É A T RVA L É
a zimním oknem se mihotají různě velké vločky sněhu
a přidávají další bělavou nadílku studené krajině, která
ožívá jen tím rejem vloček. Jedlová větvička ve džbánku na
okenním parapetu svěže voní a láká svou zelení. Připomíná
jiný čas a dokáže potěšit, že zase bude krajina zelená jako
jehličí a les se v jarním podvečeru zase rozvoní…
Život jehličnatých stromů nezničí mrazy a houževnaté
stromy vydrží i letní horka, kdy puká půda a vysychají
potůčky. Proto byly borovice a smrky považovány za stromy
dlouhověkosti a symboly trvání života. Jen tis se vždycky
odlišoval. Jeho neopadavé větvičky sice připomínaly život,
ale jedovatost řadila tmavozelený tis k symbolům smrti.

Z
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Proto ho vysazovali už v dávné minulosti u mauzoleí a na
hřbitovech, kam symboly smrti a trvalé vzpomínky patří.
Strom totiž nemusel být symbolem jen jediným – například právě borovice, která dobře hoří a z jejíhož smolného
dřeva se dělaly louče, se stala také symbolem vzniku ohně.
Keltové ji prý nazývali „ohnivým stromem“. A protože jehličnany mají v šiškách a šišticích hodně semen, byly borovice
i symbolem plodnosti.
Plodnost, životaschopnost, každoroční probuzení – to
lidé u stromů vypozorovali a také obdivovali, po tom toužili
i pro sebe. Kvůli tomu vymýšleli i různá kouzla. Přáli si mít
schopnosti, které mají stromy: ty bez listí, jen s holými větvemi týdny smutně trčely nad zamrzlou řekou, namrzaly na
nich vrstvy sněhu, pod kterými se lámaly – a přece s prvními
teplejšími dny se stromy osvobodily od tíhy námrazy
a zakrátko dokázaly proměnit zelené kuličky pupenů na
svých větvích v první malinkaté lístky…
„Včera byl vzácný večer. Slunce zapadlo mnohem ruději než kdykoli jindy, vítr byl jaksi zněžnělý, hladil koruny stromů jenom po
povrchu listí – a v celé přírodě bylo takové milé teplo, jako by si
byly řekly všecky dobré síly, že se toho večera sejdou na besedu.
Nebylo možno se tomu dojmu ubránit… na všech stranách znělo
lehýnké šumění, velmi podobné tlumenému šeptání anebo
chůzi ženy oblečené do hedvábí…
Smrky nedalekého lesa šuměly jaksi vážně, skoro slavnostně, jako by skandovaly dlouhé sloky jakéhosi starodávného
hrdinského zpěvu. Olše, stojící v drobných shlucích – po třech,
po čtyřech podél potoka, klikatícího se mezi lukami – prozpěvovaly táhle jakési elegické zpěvy a břízy ve stráni jako by se právě
vrátily odkudsi z krajiny snů domů, šeptaly droboučce a uchvátaně, divíce se tomu, že už je večer, že už je opravdu večer, jako by
za svět nemohly uvěřiti této prosté skutečnosti.
Blízko u hájovny rostly černé topoly. Byly to vysoké stromy,
a jejich hlas byl široce slavný. Bylo to, jako by jím stromy počíta-
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ly, kolik nesly hnízd za všecka ta léta, co šumí a rostou sobě pro
radost, jiným k užitku a pro krásu světa…
A každý strom, kolik jich bylo, jiný hlas a jiný způsob vyjadřování… Radostno tak stromům večer naslouchati, neboť jejich řeč
jest jako žvatlání dětí: plná krásy, sytosti života – pouhá hra
zvuků a podivných slov s mocnými záblesky pravdy; je to taková
řeč, na jejímž vytvářením nemá podílu rozum – takové blábolení
po příkazu srdce…“
Jan Vrba: Šeptmé hovory

Stromovou sílu žít sledujeme dodnes s obdivem, když
nám ve váze zelenkavě zazáří lístky na březových větvičkách nebo zavoní proutky modřínu s něžnými štětinkami
budoucího jehličí. Pak se chce věřit, že modřín je skutečně
oblíbeným stromem horských rusalek, které kolem něj rády
tančí, lidem nikdy neubližují, naopak umí potěšit – jako těší
voňavý modřín v každé roční době.
Také vrba – ta s větvemi v závěsech
spuštěných až k vodní hladině, stejně
jako pokřivená babka-vrba v lukách –
byla uznávaná za symbol životní síly
přírody, věčného koloběhu žití, a spolu
s ní líska, která je schopná se rozrůst do
množství pružných výmladkových
prutů. I ona je dodnes považována za
symbol jara a plodnosti, protože dává
množství sladkých oříšků, ve kterých je
skrytá sexuální energie – jak věřili už
Keltové. A olše, která má ráda podmáčená místa a často
lemuje břehy potoků a rybníků? Proto se stala symbolem síly
vody – jak té ničivé, tak obnovující, protože i olše se dokáže
v krátkém čase opět rozrůst do košatého keře, který se zvedá
nad seříznutým pařezem.
Nejpůsobivějším symbolem mladé jarní síly však vždy
byla břízka. Proto se stala i osobitým symbolem mladé lásky,
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jak můžeme číst ve studii Evy Večerkové o lidové víře: „Břízka byla znakem děvčete-panny a březovou májku stavěl
mládenec před dům své milé na znamení sympatie, lásky.
Drobné ornamentální výřezy v ponechané kůře pod vrškem
(iniciály jména) vyjadřovaly upřímnost, lásku a věrnost jako
základ navazovaného mileneckého vztahu, jenž se postavením májky zveřejňoval.“ Velké oblibě se bříza těší u severských národů a u východních Slovanů: Rusů, Bělorusů
a Ukrajinců. Snad že mají tak dlouhou zimu, že se nemohou
dočkat jara…
Tento způsob vzniku symbolů je srozumitelný, nenásilný,
protože je odpozorovaný z přírody. Obdobně vznikaly symboly, které známe dodnes: například symbolem jara a velikonočních svátků zůstávají proutky kvetoucí jívy, tak hezky
nazývané kočičky, kresba rozkvetlé jabloňové větvičky je
znovu symbolem, který doprovází květnový Svátek matek.
Jabloň byla vždy považována za strom spolehlivý, něžný
a ochranný, který se rozdává ve svých plodech.
S Y M B O LY Z P O D O B N O S T I
raném středověku se pod vlivem křesťanské věrouky
prosadily a pak i udržely symboly ovlivněné „slovy“ –
tedy vypravováními, podobenstvími, často příklady z bible.
Nejvýraznějším symbolem se stal Strom života a Strom
poznání. Zaujme také to, že tento symbol vzniklý „pod vlivem slov“ se projevoval a následně i udržel ve výtvarné
podobě, byl zobrazován už lidovými umělci třeba na částech
krojového oblečení, také jako součást iluminace starých rukopisů a později ilustrace tisků. Stal se rovněž častým
námětem profesionálních umělců.
Obdobně i křesťanský symbol nejzákladnější – kříž. Ve
středověku byl někdy Kristus zobrazován ukřižovaný na
Stromu života, který však měl upravenou podobu větvového
zeleného kříže (tzv. Jihlavský krucifix) nebo stromu, či
dokonce keře. Tyto podoby se však u nás běžně nerozšířily.

V
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Častěji se uplatňují různě zpracované symboly obou rajských stromů zachovávající jejich původní význam. Příkladem za mnohé je zajímavé zpracování v tiscích z bratrských
tiskáren v Ivančicích a Kralicích z přelomu 16. a 17. století.
Práce se symbolem je tu svým způsobem typická, výtvarníci
spojili zobrazované stromy do velmi stylizované podoby
stromu jednoho, avšak s vyznačenou větví nesoucí jablko (za
Strom poznání) a protilehlou větví s křížem (za Strom života). Tak pracovali s touto symbolikou i někteří lidoví výtvarníci.
Další rozvoj symboliky spojované s různými významy
Stromu života pravděpodobně souvisí s předkřesťanskou
představou o podobnosti člověka a stromu: tělo – kmen,
kořeny – nohy, větve – ramena, listí – vlasy. Vzhled stromů
odedávna na lidi působil a je tomu tak dodnes – stačí připomenout pohled na stavbu větví v koruně stromů, které se
temně odrážejí na zasněženém svahu, nebo vybavit si působivost kořenových náběhů i vystouplých kořenů rozložených do široka, které dokážou vzrostlý strom pevně jistit
v prudkém svahu… Dodnes před takovou živoucí kořenovou záplavou mohutných buků pod hukvaldským hradem
stojíme s obdivem.
Není se tedy co divit, že podoba stromu, jeho kmenu
a kořenů, hlavně jeho rozrůstající se koruny byla použita při
zobrazování vazeb mezi lidskými generacemi: také každý
lidský rod má své kořeny v prapředcích, různě mocný rodičovský kmen vyhání větve, které jednotlivými generacemi
narůstají a „strom rodu“ se jimi zdárně košatí. Některé rodokmeny zpracované výtvarně se držely své stromové představy tak přesně, že nechyběla ani ozdoba listy a na kmenu grafika rozpukané kůry. Záleželo na míře vkusu.
Vnější podoby stromu se využívalo i pro názorné přiblížení složitější představy nebo filozofického systém. Příkladem může být základní diagram hebrejského středověkého
učení kabala, který se přímo nazývá Strom života. Vychází
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z podoby stromu, kde stylizované kořeny a kmen směřují do
koruny a do postranních větví. Použití tohoto grafického
zobrazení mělo názorně vysvětlit smysl židovské věrouky.
Ta je sice uložena v textech, ale symbolické zobrazení jednotlivých pojmů a vztahů mezi nimi mělo dopomoci k dalšímu rozvoji židovské filozofie – nikoli sloužit k šarlatánskému zneužívání. Ale o tom už nerozhoduje ani kabala, ani
Strom života.
Podobně použil v 19. století Charles Darwin podobu stromu pro názorné srovnání vývoje druhů zvířat a užitou analogii sám nazval Strom života: „Věřím, že pučením a mohutněním, rozrůstáním se větví do všech stran a zastiňováním
v průběhu generací těch slabších z nich pokrývá Strom života zemskou kůru odumřelými a polámanými větvemi. Je to
právě on, kdo přináší nikdy nekončící větvení a překrásnou
různorodost života.“
Symbol stromu je nám blízký i dnes, dokonce v oblasti,
kde bychom to nečekali. Vždyť „internetový strom“ umožňuje lépe se orientovat v jednotlivých doménách internetu
a může nás názorně poučit o postupném propojení získávaných informací od kmenových znalostí až k zcela drobným
poznatkům na konci jednotlivých větví.
K A Ž D Á D O B A M Á S V É S Y M B O LY
aždá doba má svou řeč, své vyjadřování a své symboly.
A jsme opět u lipové větvičky a větvičky dubu. Nebýt
však dávného kultu stromů, těžko by symbolika národních
stromů mohla vzniknout, rozšířit se a udržet.
Stromy rostou a prospívají tam, kde mají podmínky, a stávají se oblíbenými pro svůj vzhled a užitečnost. To platí stejně o dubech jako o lípách. Skupina starých dubů kdesi na
hrázi nebo někde v oboře: jejich pevné kmeny, silné větve,
z nichž některé v koncích prosychají, ale pevně zůstávají
součástí živé koruny – je v nich jakoby utajená síla a mají
i svou zvláštní vůni a náladu. Nutí k zklidnění. Už tím, jak

K
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dlouho dub drží na větvích loňské listí, jako by mohl počkat,
protože má času dost… Duby byly vždycky symbolem dlouhověkosti, vytrvalosti, pevnosti a síly. Pro některé z nás jsou
ztělesněním stromu jako takového – ty věkovité, ale i ty
mladší, které nesou větve nízko nad zemí, a přece dosahují
daleko od kmenu za světlem…
A kvetoucí lípa? Už z dálky se ohlašuje vůní, zve k zastavení a k pohledu do koruny, půvabné už svým srdčitým tvarem. Lípa má vlídný i stín... Proto se stala symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy
a svou energií zbaví člověka chmurných myšlenek. Na lípy
zavěšovali obrázky Panny Marie a prosby pod takovým
dvojnásob posvátným stromem prý došly jistějšího splnění.
S tvárným lipovým dřevem rádi pracovali řezbáři, dělali
z něho oltáře a sochy svatých, proto tedy „svaté dřevo“.
Tradice obou národních stromů platí dodnes. Například
ve Slovinsku stále uctívají lípu jako národní strom a po osamostatnění v roce 1992 je tam přímo manifestačně vysazovali, obdobně jako u nás Lípy svobody k výročí vzniku samostatné Československé republiky. Lipová větvička i po
1. lednu roku 1993 zůstala součástí státní symboliky České
republiky a je milé vidět třeba na standartě prezidenta
republiky vedle státního znaku i srdčité lipové listy.
Mít strom za národní symbol není zvláštnost. Kanaďané
si zvolili za „svůj“ strom javor, který je pro jejich zemi charakteristický a nepřehlédnutelný. Posvátný cedr spojovaný
s dávnými tradicemi má zase místo na vlajce Libanonu.
Představy národních stromů se vžily, jsou už brány jako
dané. Tak je třeba v naší době národní stromy přijímat
a nedovolit žádné účelové zneužití. Protože to pak nemá se
stromy, natož s kultem stromů nic společného.
Jak křehká může být symbolika národního stromu, jsem
si uvědomila nad mohutným vypáleným nízkým pařezem
ve svahu kopce, kde prý býval krásný listnatý les, kam rádi
jezdili lidé z blízkého Výmaru. Pod věkovitým dubem tu
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často vídali psát svého „knížete básníků“, slavného Johanna
Wolfganga Goetha.
A právě v těch místech postavili nacisti ve třicátých letech
minulého století koncentrační tábor, kterému asi záměrně
nechali původní jméno Buchenwald. Národnímu stromu
spojenému s obdivovaným německým básníkem nařídili
přesekat kořeny, protože dub vadil při stavbě baráku. Přímluva za Goethův strom stála německého vězně život;
památný dub neochránil ani prastarý germánský kult stromů, ani věštba o jeho spojení s osudem německého národa.
Uschlý Goethův dub shořel při povstání vězňů v dubnu
roku 1945 a zbytek jeho pařezu se stal součástí pietního
území bývalého tábora.
Symbolika národních stromů je určena vztahem ke stromům i úctou k vlastnímu národu a jeho tradicím. Tím je
zavazující.
STROMY V UMĚNÍ
e-li něco tak spojeno se životem lidí, jako jsou stromy, stávají se samozřejmě i námětem umělecké tvorby. Stromy
jsou malebné, inspirující, škoda, že je nad možnosti této
knížky ukázat vývoj výtvarného zobrazení stromů – jde
o velmi podstatnou součást kultu stromů. Zvolili jsme příklady literárního zpracování tohoto tématu u českých autorů
jako možnost přesvědčit se o vztazích lidí a stromů také
z jiného pohledu.

J

Lidé si často berou za měřítko jevů ve svém okolí sami
sebe. Už bylo řečeno, že u stromů není třeba tak velké představivosti, abychom viděli určité vnější podobnosti: vždyť
kmen stromu často připomíná lidské tělo a kůra ho chrání
jako kůže nás. A životodárná míza stromů? Ta připomíná
krev, při její ztrátě člověk také zemře – a míza ani nemusí být
načervenalá jako při poranění tisu…
V kultu stromů má významné místo představa o duši,
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o níž naši předci věřili, že ji mají stromy stejně jako lidé. Jak
vypadá a co je to? Obláček, mlhovina? Nevěděli – tajemnou
lidskou duši si představovali jen podle toho, co se stalo,
když duše opustila člověka. Život stromů se však projevoval
jinak, i smrt stromu byla jiná, proto se snažili nějak si duši
stromů představit – nejčastěji jako bytosti obývající stromy
a podobné lidem: krásné i šeredné, dobré i záludné, někdy
utajené, jindy se zjevující.
V dávných dobách byly všechny tyto představy chápány
doslovně, o tom nás přesvědčují dochované lidové obyčeje
nebo lidová vyprávění. Pro nás jsou součástí uměleckého
vyjadřování, staly se uměleckým prostředkem, metaforou.
Postupem let se měnil způsob života, vyvíjely se i přístupy umělecké tvorby. Umělci se pokoušeli domyslet vztahy
ke stromům i v jiných souvislostech: nejen předkládat obraz
reálného světa, ale napomoci tomu, jak se ve světě – i v sobě
samých – vyznat.
„Kolikrát jsem si přál vidět do vlastní
duše. Alespoň někdy zahlédnout hladinu, kterou přece v sobě musím mít,
neboť ji má každý. Nezbytné jezírko
duševních sil. A dívat se, dívat, je-li hladina klidná a stálá, či zda už sil ubývá.
Stačí-li na rok či aspoň na týden. Nebo
zda jich není víc než na jedinou, poslední noc. Tak vydržet, než potkám někoho
silnějšího, od něhož přeskočí jiskra. Leydenská láhev snů a touhy žít se zase bude dobíjet. Naděje, kterou jsem vždy rád rozdával, kolik jen jsem jí měl, se bude zase
vracet. Ucítím ji v tepu svých sil a budu s ní lépe hospodařit.
Nesmí se dávat každému. Cožpak to nevím? Raději dávat hluchým harfu než lhostejným dávat naději.
Tu noc nezbyla ve mně ani loužička. Nezbylo než otevřít
rezervoár špatností, který mám v sobě taky, ale který si tajím
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a na který rád zapomínám. Píchl jsem se do prstu a volal Faustova sluhu. Třeba jsem už i tak propadl peklu. Proto nepřišel.
Zkuste to vy, až vám bude nejhůř. Třeba jste lepší, takže vám to
vyjde. Nebo nebyl ďábel doma?
Zkusil jsem to s Bohem. Objížděl jsem tu noc pražské kostely. Hladina zvědavosti suplovala mízu, bez níž se nedá být. Nikdo
nestál u dveří svatostánků. Nikdo se nepokoušel otevírat chrámová vrata. Jen já. Zajisté bylo zavřeno. Od té doby, co vládnou
kostelníci, Bůh většinou nesmí slyšet, když to člověk nejvíc
potřebuje. Víra není k mání.
Platí to i pro venkovské kostely? Ujížděl jsem z místa a byl
jsem uražen, že mé vnitřní drama není provázeno bouřkou a lijákem. Chtěl jsem si živly aspoň přimýšlet, ale byl jsem si tím
k smíchu. Prolhaní současníci Mozarta začali po letech tvrdit, že
jeho pohřeb byl s vánicí a vichřicí. A jakou z toho měli ostudu,
když meteorologové nahlédnutím do kalendáře počasí na ten
teatrální lyrický podvod přišli. Člověk si nemá lhát ani na barometru, chce-li z celého svého života dostat třeba jen jediné
cenné zrnko.
Jel jsem z Prahy a noc byla klidná a vlídná a jasná. V záhybu
prašné okresky stál malý dům a na domě byl sádrový reliéf
houslí. U houslí byl ještě lakovací štětec, dláto, pilka, napínací
rám a to všechno v pěti linkách, předznamenaných houslovým
klíčem.
Proč bydlí houslař tak daleko za městem? Snad proto, že
nemusí denně se svým zbožím na trh? Samozřejmě! Vždyť za
houslařskými mistry se chodívalo kraj světa. Dům stál o samotě
a s celým okolím měl v sobě poesii, kterou – to jsem věděl – mu
nedávala noční doba.
Bylo po půlnoci. Reliéf houslí mě fascinoval. Snad proto, že
jsem si to přál. Chtěl jsem se čehosi zachytit při útěku nikam.
Utíká-li člověk a neví-li přitom proč, měl by vědět, že se pokouší
utéci sám před sebou. Teď byl můj útěk u konce. Zazvonil jsem.
Krev se mi nahrnula do hlavy. Zkusím být prorokem, řekl jsem si.
Přijde mi otevřít muž. Starší muž. Nerozzlobí se pro mou nevhod-
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nou pozdní návštěvu. Ba ani dveře nevrznou, když je bude otevírat. Sem přece nemohou zvuky cizí hudebnosti. Uslyšel jsem
zevnitř kroky a cvaknutí vypínače.
Starší muž otevřel dveře. Otevíraly se tiše jako v němém
filmu. Muž se nezdál být překvapen. Jen pozorně sledoval mé
rozpačité počínání. Pátravě pozoroval mou tvář a občas mu oči
sklouzly na mé nervózní ruce. Křečovitě jsem chtěl vysvětlit,
proč přicházím právě nyní, ale říkal jsem věty bez souvislostí.
Možná, že víc než slova říkal tón mého hlasu. Horečnost však ze
mne opadávala, neboť jsem cítil, jak houslařský mistr poznává,
že nemá co činit ani s bláznem, ani s opilcem. Práh dveří, který
nás odděloval, se rozplynul. Mohl jsem usednout k šálku horkého čaje pod prastaré pendlovky. Jejich vteřiny byly vlídné
a pomalé a každá druhá vracela uplynulou vteřinu zpět. Takhle
se tedy zastavuje čas. Nejspíše tak. A to je doba, kdy upřímnost
přináší pravdu a s ní i vnitřní klid skrze poznání jiných. Rozeschlost duše se vyléčí. Zatáhne se rychleji než troky před velkým
prádlem, před kterým své strakaté hříchy namáčíme zvlášť.
Houslař mi hrál melodie, které jsem nikdy předtím neslyšel.
Byly prosté a průzračné. Kdyby měly slova, jistě by to byly staré
národní písně. Byly to zřejmě jeho hudební myšlenky, které však
nikomu nehrával. Měl je jen pro sebe jako vzpomínky, o které se
dělíme málokdy. Dohrál, položil housle a zeptal se mne: ‚Chcete
vidět Boha?‘
Vedl mě na zahradu a k lesu za domem. Na kraji jehličnatého kopce stál tisíciletý dub, ramenatý, silně rozkročený nad
zemí, stále ještě zelený a nevyvratitelný.
‚Ten strom a můj Bůh jedno jsou,‘ řekl trochu archaicky a trochu rozpačitě, ‚já nemám auto, abych si v noci vyjel hledat někoho, kdo by mě podepřel, když se mi pod nohama zakymácí svět.
Tak mám svůj strom, ke kterému chodím. A který toho viděl
tolik, že už ani ty nejhorší vichřice nepočítá. Mohu se o něj
s vámi dělit, kdybyste podruhé už nechtěl přijít, nebo... kdybych
tu už nebyl.‘
Tak jsem zdědil strom a Boha, který není v noci na zámek
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a skrze něhož jsem měl hladinu svých sil znovu ustálenou
a čirou. Byl to houslař, který mi ještě řekl: ‚Děkuji vám, že jste
přišel.‘
Poděkovat jsem měl já, ale děkoval on. Zřejmě za to, že se
našel na světě člověk, který ho náhle a uprostřed noci potřeboval. Dal mi za to i strom, který měl místo svého druhého já. Když
se lidé nacházejí, oslabují moc jakéhokoli zla.
‚Děkuji vám, že jste přišel,‘ opakoval houslař, ‚neboť vy jste
učinil to, co je těžší. Otevřít dveře je snadnější než zazvonit
v noci u cizích dveří.‘ Vrátil mi tím nejméně onu část sil, kterou
má člověk jako nezbytné minimum v sobě mít. Vím od té doby,
že za mnohými dveřmi kdosi čeká na zazvonění bezradného,
aby se s ním rozdělil nebo aby mu předal svůj strom.“
Jan Petránek: Darovaný strom

Stromy v umění se tak znovu stávají
partnery lidí, ale partnerství se proti době
pohanské pozměňuje: aby si lidé jejich
prostřednictvím mohli lépe uvědomit
sami sebe, vytvořili umělci ze stromů jednající osoby, někdy dokonce hlavní hrdiny. Tato personifikace vychází ve své podstatě z dávných mýtů, ale teď je zosobnění
povýšeno na umělecký prostředek. Proto
autoři obdařují stromy lidskými vlastnostmi a lidskými city – nejen kvůli obdivu ke stromu, jak tomu bylo původně, ale aby prostřednictvím stromů mohli lépe ukázat problémy, které trápí lidi.
Zobrazení stromů, jejich vzhledu a působení na lidi je
prvořadé v poezii. Zvlášť v lyrice je strom-hrdina častý
a samozřejmý, jak odpovídá i místu stromů v citovém životě
lidí. A nejen v lidové poezii, v říkadlech a v písních („Hořela
lípa, hořela, pod ní panenka seděla…“), ale i v tvorbě umělé
už od středověku (Dřěvo sě listem odievá) přes obrození
a samozřejmě v romantismu.
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Ve verších autorů na přelomu 19. a 20. století, pro které se
stal symbolismus způsobem tvorby, je stromová symbolika
samozřejmostí. Vycházejí z pravdivého zobrazení stromů,
ale jejich verše jsou výpovědí o síle fantazie, která hledá
vysvětlení okolního světa a vztah ke stromům v tom napomáhá. Snad nejpůsobivěji pracuje se symbolikou spojení
stromu a lidského osudu Julius Zeyer ve hře Radúz a Mahulena. Nejen pro velmi blízké propojení lidí a stromů, když
v Zeyerově hře strom „svou krví“ zachraňuje člověka, ale
například i ve vyjádření víry, že příroda dokáže svou krásou
(přeneseně duší) ztišit lidskou bolest. Proto nepřekvapí, že
tato Zeyerova představa v české poezii zůstává a že ji můžeme najít jako inspiraci v básni soudobého autora:
V živoucím stromu Mahulena
pak padlý kmen a sten
co roní slzy beze jména
tichounký vzlyk a vzdech
To v živé ráně pryskyřice
S povrchem lesklých stěn
kane jak voskovice
na hřbitov stromů, Mahulen
Jiří Kolář-Doubravický: Slzy stromů

Také spisovatel Alois Jirásek měl úzký vztah ke stromům.
Je známý hlavně díly, při jejichž psaní se opíral o podložená
fakta, pracoval s historickými údaji v kronikách a v dobových zápisech. Jak tedy rozumět tomu, že v jeho nejznámější
divadelní hře Lucerna vystupují vodníci a stará lípa zázrakem zachrání dívku? Pohádka – a přece současně pravda
o tehdejším životě: Jirásek v Lucerně umělecky zpracoval
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lidové představy o přírodě, jak jsme je připomínali v předchozích kapitolách (hejkal, vodník, mýty spojené se stromy).
Stará lípa patří mezi hlavní
postavy hry: v prvním dějství
Hanička zpívá část lidové
balady o dívce zakleté do lípy,
pak stará mlynářka vypravuje
pověsti o pokladu pod kořeny
stromu, který je „živoucím
mezníkem“. Ve druhém dějství
mluví o lípě babička s mlynářem a odrodilým vrchním,
nazývá ji „svatým stromem“, „starým dědictvím a outěchou“; ve třetím dějství kněžna obdivuje krásu lípy a mlynář
jí vysvětluje, že strom umí mluvit jen k tomu, kdo mu chce
porozumět. V posledním dějství právě u lípy vrcholí celá
hra, když strom ukryje Haničku a na pomoc lípě se proti
panské zvůli postaví učitelský pomocník spolu s mlynářem
a ostatními vesničany. Oživlá rozzářená lípa se otevře a z ní
vystoupí zachráněná Hanička – to je symbolické vyjádření
všeho, v co věřili lidé na českém venkově v 18. století, jak
přemýšleli o přírodě, o minulosti, a také jak byl kdo s těmito
představami sžitý. Kněžna v závěru hry říká: „Ten strom tu
je city lidu, jeho úctou a věrností posvěcený.“ Věkovitá
živoucí lípa skrývající v kořenech poklad, kterým je ukrytá
královská koruna, a rostoucí jako mezník v místě, kde kdysi
stával kostelík, strom, který znamenal pro lidi záštitu,
a proto ho bránili s nasazením životů, se stává v Jiráskově
podání pro diváky také symbolem práva na svobodu a na
lidskou důstojnost.
Symbol má schopnost vyjádřit detailem celou oblast
představ. Někdy je to vyjádření jednoznačné, třeba v básni
S. K. Neumanna Koruna: „Jen jedna koruna je úctyhodná –
koruna stromu, lidu ptačího košatý domov...,“ jindy je třeba
zapojit vlastní představivost a cit. V tom je kouzlo symbolů
kouzlo poezie – dává tolik, kolik je kdo schopen si vzít.
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Mám rád les,
že toho nenamluví
ani zaživa.
Jenom někdy naslouchám do noci
krvavé při jeho korun
s rozlíceným vichrem,
a to potom i potok
s děsem pádí dolů
kámen nekámen.
Po smrti – pouhé pařezy –
světélkují dušičkami zemřelých
a obrůstají václavkami,
svými sirotky.
Tak voní, že musíš pokleknout
a sehnout hlavu k těm popravčím špalkům,
abys vdechl aspoň něco
z osudu těch, co stojí
celý život zpříma.
Oldřich Mikulášek: Les
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10. Uplynulé století

P

ředěl ve staletích? Jen čísla v kalendáři. Co začalo
v 19. století, to plynule přešlo do dalších let bez ohledu
na letopočet. Stromům a stromkům přibyly nové zvyky.

STROMEK VÁNOČNÍ
odstupem času se tomu ani nechce
věřit, ale hezký a dnes samozřejmý
zvyk se trvale uchytil ve většině rodin
až před sto lety. A to byl v Praze
nazdobený vánoční stromek poprvé
představen už o Vánocích roku 1812
hostům ve vile ředitele Stavovského
divadla J. K. Liebicha. Hosté byli
nadšeni, přesto i v bohatých domech si
ozdobený stromek jen pomalu získával místo. Jinde dál přetrvával zvyk stavět jesličky s vystřihovanými, lepenými nebo vyřezávanými figurkami. Vánoční stromky se rozšířily až ke konci 19. století, jejich ozdoby
odpovídaly možnostem rodin, kde stromek stál. Někde měli
třpytivé koule ze skla a drahé cukrovinky, jinde ořechy nebo
jen jablíčka.
Vánoční stromek je zvyk uměle vytvořený, který se od
konce 18. století rozšířil z Německa. Básník Johann Wolfgang
Goethe vzpomínal, že jako student v roce 1765 navštívil
v Lipsku rodinu svého přítele a uviděl tam stromek ozdobený sladkostmi, pod ním jesličky s Ježíškem také udělané
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z cukroví. Nebyl to však zvyk všeněmecký, například
v Korutanech nic takového neznali a v Bavorsku se prosadil
také až v 19. století. Nešlo tedy o lidový zvyk a ani jeho existence nevyplynula z dávných mýtů.
A přece se v tom rozsvíceném voňavém stromku něco
z dávných mýtů skrývá. Snad to dělá zelené jehličí, které připomíná, že se po prosinci už láme rok k jaru – pohanské
slavnosti slunovratu měly čekání na jarní zeleň a teplo
dokonce přímo v názvu. Možná souvisí s lidovými stojánky
ověšenými ovocem a ozdobami, se kterými chodili koledníci
o Vánocích, na Nový rok a na Smrtnou neděli. Jako se propojovaly staré zvyky s dávnými tradicemi, tak se k nim postupně přidaly novodobé nazdobené stromky, pro které se až
časem vžil název „vánoční“. Dnes jsou pro nás nejvýraznějším symbolem vánočních svátků. Někde stromek zastupuje
jen několik větví ve váze – možná i proto, že na rozdíl od
umělých stromků přece jen voní lesem. A když se pak opadávající větve vyhazují, nemrzí to tolik jako pohled na souměrné stromky, které dosloužily krátce po svátcích.
MEMORIÁLNÍ STROMY
evatenácté století přineslo také další zvyk, který se
uplatňoval i během století dvacátého – bohužel různě
upřímně a opravdově. Vlastně se nejedná o tradici nově
vytvořenou, spíše získala trochu jiný obsah.
Už bylo řečeno, že stromy mohou vyrůstat na podporu
lidské paměti. Aby připomínaly dobré i zlé. Například Václavskou lípu ve Strakonicích vysadili v roce 1504 v místě,
kde byli na příkaz vrchnosti upáleni tři lidé – naopak platan
v Bartošovicích na Opavsku, dnes nejmohutnější u nás, dal
vysadit před sto padesáti lety majitel zámku na památku
zemřelé milované ženy. A kolik stromů bylo vysazeno, když
byla v roce 1848 zrušena robota!
Poslední příklad se svou podstatou už přibližuje nové
zvyklosti – stromy nepřipomínají jen konkrétní události, ale
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abstraktní pocity volnosti a svobody. Sázení stromů a stromků, které se tak staly živými památníky, bylo zřejmě ovlivněno zvykem přeneseným k nám z Francie, kde vysazovali
stromy v období Velké francouzské revoluce a nazývali je
Stromy svobody.
U nás se tento zvyk rozšířil po vzniku samostatné Československé republiky. Už v říjnu 1919 byly k prvnímu výročí
v mnoha městech a vesnicích slavnostně vysazovány Stromy
republiky, podobně i v roce 1928 k 10. výročí ČSR. Sázení
bylo většinou spojeno s oslavami, které měly své čestné
hosty, proslovy i verše – a samozřejmě se jich účastnily
i školní děti.
Tradice dětských stromkových slavností také nevznikla
až po první světové válce, ale na konci 19. století. Podnět přišel od tehdejších školních úřadů, záměrem bylo pěstovat
v dětech vztah ke stromům. Zvyk byl převzatý ze Spojených
států, kde se od roku 1874 pořádal „Arbor-day“, tedy oslavy
Dne stromů. Starý záznam dokládá první „stromkové sázení“ u nás roku 1898 v Okrouhlu.
Je samozřejmé, že takové akce našly podporu u členů
okrašlovacích spolků, ve velkém počtu zakládaných od
konce 19. století hlavně na venkově. Sdružovaly hodně členů
a ti nejen pečovali o čistotu a úpravnost své vesnice, městečka, náměstí, ale také o osvětu. V časopise Krása našeho
domova (vydávaném od roku 1904) najdeme mnoho článků
o vztazích ke stromům, poučení o kultu stromů i zprávy
o jednotlivých památných stromech.
„Jak významným prvkem krajinným jsou stromy, uvědomíme si
teprve tam, kde jich není. Jsou takové opuštěné končiny na
světě a je tam nevýslovně smutno a bezútěšno. Nikdo by nevěřil, s jakou radostí lze uvítat nejubožejší akát, spatříš-li ho pojednou po čtrnáctidenním pobytu na holé uherské pustě. Vždyť i na
vysokých horách, kde je přec tolik jiné uchvacující krásy, když
spatříme při sestupu zas první, byť i zakrslý, modřín nebo smrk,
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svitne nám v očích. Je to jako nenadálá setkaná s milým kamarádem…
Strom jako strom, řekne mnohý, leč to je chudák, jenž ztratil
nebo nikdy nenabyl schopnosti správného vidění a cítění. Ať už
proto, že se přesytil a zlhostejněl, navyknuv si dívat na strom jen
s metrem v oku, nebo že mu nebyla vůbec poskytnuta příležitost
vejít v důvěrný a srdečný poměr se stromem.
Milovati strom nikoli pro užitek, ale pro krásu je jedním z vyšších tónů lidské duše. Milovat svůj strom, žíti s ním v souvztahu
a němém přátelství, je štěstím.
Jaroslav Nauman:
Krása našeho domova, ročník 23, 1931

Memoriální stromy, jak se
také nazývají stromy vysazené na památku, se těšily úctě
obyvatel, byly o nich zápisy
v kronikách. A měly i své
osudy. Za mnohé uveďme
alespoň jeden příklad doložený v Městské pamětní
knize Ronova nad Doubravou. Kronikář zapsal, že 14. října
1940 musela být na příkaz německé okupační správy pokácena na náměstí pěkná mladá lípa, protože se jí od slavnostního vysazení 1. května 1919 říkalo Lípa svobody. Jedno souvětí v kronice – a kolik událostí se v souvislosti s ním
vybaví…
Po první světové válce odhalili skoro ve všech vesnicích
a městech pomníky těm, kteří se z ní nevrátili. Často je na
nich i v malé vsi možné číst dlouhou řadu českých jmen.
Stromy vysazené tehdy u pomníků už dorostly do mohutnosti a jsou stromy památnými v pravém a bohužel smutném smyslu slova.
Druhá polovina minulého století nepřála u nás dávným
tradicím, ani mýtům, ani náboženství. Přesto se některé
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zvyky spojené se stromy dodržovaly – například vánoční
stromek, i když se objevily snahy přejmenovat ho na jolku.
Vysazovaly i stromy „na paměť“ a „na počest“ při významných návštěvách spřátelených soudruhů, aniž si kdo při tom
uvědomil, proč právě stromy… Snad že to bylo působivé
a že se stromy daly snadno odstranit, když soudruh přestal
být spřátelený. Totéž platilo o „ozelenění“ nových pietních
míst, kdy stromy tvořily pouhý zelený doplněk. O vztah či
úctu ke stromům šlo málokdy.
A přece nebylo oficiálním místům úplně neznámé, co je
možné si pod vztahem ke stromům představit a jaká je symbolika memoriálních stromů – dokládá to reakce na stromky
vysazené roku 1968. S vědomím, proč to dělají, lidé po celé
zemi vysazovali stromy na počest padesátého výročí vzniku
samostatné Československé republiky. Akce se ujali už na
jaře představitelé tehdejší organizace dobrovolných ochránců přírody TIS a na podzim bylo vysazeno na deset tisíc
lipek. Těm už se však nesmělo podle původního záměru
říkat Lípa svobody, ale pouze Lípa republiky. To aby název
nedráždil okupanty, kteří nás obsadili 21. srpna. I tak vysazené lipky vadily a někde je po zásahu „normalizačních činitelů“ museli odstranit. Potkalo to i lipku v Praze na Petříně,
která měla být jakýmsi „ústředním stromem“ celé akce.
Vadilo na nich přesně to, co kult memoriálních stromů ve
své podstatě znamená: vědomé symbolické vyjádření postoje a citového vztahu k tradicím, které se prostřednictvím
stromů stávají součástí našeho života.
NOVÉ TISÍCILETÍ
astala znovu změna v čísle letopočtu, tentokrát s větší
pompou, jak se patří na nové tisíciletí. Jenže stejně platí,
že co načalo předchozí století, v tom následující pokračuje, ať
má na sobě kalendář jakékoli číslice. Uplynulé desetiletí přineslo mnoho zásadních změn, ale ani mezi nimi nezanikly
vztahy ke stromům – proměnily se, i když to nebyl výsledek
právě jen poslední desítky let minulého století.

N
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První náznak pozměněného vztahu lidí ke stromům si
troufám vidět tam, kde se člověk sám a vědomě rozhodl
stromy chránit. Odmítl krátkodobý zisk, aby zachoval
budoucím generacím stromy, jak rostou, a místo, kde rostou;
odmítl těžit ze získané převahy nad stromy. První oficiální
impuls přišel založením rezervace Žofínský prales v Novohradských horách roku 1838. Vznikla tak první rezervace
u nás a zřejmě i v celé Evropě. Bylo však potřeba mnoha dalších impulsů a hodně dlouhý čas, aby byla změna vůbec
patrná. A dosud zdaleka není vyhráno, i když existují zákony chránící přírodu, i když stát zřídil chráněné krajinné
oblasti a národní parky, i když jsou také stromy chráněné
státem. Protože nejúčinnější není ochrana institucemi a zákony, ale ochrana lidmi. Ne že to nařizuje zákon, ale vlastní
rozum a cit.
„Oldřichův dub. Odborníci odhadují jeho věk
na sedm set let, ale lidová tradice tvrdí, že
pod ním poznal kníže Oldřich Boženu Ořešinovou, že tedy trvá bezmála tak dlouho jako
náš stát…
Ale víc než všechna čísla a rozměry,
která si stejně nepředstaví dost správně ani
věrně ten, kdo tento strom na vlastní oči
nespatřil, hořel mi v duši nesmírný obdiv
k lidským generacím tohoto kraje. Že všichni, kdo žijí dnes a žili včera, kdo žili nedávno, dávno i velmi dávno, všichni od prvního do posledního
respektovali stáří, krásu a velebnost tohoto stromu.
Člověk – všimněte si – je posedlý touhou kácet a bořit to, co
nezasadil či nepostavil on sám osobně. Na dubu je tabulka,
která uvádí roky, kdy žil kníže Oldřich. Já si říkal, že by na ní
mělo polopatě stát asi toto: ‚V tomto kraji se nejméně sedm set
let, a možná tisíc, nenašel moula, kterého by napadlo porazit
tento strom, ať už ze ziskuchtivosti, nouze, z hlouposti či zlomy-
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slnosti. Díky tomu je v této zemi o jeden div víc.‘ A chtělo se mi
obejít všechny domy a rovy, které v kraji stojí a které už ani
nejsou k nalezení, a položit ke každému kytičku. Hlavně tedy
k těm, co už nejsou k nalezení. V těch byli totiž lidé, kteří ten
dub neporazili, když ještě nevzbuzoval úctu. Když mu bylo patnáct, dvacet či třicet let. Protože ušetřit strom, který ještě
nevzbuzuje úctu, na to je potřeba větší porce mravnosti a uvědomělosti. Takový mladý strom nevypadá ani na hřích.
Jeďte se někdy na Oldřichův dub podívat, a hlavně si chraňte
každý dub u vás doma. I ty patnáctileté.“
František Nepil: Dobré a ještě lepší jitro

Kult stromů – ve smyslu dávného uctívání stromů,
k nimž bychom vzhlíželi s pokorou a obdivem – nepatří
k projevům současné západní civilizace. Stromy nepovažujeme za sídla božstev, změnil se náš názor na posvátnost.
Proto se ani nehovoří o kultu stromů, i když vztah ke stromům zůstává a u části společnosti se i prohloubil.
Je však dost těch, kteří mají pocit, že jich se starost
o jakousi zeleň netýká. Možná i proto, že zatím je v krajině
stromů dost, a tak je lidé považují za samozřejmost: kmen
a nahoře nějaké větve, někdy jehličí, někdy listy. Strom jako
strom – jakási kulisa. Neuvědomují si je. A v tom je přínos
a význam nejrůznějších akcí a výstav, ať se jmenují Rok stromu, Stromy mýma očima nebo Co vypravují stromy a ať se
na nich podílejí žáci jedné školy, lidé z několika obcí nebo se
hlasování týká celé republiky, jako je tomu u každoroční
volby Stromu roku. Jde o snahu zviditelnit strom, „nasvítit“
ho zájmem, aby ho lidé začali vnímat. Aby se zastavili
a zadívali třeba na kmen připomínající tajemný samorost
nebo na skupinu stromů, která se jako zázrakem promění,
když jejich stíny prodlouží nízké slunce…
V tom je onen současný, vlastně nepojmenovávaný kult
stromů. Může mít i určení v kalendáři: 20. říjen, kdy se u nás
opět připomíná Den stromů, který slaví celý západní svět.
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Ale na datu nezáleží – vztah ke stromům přece odjakživa
záleží na lidech.
S tím souvisí i snaha hlouběji poznat život stromů, pochopit jejich tajemnost a dlouhověkost, léčivou sílu. Proto ty
časté návraty ke Keltům, knížky o auře stromů a překlady
knih o kultu stromů v různých zemí světa. Proto také zvýšený zájem o přírodní náboženství.
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11. Přírodní náboženství a stromy

D

oba, kterou žijeme, neklade cenzurní zákazy, nepřikazuje v co věřit, nebrání jak věřit. Hledání a nacházení
odpovědí na otázky, které nás zajímají nebo znepokojují,
jsou na každém z nás. A možností je hodně: filozofie, náboženství, umění, věda i třeba pavěda. Zvýšil se zájem o vědeckofantastickou literaturu, o populárně-vědecké knížky a literaturu faktu, stejně jako o méně známé náboženské
představy, o tajemné úkazy a věštby. Lidé hledají různé prameny poučení, které jim zřejmě mají pomoci orientovat se ve
změněných životních podmínkách.
Křesťanská věrouka i judaistické učení vidí v přírodě projev tvůrčích schopností a síly Stvořitele, proto oddělují přírodu – materiální svět – od světa duchovního. Proti tomu přírodní náboženství věří, že bůh se může projevovat přímo
v přírodě, že jezera, hory a rostliny obsahují v sobě část božského života. A to se nejvíce týkalo a týká právě stromů: přírodní náboženství stromy uctívá, ve stromy věří. Také proto
se stromy staly inspirací pro filozofy a umělce.
INDIE
ž prvotní indické náboženství – hinduismus, jehož počátky sahají do
roku 1800 před n. l., oslavuje stromy
zasvěcené bohům a považované za symboly plodné síly přírody, například banyán patřící Krišnovi, fíkovník spojovaný se
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slunečním božstvem Višnu či kokosovou palmu, která patřila bohyni štěstí a úspěchu Šrí. Hinduisté uznávali posvátný
strom Asvatha, strom života a strom celého světa, pevného
a tajemného i proto, že jeho kořeny rostou vzhůru a větve
naopak dolů.
Od svého vzniku na konci 6. století př. n. l. je se stromy
spojován buddhismus, který dostal název podle svého
zakladatele Buddhy. Z Indie se rozšířil do ostatních zemí
a během dvou tisíc let existence se stal vírou známou po
celém světě.
Vypravuje se, že Buddha nejenže došel osvícení pod stromem Bó (Bódhi), ale že se v háji stromů narodil a pod stromem také ve věku osmdesáti let zemřel. Princ Siddhárta
Gautama byl vychován v přepychu, získal všestranné vzdělání a v osmnácti letech se oženil s krásnou princeznou.
Když se poprvé v životě setkal s utrpením stáří, nemoci
a smrti, byl otřesen a uvědomil si, že nezná skutečnou podstatu života. Po narození syna, potomka rodu, se rozhodl
opustit dosavadní způsob života a hledat cestu k vyššímu
poznání. Nepomohlo mu ani pokání, ani asketický život, ani
jóga. Po sedmi letech marného putování se unaven posadil
pod strom Bó. Po sedmi týdnech soustředěného rozjímání
konečně našel, co hledal, protože pochopil, v čem je příčina
strastí v životě a jak dosáhnout osvobození od utrpení. Stal
se Buddhou neboli Probuzeným či Osvíceným a po dalších
čtyřiačtyřicet let šířil pravdy, k nimž dospěl.
Hlavním rysem jeho učení je nenásilí, ohleduplnost a soucit ke všemu živému, pozornost k potřebám druhých
a snaha žít v míru sám se sebou i okolním světem. Buddha
získal mnoho stoupenců, strom Bódhi (Ficus religiosa) se stal
stromem posvátným. V prvních záznamech učení, které
vzniklo až 150 let po Buddhově smrti, je strom nazýván
„Velkým buditelem“ a v souladu s tím byli buddhističtí misionáři symbolicky zobrazováni jako postavy nesoucí malý
strom, aby mohl být zasazen v jiných zemích.
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ČÍNA
áklady čínského náboženství sahají do
doby asi 2000 let před naším letopočtem
a mísí se v nich představy náboženské i znalosti přírody. Toto rané náboženství mělo
blízko k šamanismu a velký význam měly
věštby, což je doloženo v části Knih proměn,
které pocházejí přibližně z roku 1200 před n. l. Z těchto
raných představ pak vyplývají mýty, z nichž mnohé jsou
spojovány se stromy. Z mytologie čerpali náměty umělci.
Přelomovým obdobím, a nejen v životě obyvatel Číny,
byla doba 6. a 5. století před n. l., kdy byl vytvořen filozoficko-náboženský systém, který ovlivnil myšlení celé východní
Asie. Souvisí s osobností a učením filozofa Konfucia, který
prosazoval myšlenku morální obrody společnosti působením poctivých a vzdělaných vysokých vládních úředníků.
Nebyly to tedy vyhraněné náboženské představy, ale jeho
učení mělo obdobně silný vliv. Odmítal šamanismus i věštění a nadpřirozené bytosti neuznával, měnil je ve ctnosti,
které mají lidé vyznávat. Žádal etiku v rodinných vztazích,
protože základem harmonického světa je spokojená rodina,
a za důležité považoval uctívání předků. Podporoval vzdělání, stal se patronem studentů a žáků. Jsou to rysy, pro které
je jeho učení přijímáno v některých vrstvách společnosti
dodnes.
Z dalších nábožensko-filozofických názorů ovlivnil život
v Číně taoismus, který byl jako teologie zaveden koncem
1. století našeho letopočtu, jehož kořeny však jsou starší.
Základním pramenem je dílo „starého mistra“ Lao-c’, završené ve 3. století př. n. l. Toto náboženství se v Číně propojilo
s buddhismem, pronikajícím z Indie, a jedním ze společných
rysů se stala oslava přírody – a samozřejmě i stromů.
Co je ono Tao? Tao je čínský znak pro „cestu“, přeneseně
znamená i způsob myšlení a víry. Pro vyznavače taoismu
znamená ústřední sílu celého vesmíru, sílu prvopočáteční,
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která je ve všem přítomná a vše ovlivňuje. Tao nikdy nezaniká, zatímco hmotné věci ano, stejně jako smrtelní lidé. Lidé
nejsou schopni Tao vidět, ale mohou si ho uvědomit v protikladných principech: noc a den, narození a smrt, žena
a muž: JIN a JANG. Tyto dva protikladné principy, dvě síly
v přírodě, se podílejí na vzniku životní energie potřebné
k životu (čchi) a navzájem se doplňují. V přírodě všechny
věci podléhají neustálé změně od jang k jin a naopak, proto
nikdo nemůže říci, jak věci v životě nakonec dopadnou.
„Chuej-c’ řekl mistru Čuangovi: ‚Mám takový veliký strom, říká se
mu smrdutý. Jeho kmen je tak sukovitý a plný zduřenin, že by
bylo nemožné rozřezat ho podle značkovací šňůry. Jeho větve
jsou tak křivé a zkroucené, že by bylo nemožné je změřit podle
kružítka a úhelníku. Stojí tu u cesty, ale žádný tesař se na něj
ani nepodívá. A tak jsou i vaše slova velká a nepotřebná. Proto
se od nich všichni jednomyslně odvracejí.‘
Čuang-c’ odpověděl: ‚Viděl jste někdy divokou kočku nebo
lasičku přikrčenou k zemi a číhající na kořist? Skáče mrštně
sem a tam, nahoru a dolů přes klády, až nakonec padne do
pasti nebo zajde v osidle. Ale existuje také zvíře zvané jak, velké
jako mračno zakrývající oblohu. Je sice mohutné, ale myši chytat nemůže. Nu, a vy máte tenhle velikánský strom a stěžujete
si, že není k ničemu. Proč ho nezasadíte na širé holé pláni, na
níž nic neroste? Tam byste se mohl kolem něj v blažené zahálce
potulovat a uléhat ke spánku do stínu pod jeho větvemi. Ani
sekyra, ani pila mu nepřipraví předčasný konec – nikdo mu neublíží. Proč by vás mělo mrzet, že není užitečný?‘“
Čuang-c’: Neužitečný strom

Taoisté byli přesvědčeni o vzájemném propojení přírodního dění a lidských životů. Na základě této víry se snažili
v sobě pěstovat úctu k přírodnímu světu, proto dávali přednost jednoduchému, prostému životu, který by byl v souladu s přírodou. Tím se snažili docílit souladu s Tao, což podle
nich bylo a zůstává předpokladem pro dobrý život.
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Z náboženské víry Číňanů vyplývá odlišné pojetí posvátných míst, než na jaké jsme zvyklí z našich křesťanských
představ: pro ně je svět sám o sobě posvátný, všude v něm
jsou posvátné hory, posvátné jeskyně a prameny a množství
stromů, které jsou posvátné. Tam žijí božstva, která dodávají
okolí životní energii. Číňané věří, že tím je Země krásná a že
má v sobě věčnou sílu, která se různě přenáší na lidi.
Aby pochopili svět, který je obklopoval, zabydleli si ho
někteří Číňané množstvím božstev a „nesmrtelných“. Zvlášť
mocní byli bohové hor, božstva hvězd a bohové světových
stran, ovšem ve svých představách si lidé ještě rozčlenili krajinu do menších oblastí, kde vládli místní bohové, pod kterými působili bohové každodenních věcí. Bůh domácího krbu,
který měl za úkol bdít nad životem rodiny, patřil k nejoblíbenějším a jeho oltáříky bylo možné najít ve všech obydlích.
PŘÍKLADY Z ČÍNSKÉ MYTOLOGIE
nejstarším hrdinům čínských mytologických příběhů
patřil hrdina Fu-si, který je pokládán za prvního legendárního císaře Číny. Měl tvář člověka a tělo draka, byl synem
boha hromu a ženy z rajské krajiny – byl tedy od narození
také bůh. Proto se mohl volně pohybovat po nebeském schodišti vzhůru na nebesa a opět se vracet zpět na zem.
Nebeské schody nevytvořila ruka člověka a nebyly
podobné těm, po nichž chodí smrtelníci. Vypravuje se, že
měly podobu hor či stromů-velikánů: obojí zasahují do
nebes, vrcholky mizí v mracích. Jen duchové, démoni
a nesmrtelní mohli krok za krokem stoupat k nebi a opět se
vracet dolů – tak jako Fu-si. Z lidí pouze šamani – ti proto,
aby tlumočili vůli bohů lidem.
Dostat se k bohům nebylo vůbec snadné. Bylo třeba
vědět, kde jsou takové hory nebo kde rostou takové stromy,
které vedou přímo k nebeském paláci. V Číně rostlo mnoho
velkých stromů, třeba u Severního moře strom Saň-san,
u Východního Fu-san a další, které dosahovaly do výšky

K

124

Stromy

18.11.2005

13:01

Stránka 128

několika desítek, či dokonce stovek metrů, ale ani ve starých
knihách se nepíše, že by po nich bylo možné vystoupat do
nebe.
Jen jediný strom do nebe dosáhl – strom Čchien-mu. Rostl
na čarovném místě v rovině Tu-kuanu, kde se dařilo všemu,
co bylo kdy zasazeno. Zpívali tam kouzelní ptáci, poletovali
fénixové, sbíhala se tam nejroztodivnější zvířata, všechno
kvetlo, tráva i stromy se zelenaly v létě v zimě. Jako by to byl
ráj na Zemi. A uprostřed kouzelné zahrady, přímo ve středu
nebe a země rostl strom Čchien-mu, který v poledne, když
slunce osvítilo jeho vrchol, nedával žádný stín.
Už na pohled to byl strom zvláštní: jeho štíhlý kmen se
vřezával do oblak a neměl skoro žádné větve, jen několik na
vrcholku, sklopených dolů tak, že připomínaly kostru velikého deštníku. Také kořeny měl všelijak zprohýbané a propletené. Nevídaná na něm byla i kůra: pružná a pevná,
oddělující se tak snadno jako ženský pás nebo kůže žlutého
hada. Po tomto stromu se tedy duchové z různých míst
země, nesmrtelní a šamani dostávali na nebe; tudy také stoupal hrdina Fu-si.
Ve starých mýtech je hrdina Fu-si představován jako nejvyšší vládce Východu. Jeho pomocníkem byl duch stromu
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zvaný Kou Mang s čtvercovou tváří a tělem ptáka. Ten
pomáhal Fu-simu vládnout nad jarní částí roku, třebaže byl
synem vládce Západu a původně se jmenoval Čun. Jméno
Kou Mang mu dali lidé a znamenalo „jarní trávy a probuzené stromy“– bylo tedy bylo symbolem jara a života.
Největší zásluhou Fu-siho bylo, že dal lidem přírodní
oheň, aby si na něm mohli vařit a ohřívat se u něho. To je
snadno pochopitelné, v čínské mytologii byl Fu-si synem
boha hromu a současně jako vládce Východu sám ovládal
jaro a růst stromů. Co se stane se stromy po úderu blesku?
Vyšlehne plamen a rozhoří se požár. Hrdina Fu-si tedy dal
lidem oheň, který sám od sebe vznikl po bouřce – a to ze
stromů.
Dalším zajímavým stromem čínské mytologie byl strom
Min-ťia.Vyrůstal na stupních kamenného schodiště a vynikal
osobitou zvláštností. Vždy do půlky měsíce mu každý den
narostla jedna větev a ve druhé půli měsíce tyto větve jedna
po druhé opadávaly, až nezůstala žádná. A další měsíc se to
opakovalo. Byl tedy živým kalendářem a lidem stačilo, aby
se podívali na počet větví a hned věděli, kolikátého je. Objevení tohoto stromu bylo považováno za šťastné znamení,
protože to byl současně i strom, který pomáhal jednomu
z hlavních čínských hrdinů v jeho činech.
Stromy v čínské mytologii měly v sobě moudrost a příběhy ji uměly lidem připomenout podobenstvími. Do třetice
tedy příběh, jehož podobenství má obecnější platnost.
Bylo to kdesi v západních částech země, v kraji Su-šeň.
Obyvatelé tu živořili v jeskyních a strádali zimou. Mohli se
oblékat jen do tvrdých kančích kůží a proti vichru je chránila
několikerá vrstva tuku divokých zvířat, kterým se natírali.
V této zemi rostl strom Siung-čang. Když v Číně nastoupil na trůn moudrý panovník, pak na tomto stromě vyrostla
kůra, která byla měkká, poddajná a přitom trvanlivá, takže

126

Stromy

18.11.2005

13:01

Stránka 130

se z ní dalo zhotovit oblečení, které hřálo a bylo příjemné ho
nosit. Lidem se hned žilo lépe a kančí kůže byla zapomenuta! Stalo-li se však, že se vlády ujal panovník, který nebyl
moudrý a spravedlivý, pak na prorockém stromě vyrostla
kůra k nepotřebě a lidé se museli vrátit ke kančí kůži a páchnoucímu loji…
PŘÍKLADY MÝTŮ O STROMECH V POEZII
říroda byla v náboženských představách Číňanů s lidmi
úzce propojena, a je proto samozřejmé, že se vztah k přírodě odrazil i v literární tvorbě. Strom zaujímal jedno z důležitých míst v představách starých Číňanů o světě, byl pro ně
zosobněním životní energie a dlouhověkosti, objektem úcty
a obdivu. Autoři znali toto mimořádné postavení stromů,
a proto zcela samozřejmě se symbolikou stromů pracovali.
Už první známý čínský básník Čchú Júan žijící v letech
340–278 před naším letopočtem v oslavné básni na mandarinkový strom nejenže vykreslil vzhled krásného stromu,
jeho rozložitých větví a nádherné koruny s mnoha plody, ale
současně vytvořil obraz hrdosti, stálosti a pevného spojení se
zemí. Toho nelze strom zbavit – na rozdíl od básníka, kterého donutili, aby opustil vlast. Obraz přesazeného stromu,
který ztrácí oporu ve svém prostředí, a proto hyne, byl
častým námětem pro mnoho básníků.
Významný básník a diplomat Jú Siň, který žil v 6. století
našeho letopočtu, ve svých básních navazuje na bohatou tradici čínské přírodní lyriky. Také pro něj se stal strom působivým námětem. V prvním období tvorby, kdy byl úspěšným
dvorním básníkem, jeho básně vyjadřovaly harmonii člověka a přírody. Rád zobrazoval sosny a jívy, stromy dlouhověké a s velkou životní silou, nebo stromy kvetoucí, které přinášejí novou naději do života.
Ale životní pohoda netrvala dlouho. Jeho panovník byl
vyhnán ze země, také básník odešel a nesměl se z emigrace
vrátit, zemřely mu děti. Jú Siň sice dál píše o přírodě, ale
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jako by to byly jiné stromy. Teď vyjadřují beznaděj, smutek,
nechuť žít. Dobře je to vidět na obrazu stromu Wu-tcheng,
který je v čínské mytologii symbolem životní pohody a na
jehož větvích hnízdí fénixové přinášející lidem štěstí. Teď ho
představuje jako strom umírající, zraněný a spojuje do obrazu s životní tragédií lidí: „...mohutný strom ještě ne zcela
odumřel, veliký Wu-tcheng je z poloviny živý…“ Pro básníka se motiv přesazeného stromu stal ústředním, což bylo
i v souladu s taoistickými názory: krutý vliv cizího prostředí
je stejný u každého živého organismu, tedy i u přesazeného
stromu stejně jako u lidí zbavených domova.
Nejvýrazněji se to projevuje v ódě Usychající strom, která
má tento motiv přímo v názvu. Zpodobňuje strom, jehož
životní síla zmizela. Není to však alegorie, obraz stromu v ní
odpovídá jeho místo v životě lidí. A proto ani odkazy do
minulosti, ani úvahy o smyslu života nepůsobí díky spojení
se stromem nijak násilně.
Symbolika stromu je v této básnické skladbě spjata s mýty
v širším významu: kult posvátného rodového stromu, který
zasadili při nástupu vládnoucí dynastie například u oltáře
nebo před chrámem, se vztahoval k tomu, kdo také ve společnosti stál nejvýše – tedy k panovníkovi. Stav posvátného
stromu mohl odrážet úspěšný nebo naopak tragický osud
panovníkův – odumírající strom je obrazem zániku dynastie
a obraz poraněného kořenu posvátného stromu se stává
předpovědí tohoto zániku.
Samozřejmě že také v díle dalších básníků, i mnohem
mladších, zůstává obraz stromu častým symbolem a je opět
spojován s úvahami o životním údělu nebo s podobenstvími.
Včera jsem viděl stromy na břehu řeky
Skácené, zbavené života – nelze to vyjádřit ani…
Jen dva či tři kmeny tam doposud zůstaly
Tisíce, desetitisíce seker se zahryzlo bez slitování
Pod jíním opadlo prořídlé poslední listoví
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Do mrtvých ohnilých kořenů bijí tam poryvy vln
Když na rodném místě, kde žily, se takto jim děje
Nač na zemi mám se tu trápit, neklidu pln?
Stát má své kořeny v lidech
Právě tak jako strom o půdu opírá kmen
Když je zem bohatá, strom se v ní košatě rozrůstá
Když je zem chudá, chřadne a živoří jen
Když jeho kořeny nemají patřičné vláhy
Větvoví uschne a odumře, plod odpadne
Protrhnout hráz proto, abychom získali rybu
Znamená mít zřetel k užitku pouhého jednoho dne
Chan Šan (8. století)

Jak svěží je vánek, jenž váhavě proniká
do mé studovny.
K stáru jsi zůstal chudým, básníku,
nutil tě k tomu někdo?
Však něco mám navíc, co stojí za pochvalu
mých přátel:
Otevřu dveře a dlouze se zadívám za potok –
stojí tam borovice vznosná.
Čchi Taj-še (1863–1957): Vznosná borovice

Je třeba připomenout, že v duchu taoismu se malíři snad
ještě víc než básníci snažili o vyjádření harmonie mezi jevy
v přírodě a lidmi. To odrážejí malby i kresby krajin, kde
vysoké stromy a hory bývají významnou součástí scenerie,
stejně jako zdůrazněné detaily z přírody. Beze slov dokážou
víc než jen napovědět. Básník Su Tung-pcho nazývá obrazy
„tichými básněmi“. Ví, co říká: byl také malířem.
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JAPONSKO
rvající úcta ke stromům spolu se smyslem pro jejich
živou krásu, stejně jako obdiv ke kresbě a hřejivé barevnosti dřeva – to vše se podílí na tom, že stromy dodnes
zůstávají součástí japonské kultury i způsobu vnímání světa.
Tradice tohoto vztahu je dlouhá a vychází z představ přírodního náboženství.
Dávní Japonci věřili, že cokoli v přírodě na lidi silně
působí krásou, užitečností nebo také nezvyklým tvarem – ať
hora, věkovitý strom, vodopád, kvetoucí keř nebo plody
obsypaný strom –, to je způsobeno božstvem, jakousi zvláštní a posvátnou mocí či energií, kterou nazývali „kami“. Protože lidé žili v přírodě a ta byla pro jejich život nezbytná,
byly tedy květiny, ptáci, vítr, měsíc, vody, hory a samozřejmě
i stromy kami. A kami se patřilo uctívat, prosit o pomoc
a děkovat za přízeň. Tradice odvozená od pradávného uctívání kami nese název šintó či šintoismus. Počátek tohoto
označení pochází ze 6. století našeho letopočtu, kdy začal do
Japonska pronikat hlavně z Číny buddhismus a konfucianismus a bylo třeba i v názvu odlišit původní víru. Šintoismus
tedy představuje souhrn nejvlastnějších japonských náboženských představ.

T

„Věřilo se v magickou moc stromů, například jako ochranného
prostředku proti bleskům a hromu v bouřkách. Některým stromům bylo možné šeptem sdělit tíživou noční můru a tím zlomit
její zlé kouzlo. Na strom panlonie, symbol spravedlnosti, usedal
bájný fénix a naopak na vrbu janagi usedávaly duše mrtvých.
Učení šintoismu ovlivněné od roku 538 i buddhismem velice
dobře korespondovalo s množstvím importovaných čínských příběhů o duši (damaši) stromů. Stejně jako v Číně na podkladě
Konfuciova výroku, že ‚jako borovice nemění po celý rok svou
barvu, tak ušlechtilý člověk nemění svůj charakter‘ – se borovice stala i v Japonsku symbolem stálosti a morálních kvalit. (…)
Strom v poezii a ve výtvarném umění často navozuje roční

130

Stromy

18.11.2005

13:01

Stránka 134

dobu a její náladu: sakura jaro, javor momioči s jasně červenými
listy podzim, slivoň zimu. Borovice v kombinaci se slivoní a bambusem tvoří ‚Tři přátele zimy‘( šóčikubá) – tedy rostliny i v zimě
zelené, slivoň pak se sakurou ‚Dva přátele pozdního chladu‘.
Stálezelená barva borovice je pravděpodobně důvodem, proč
v době, kdy ji i my na Západě zdobíme jako vánoční stromeček,
tvoří v Japonsku spolu s bambusem novoroční ozdobu (kadomacu). Borovice spolu s jeřábem curu a želvou porostlou chaluhami minogame je symbolem štěstí a dlouhého života. Její rozdvojené jehlice symbolizují nerozlučnost milenců.
Všechny tyto symboly se v nesčíslných variacích objevují
v krásném i užitém umění (…).
V Japonsku i v zámoří je za jeden ze symbolů Země vycházejícího slunce považována sakura. Ve starověku byla vysazována
na hroby, v klasickém období však v popularitě zastínila všechny
ostatní kvetoucí stromy. Jen týden kvetoucí třešeň podněcovala
japonskou senzitivitu spojením krásy a zániku, květů a jejich
opadávání. (…)
Ve starém Japonsku se také mělo za to, že je blahodárné
a zdraví prospěšné pít rýžové víno saké za měsíční noci pod
rozkvetlou slivoní. Ostatně zvyk popíjet pod rozkvetlými třešněmi
– hanami (doslova ‚pozorování květů‘) – se v Japonsku drží
dodnes. V každém parku se v tu dobu shromáždí celé rodiny,
kolegové z práce – množství lidí, jak se říká, že by jablko nepropadlo…“
Jakub Zeman:
Esej o japonských stromech (rukopis, 2005)

Jedním z hlavních rysů japonských filozofických představ
je touha po harmonii přírody a člověka. Proto bylo i v mytologii zdůrazňováno vše, co vedlo k pochopení krásy přírody
a k navození pocitu vyrovnanosti. Ačkoli v Japonsku příroda
uměla a stále umí krutě trápit obyvatele zemětřeseními,
záplavami i tajfuny, přesto se v japonské mytologii neodrá-
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žely žádné tragédie, bozi nebyli krutí, nanejvýš některý
z nižších bohů byl protivný a zlomyslný.
Nejstarší tradice dávaly přednost bezprostřední úctě
a obdivu k přírodě, staré šintoistické chrámy se odlišovaly
od svatyní jiných náboženství. Neměly nápadnou výzdobu –
podle starých představ naplňovala svatyně především přítomnost kami. Lidé se měli na vnímání kami podílet svým
vcítěním – obdobně jako když člověk na sebe nechává působit krásné místo v přírodě. Také proto bývají šintoistické
chrámy spojené s mimořádnými přírodními památkami,
které mohou na lidi působit – třeba s vysokými stromy. Lidé
v Japonsku, stejně jako v Číně věřili, že stromy jsou spojnicemi s nebesy, protože bohové sešli na zem buď po posvátných
skalách nebo po vysokánských stromech. Je tedy možné se
dodnes obdivovat chrámům, v nichž jsou mohutné věkovité
stromy obtočené zvláštními slaměnými pásy šimenava na
znamení toho, že jsou to stromy posvátné. Takový strom
býval považován za jakousi mimořádnou a mravní autoritu.
Tím se vysvětluje, že strom uctívali dokonce i poté, co byl
poražen – kmen jen očistili od kůry a bez dalšího přikrašlování ho použili při stavbě chrámu.
V lidech to podporovalo vztah ke stromům, schopnost
uvědomovat si je a uctívat je. I z toho je možné pochopit,
proč stromy vstoupily do každodenního života obyvatel
Japonska a proč se v něm udržely dodnes. Jak jsou tyto vztahy zakořeněné v životě Japonců a jak souvisejí s kulturními
tradicemi Země vycházejícího slunce, napovídá dávný příběh o Třešni šestnáctého dne, který vypravěč spolu s ostatními příběhy své knihy většinou převzal ze starých japonských spisů:
„V kraji Wakegori v provincii Ijo roste velice stará a slavná třešeň, které se říká Třešeň šestnáctého dne, džúrokuzakura.
Každý rok rozkvétá šestnáctého dne prvního měsíce (podle starého lunárního kalendáře), a to pouze v tento den. Rozkvétá
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tedy v období velké zimy, i když třešně mají obyčejně ve zvyku
posečkat s rozkvětem na jaro. Džúrokuzakura však kvete životem, který není, nebo aspoň původně nebýval, jejím vlastním.
Strom v sobě chová duši člověka.
Tím člověkem byl samuraj z Ijo a strom rostl v jeho zahradě.
Tehdy rozkvétal v obvyklé době někdy koncem března nebo
začátkem dubna. Jako dítě si pod stromem hrál a jeho rodiče,
prarodiče a prapředci každé jaro po víc než sto let věšeli na kvetoucí větve stromu zářivé proužky barevných papírů popsaných
oslavnými básněmi. Když samuraj zestárl a přežil i své děti,
nezbyl na světě kromě stromu nikdo, koho by mohl mít ještě
rád. A ejhle! Jednoho dne strom uschl a zemřel.
Stařec se kvůli stromu velice trápil. Laskaví sousedé pro něj
proto sehnali mladou a krásnou třešeň a zasadili ji v jeho zahradě. Doufali, že mu tak udělají radost. Poděkoval jim a předstíral,
že je rád. Ve skutečnosti však jeho srdce bylo plné bolesti, protože starý strom miloval natolik, že po jeho ztrátě ho sotva mohlo
něco potěšit.
Nakonec ho napadla šťastná myšlenka. Vzpomněl si na způsob, kterým by mohl uschlý strom zachránit. (Bylo to šestnáctého dne prvního měsíce.) Šel do zahrady, poklonil se uschlému
stromu a promluvil k němu: ‚Račte, prosím, ještě jednou rozkvést, neboť se chystám zemřít namísto vás.‘ (Japonci věří, že
člověk skutečně může s pomocí bohů dát vlastní život jiné
osobě či bytosti, dokonce i stromu. Přenést svůj život je vyjádřeno výrazem migawari ni tacu, ‚jednat jako náhradník‘.) Muž pak
pod stromem rozprostřel bílou látku a velké množství pokrývek,
na které usedl, a po způsobu samurajů spáchal harakiri. Jeho
duch potom vstoupil do stromu, který v ten okamžik rozkvetl.
Každý rok, v období sněhu, šestnáctého dne prvního měsíce
strom dosud rozkvétá.“
Lafcadio Hearn: Kaidan

S raným šintoismem měl hodně společných rysů taoismus, který na ostrovy postupně pronikal z Číny. Obě učení
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se v mnohém prolínala a doplňovala, u obou je patrná snaha
o docílení harmonie s přírodou.Vznikaly nové zvyky a obřady, z nichž mnohé původně pocházely z Číny, a Japonci je
přijali a začlenili do své kultury.
O D R A Z S T R O M Ů V E S TA R É P O E Z I I
ení obtížné najít příklady toho, jak byly v starých básních zobrazeny stromy. Stačí zalistovat v první a největší antologii japonské poezie, v proslulém díle Manjošú. Patří
k nejcennějším památkám staré japonské literatury, protože
tu jsou zapsané nejstarší japonské básně, z nichž mnohé byly
do té doby tradované jen ústně. Japonci neměli vlastní písmo
a zvlášť pro poezii bylo obtížné přizpůsobit čínské znakové
písmo pro zápis mluvené japonštiny. Byl to dlouhodobý proces, proto antologie vznikla až v polovině 8. století. Jejím
pokračováním je Sbírka starších a současných japonských
písní, Kokinšú, což je první antologie vzniklá na oficiální
císařův příkaz. I z toho je patrné, jak významné místo poezie
zaujímala.
Manjošú je dílo rozsáhlé a velmi působivé. Svědčí
o vyspělosti i obraznosti starých básní a citlivém propojení
života lidí a dějů v přírodě. Hory, voda, květiny a stromy
byly vždycky pro Japonce zcela samozřejmou součástí jejich
životů. Proto nepůsobí násilně ani symbolické obrazy alegorické záměny mladého stromku a mladé dívky („Sosnička
mlaďounká na břehu mořském, v daleké zemi Sumine, tu
jsem si zvolil za svůj strom. Já si ji pro sebe zaslíbil, tak navždycky zůstane mou“), ani obrazná přirovnání („Mé srdce
bývalo pevné jak pilíře z kmenů staletých jedlí…“). Půvab
má například i citát z veršů prince Takeči-no Kurohito: „Jak
přelud posvátných cedrů, jež patří bohům na hoře Mimoro,
vídám tě ve snách…“
Japonci byli zvyklí považovat stromy za živé tvory –
podle toho se k nim chovali, proto s nimi i mluvili. Obdivovali jejich zelené větve, štíhlé vysoké kmeny, jejich květy,

N
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hlavně však uctívali stromy mimořádné a velmi staré:
„...sosna, která tisíce let dokáže žít, mohutná, plná síly jakou
mají bozi, od dob tak dávných, o nichž nevíme nic…“
Borovice byla u Japonců stejně jako u Číňanů a Korejců
symbolem stálosti a dlouhověkosti. Klasická japonská poezie
používala její obraz i jako slovní hříčku: japonský název
borovice zní „maco“, což současně znamená „čeká“. I v českém překladu zůstávají působivé verše nejvýznamnějšího
básníka antologie Kakinomoto-no Hitamaro (žil na přelomu
7. a 8. století). Zaujme na nich až plachost přiznání, jak moc
ho zasáhla smrt jeho ženy:
Jsem jako borovice
na břehu moře,
které vlny podrývají kořeny
a ona sténá ve větru
nepokořená.
Podobně vyjádřil pocit smutku po smrti milované ženy
Otomo-no Tabito. Hovoří v básni se starým stromem, s proslulým stromem muro, stálezeleným jalovcem s hustou
jehlancovou korunou a silným kmenem, který rostl v zálivu
Tomo. Měl ohromující rozměry a často býval oslavován
v básních a písních:
Strom muro, kterým se těšila
moje rozmilá,
ten v zálivu Tomo
bude kvést věčně.
Však není, už není tu milá…
Pokaždé když na něj pohlédnu,
na ten strom muro
v kamenném břehu zálivu Tomo,
jak bych nevzpomenul ženy mé milé,
s níž jsme tu prožili nádherné chvíle.
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Kdybych se zeptal, kde je teď ta,
která tě kdysi v obdivu měla,
ach strome muro!
Ty co se věky kořeny držíš kamenných břehů,
mohl bys prozradit, kde – ach, kde že je?
Stromům zasvěceným bohům, stromům posvátným, se
vždy v Japonsku dostávalo mimořádné úcty. I to prozrazují
dávné verše, například jedna z básní dívky Óme z Taniwy:
Dotkla jsem se snad posvátného cedru,
jemuž se klaní kněží na hoře Miwa?
Je můj hřích tak těžký,
že už tě nesmím spatřit?
Posvátné stromy byly nedotknutelné – a měl-li někdo
výsadu, že na ně může sáhnout, byl to člověk mimořádný.
Za takového se zřejmě považoval první dvorní rádce a vrchní velitel Jasumaro. I po staletích ho verše prozradily:
Já se mohu někdy
rukama přitisknout k stromům,
co považují za svaté.
A ty mi zakazuješ, abych se tě dotkl,
že jsi žena jiného!
Ze zvyku, který dodržovali staří japonští dřevorubci,
můžeme poznat i mýtus známý z našich zemí – i když je
provedení trochu odlišné, podstata je shodná. Do pařezu
poraženého stromu Japonci zasazovali odseknutý vrcholek,
aby si tak vyprosili od božstva přebývajícího ve stromě
odpuštění, že strom pokáceli. „Odprosili bohy u hory Asigara a kácí stromy, aby byly lodě...,“ potvrzuje citát z Manjošú.
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Záměrně jsme uvedli jen několik příkladů, jimiž oplývá
východní mytologie a následně i literatura. Jen jako připomínku, že lidé mají po celém světě k sobě blíž, než jak se
někdy zdá při letmém poznání. Některé představy jsou
podobné našim, jiné učí dívat se na stromy trochu jinak, než
jsme zvyklí my. V tom je jejich přínos i přitažlivost.
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12. Na místě závěru
Je to vlastně protimluv: v závěru je povídka, která byla na
začátku.
Dostala jsem ji k přečtení někdy z kraje 70. let minulého
století a byla pro mne bleskem. V ní bylo to, co jsem zatím
jen zamýšlela napsat „až někdy" - až budu stromy víc znát, víc
je umět. Od té doby jsem už napsala o stromech mnohé obdobnou povídku nikoli. Ta je Klímova. A dík za ni.
„Strom přece roste ze semena. Semen je ovšem mnoho, jen na
jediné velké lípě, co roste na návsi, je jich, sotva odkvete,
mnoho tisíc, ale většina zahyne. Některá sežerou brouci hned
na stromě, jiná spolykají myši, sotva dopadnou na zem, jiná
vysuší slunce a ještě jiná, dřív než napadne sníh, sežehne mráz.
Nakonec zůstanou jen dva oříšky. Ty uchopí vítr a nese je daleko, až je upustí uprostřed obrovské pastviny, kde se pasou ovce,
krávy a koně. Lipové oříšky propadnou mezi stébly, dotknou se
vlhké a vlahé půdy a leží tam několik dní, chráněny stébly trávy
před sluneční výhní. Po několika dnech puknou a vyklouzne
z nich kořínek. Brzy nato se nad zemí objeví dva nepatrné lipové
lístky. To ještě není strom, ba ani stromek, ani keříček, lístky
jsou nepatrné a dívají se do světa plny úzkosti. Vidí stébla trav,
která se jim zdají obrovská, a hrozí, že je zadusí. Vidí i útržky
nebe a cítí sluneční teplo. Když jsou staré asi jeden týden,
zaslechnou podivné dunění. Lístky se přikrčí, takže se zdají ještě
menší a docela zmizí pod příkrovem trávy a s hrůzou čekají, co
se stane. Dunění se stále blíží, pak se nad nimi vynoří cosi temného a obrovského. Je to břich krávy a veliká slintající tlama se
nakloní až k nim. Lipové lístky slyší, jak kolem nich praskají
stébla, slyší sténání trav a marné prosby lučních květů. To je
konec, pomyslí si a ještě víc se přikrčí k zemi. Tím se zachrání.
Jsou tak malé, že krávě nestojí ani za ukousnutí.
A uplynou další týdny. Z lipových semen teď už vyčuhují
tenké proutky s několika desítkami listů. Proutky jsou od sebe
vzdáleny tak, že se sotva vidí, a oba žijí v obavě, že opět přijdou
ta velká zvířata a ony skončí v jejich tlamách.
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Ale stane se, že místo krav přijde válka. Krávy pobijou
a snědí, koně odvedou na vojnu, i zajíce vychytají. Po louce jezdí
vojáci – ještě ne v tancích, ale v brněních, skuteční rytíři
s korouhvemi a štíty. Rytíři se bijí mezi sebou, až se navzájem
zabijí, i koně pobijí, a mrtví pak leží nedaleko lipových ratolestí
a nad nimi krouží havrani a vrány.
Za čas vojska odtáhnou, po poli běhají jenom myši. Lípy
zatím rostly, už jsou velké jako dospělý člověk, už se nebojí krav
ani ovcí, spíš větru a zimy. Ale zimy jsou naštěstí mírné, a když
přijde desátá zima, objeví se zase lidé a začnou louku orat, že
zasejí obilí. A když dojdou k místu, kde rostou lípy, začnou se
dohadovat, co s nimi.
‚Kdo to jakživ slyšel,‘ řekne první, ‚aby lípy rostly uprostřed
pole.‘ Lípy to slyší a polekají se.
‚Aspoň se budeme mít o žních kde schovat před sluncem,‘
napadne druhého.
‚Nesázeli jsme,‘ usoudí třetí, ‚nebudeme ani kácet.‘ A nechají
lípy, kde jsou, zorají kolem nich zemi a zasejí do ní pšenici. A tak
to dělají po mnoho let, jen podruhé zasejí žito a potřetí len. Lípy
mezitím rostou, jejich mohutné koruny vyhlížejí jako dvě zelená
oblaka, která se snesla nad zem, aby lidem nabídla stín. A opravdu, když za horkých dní sedlák se ženou i dětmi pracují na poli,
o poledni dojedou k lipám a lidé i koně se schovávají v jejich stínu.
Koním dá sedlák napít a selka zatím vybalí namazaný chléb, nalije mléko a všichni jedí. Někdy, když už se jejich práce chýlí ke
konci, lidé se radují a dají se do zpěvu. Večer sice odejdou, ale
lipám není smutno, protože v jejich větvích sídlí ptáci a také roj
divokých včel se usadil v dutině kmene. Lípy se teď nebojí ani zvířat, dokonce ani větru, jejich kmeny jsou pevné a silné, když přijde
vichřice, mohou se jí společně vzepřít, spojit svoje větve a chránit
se navzájem. Bojí se však bouřek, blesků, které sjíždějí do korun
stromů a spalují svým žárem jejich těla. Tady na poli není v blízkosti ani jediný strom, který by mohl přitáhnout blesk.
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Skutečně, jednoho dne se od jihu žene obzvláště silná
bouře. Mraky jsou tak temné, že jimi téměř nepronikne světlo,
a ačkoliv je den, nad krajem se rozepne temnota. Lidé, kteří pracují na poli, se křižují, rychle nakládají obilí na vůz a prchají.
Když k poli dorazí vítr, co přihnal mraky, lípy už tu osaměly.
Jejich listy bláznivě šumí, pak je začne máčet déšť a na jejich
mokrém povrchu se zrcadlí blesky. Náhle oba stromy zalije
obzvlášť silné světlo a rachot hromu se řítí polem. Když hrom
dozní, jedna z lip má kůru rozčísnutou, bílé dřevo prosvítá do
šera. ‚Něco se mi stalo,‘ naříká lípa a celá se chvěje bolestí.
Druhý den přijdou na pole sedlák se ženou a s dětmi. ‚Podívejte,‘ řekne sedlák, ‚do lípy uhodil blesk. Asi zahyne. Škoda
takového pěkného stromu.‘ Děti si chvíli na kmeni lípy ukazují,
kudy sjel blesk, pak všichni odejdou.
‚Slyšelas? Zahynu,‘ běduje lípa.
‚Kdybys zahynula,‘ řekne druhá lípa, ‚zahynu i já.‘
Ale zasažená lípa nezahyne. Je tak silná a zdravá, že přežije
i zásah blesku. Rána se jí zacelí pryskyřicí, jenom několik větví jí
uschne, ale místo nich lípa vyžene nové.
Zatím se svět kolem mění. Lidé postavili u pole silnici a k lipám
přivedli cestu. Přestali jezdit na pole s koňmi, jezdí s traktory,
někdy dokonce i s auty, zastaví se pod lipami, jedí, leží a poslouchají hudbu z tranzistorových přijímačů. Sedlák i se ženou někam
zmizeli a na rytíře v brněních už nikdo ani nevzpomene.
Jednou přijede jakýsi muž
v obzvláště velkém, černém
autě. Vystoupí a za ním ještě
několik mužů a k nim ten první
promluví: ‚Neslýchané, lípy uprostřed pole. Kdo to kdy viděl?
Stromy uprostřed pole překážejí
strojům!‘
‚Když dovolíš, soudruhu,‘
řekne jeden z mužů zdvořile, ‚ty
lípy už tu stojí čtyři sta let.‘
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‚Právě, právě,‘ řekne první, ‚co bylo dřív, není už teď.‘ A ještě
než sedne do auta, přikáže: ‚Skácet!‘
Auto odjede, je slunný den, lípy právě kvetou a v jejich korunách bzučí včely. V takový den lidé obvykle přicházeli k lipám
a chválili je, jak jsou pěkné, ale dnes lípy vědí, že mají zahynout.
Příští den přijdou dva muži se sekyrami a s motorovou pilou.
Protože jsou z vesnice hned za polem, lípy pamatují, když byli
ještě malí, pamatují i jejich táty a dědečky a dědečky těch
dědečků, ale muži přesto vezmou své sekyry a začnou s kácením první lípy.
‚Takové krásné stromy,‘ řekne jeden z nich, ‚komu vlastně
překážely?‘ Mužům je stromů líto, a jak se pila zařezává do těla
kmene, vzpomenou si, jak kdysi pod stromem lehávali. Zdá se
jim také, že slyší, jak strom naříká, že dokonce i druhý strom
naříká a prosí: „Nezabíjejte ji!“ Ale muži první lípu skácejí, osekávají větve, rozřežou kmen, otřou si z čela pot, naloží dřevo na
vůz a odjedou.
Druhá lípa teď najednou stojí
uprostřed pole sama. Nemůže plakat pro svoji družku, nemá oči,
z nichž by tekly slzy, nemůže také
uprchnout, je pevně vrostlá do
země, může jen čekat, až muži opět
přijdou a skácejí i ji.
Ale muži se nevracejí. Řekli si,
když někomu lípa vadí, ať si ji skácí
sám. Ale muž, který přikázal lípy
skácet, už na ně dávno zapomněl.
A tak lípa stojí dál sama, ona
jediná teď může dát stín lidem, může ještě vzhlížet k nebi
a naslouchat ptákům, kteří se teď všichni uhnízdili v její koruně,
ale lípa místo toho shlíží dolů, kde ze země ční široký pařez –
jediné, co zbylo z její družky. A lípa po ní teskní.
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Blíží se podzim, lípa zvolna žloutne, první listy se snášejí
k z emi a ptáci se chystají odletět na jih. Tu se léto vzchopí
k poslednímu žhavému dni. Slunce pálí tak, až všechno živé
utíká do stínu, až suchá hlína puká a země je rozpálená tak, že
kdo jde bos, má do jem, že na tom místě se před chvílí přehnal
oheň.
K večeru se od jihozápadu rychle blíží temné mračno,
z něhož ustavičně vystřelují blesky. Potom z mračna vystřelí vichřice, ž ene proti lípě uschlé listí, prach a zlámané větve.
Lípa sténá a snaží se, jak byla zvyklá, opřít se o větve své
družky , ale hmátne jenom do prázdna a zakymácí se ještě víc.
Ptáci, kteří se ukrývají v jejích větvích, raději vzlétnou; v té strašné vichřici krouží nad sténajícím stromem, volají na lípu, aby
vydržela, že vítr opět pomine. Ale v té chvíli v kmeni hrozivě
zapraská, zní to jako výkřik, který na chvíli přeruší vytí vichřice.
Druhý den, když jedou lidé z vesnice po cestě, vidí, že už na
poli nestojí ani jedna lípa, pole je prázdné a holé. To je zvláštní,
pomyslí si, čtyři sta let stály obě a teď jedna nepřežila druhou
ani o měsíc…
Odpoledne přijede traktor a odtáhne padlý kmen. Nad zpustlým místem krouží jenom ptáci, i ti brzy odlétnou. A země i tráva
jsou ještě plny vlahých kapek po včerejším dešti a mezi trávou
kousek od místa, kde stály obě lípy, puká právě lipový oříšek
a bílý kořínek se zarývá do země, aby sál vláhu.“
Ivan Klíma: Jak rostou stromy
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ředsevzetí je splněno, rukopis je dopsán. S přibývajícími
stránkami jsem se znovu přesvědčovala, jak dávné kořeny má u nás kult stromů a jak souvisí s dobrými tradicemi
naší historie; jak zůstává náš duchovní svět propojený se
světem lidí v blízkém sousedství a také s těmi, kteří žijí
vzdáleni na tisíce kilometrů daleko. Že všude po světě platí
základní předpoklad: příroda není kulisou života, není jen
zásobárnou nebo zdrojem surovin, a lidé jí nejsou nadřazeni,
i když by si to velmi přáli.
Miliony let trvá soužití stromů a lidí a stalo se smutnou
skutečnosti, že v naší době je nezbytné chránit stromy před
lidmi, protože ti získali díky vědě, technice a civilizaci sílu,
která usnadňuje likvidaci stromů. Často právě ti, kteří mají
moc rozhodovat, si neuvědomují, že stromům nemusíme
říkat posvátné, ale je v našem zájmu se k nim chovat, jako by
posvátné byly.
Moudří už dávno pochopili, že cílem vědy není teoretické
a pak i praktické ovládnutí přírody, ale snaha o partnerství
s přírodou, o pochopení a respektování vzájemných mezí. Je
to otázka přežití.
V tom vidím současnou podobu kultu stromů: uvědomit
si význam stromů a jejich nenahraditelnost, působit na ostatní, kteří to zatím nevědí, a bránit stromy proti těm, kteří
vědět nechtějí. Proti nim stromy samy šanci nemají a nemůže
jim pomoci obdivuhodná a po generace předávaná životní
zkušenost: nevzdávat život, začít znovu a od počátku.
Marie Hrušková
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