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Keď som si prvýkrát prečítal ten inzerát, až mi zabehlo. Zahrešil som, odpľul 
som si a šmaril noviny na zem. Ani to však nestačilo. Schmatol som ich, od-
kráčal do kuchyne a hodil ich do smetí. Keď som už bol v kuchyni, pripravil 
som si raňajky a kým som jedol, premýšľal som o celkom iných veciach, aby 
som trochu vychladol. Taká je pravda. Potom som noviny vytiahol z koša 
a znova si nalistoval stránku s inzerátmi, aby som sa presvedčil, že ten pre-
kliaty oznam tam stále je taký, ako som si ho pamätal. Bol tam.

UČITEĽ hľadá žiaka. 
Musí skutočne túžiť zachrániť svet. 
Prihláste sa osobne.

Skutočne túžiť zachrániť svet! Ó, to sa mi páčilo. Bolo to naozaj skvelé. Tú-
žiť zachrániť svet – to bolo úžasné. Iste najmenej dvesto hlupákov, bláz-
nov, babrákov a podobných úbožiakov bude stáť ešte pred poludním v rade 
na uvedenej adrese, pripravení vymeniť svoje pozemské statky za vzácne 
privilégium sedieť pri nohách nejakého guru, ktorý im bude tvrdiť, že svet 
bude v poriadku, len keby sa všetci spamätali a láskyplne objímali svojich 
susedov.
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Možno sa pýtate – prečo je tento muž taký nahnevaný? Taký 
zatrpknutý?

Dobrá otázka. Vlastne si ju kladiem aj sám. Po odpoveď sa musím vrátiť 
do minulosti o pár desaťročí späť, keď som si hlúpo myslel, že to, čo chcem 
najviac na svete, je nájsť si učiteľa. Je to tak. Myslel som si, že chcem učiteľa, 
že potrebujem učiteľa. Aby ma naučil, čo má človek robiť, ak chce zachrániť 
svet.

Hlúpe, však? Detinské. Naivné. Prostoduché. Nezrelé. Alebo len jedno-
ducho idiotské. Asi si to zaslúži vysvetlenie, pretože v každom inom ohľade 
som celkom normálny.

Došlo k tomu asi takto.
Počas revolúcie kvetinovej mládeže v šesťdesiatych a sedemdesiatych ro-

koch som bol dosť starý na to, aby som chápal, čo tieto deti chceli – prevrátiť 
svet hore nohami –, a dosť mladý na to, aby som uveril, že sa im to naozaj 
podarí. Každé ráno, sotva som otvoril oči, som očakával, že uvidím začiatok 
novej éry, že obloha bude jasnejšia a tráva zelenšia. Čakal som, že vo vzdu-
chu sa bude vznášať smiech a ľudia budú tancovať na ulici, a nielen mladí – 
všetci! Nejdem sa ospravedlňovať za svoju naivitu. Stačí počúvať piesne z tej 
doby a budete vedieť, že som nebol sám, kto tomu uveril.

Potom som sa jedného rána zobudil, mohol som mať pätnásť – šestnásť 
rokov, a uvedomil som si, že nová éra nikdy nenastane. Revolúciu nikto 
nepotlačil, len nejako vyšumela a stala sa z nej módna záležitosť. Bol som 
jediný človek na svete, ktorého to sklamalo? Ktorý bol z toho zmätený? 
Vyzeralo to tak. Zdalo sa, že všetci ostatní sa dokázali nad to povzniesť 
s cynickým úškrnom, ktorý akoby hovoril: „No a čo ste čakali? Vždy to tak 
bolo a vždy to tak bude. Nikto nezachráni svet, pretože nikomu na svete 
nezáleží, boli to len táraniny bandy pojašených deciek. Nájdi si prácu, za-
rob trochu peňazí, pracuj do šesťdesiatky a potom sa odsťahuj na Floridu 
a umri.“

Nedokázal som to však len tak prekonať. Vo svojej nevinnosti som si 
myslel, že na svete musí existovať niekto obdarený neznámou múdrosťou, 
kto by dokázal rozptýliť moje rozčarovanie a zmätok: Učiteľ.

Nuž, samozrejme, že neexistoval.
Nehľadal som gurua alebo učiteľa kung-fu, či duchovného vodcu.



Nechcel som sa stať čarodejníkom, ani sa naučiť umeniu lukostreľby, me-
ditovať, vyrovnať si čakry, či odhaliť minulé životy. Všetky tieto a podobné 
učenia a disciplíny sú v podstate sebecké – určené pomáhať žiakovi, nie sve-
tu. Hľadal som niečo celkom iné, ale to sa nedalo nájsť v zlatých stránkach, 
ani nikde inde.

 Hermann Hesse v knihe Cesta do Orientu neprezradí čitateľom, v čom 
spočíva úžasná Leova múdrosť. Pretože Hesse nám nemohol povedať nie-
čo, čo sám nevedel. Bol ako ja – túžil po tom, aby na svete bol niekto ako 
Leo, niekto s tajnými vedomosťami a múdrosťou väčšou, ako mal on. Samo-
zrejme, v skutočnosti neexistujú žiadne tajné vedomosti, nikto nevie viac, 
než čo sa dá nájsť na policiach verejnej knižnice. Ale vtedy som to ešte 
nevedel.

A tak som hľadal. Aj keď to znie hlúpo, ale skutočne som hľadal. V po-
rovnaní s tým by malo väčší zmysel hľadať svätý grál. Radšej o tom nebudem 
hovoriť, je to príliš trápne. Hľadal som, až kým som nezmúdrel. Prestal som 
sa správať ako blázon, ale niečo vo mne odumrelo, niečo, čo som určitým 
spôsobom mal rád a obdivoval. Na tom mieste sa vytvorila jazva – zhrubnu-
té, ale aj citlivé miesto.

A teraz, roky po tom, čo som sa vzdal hľadania, nejaký šarlatán si dá 
v novinách inzerát určený práve pre takého rojka, akým som bol pred pät-
nástimi rokmi.

Stále to však nevysvetľuje môj hnev, však?
Skúste si predstaviť, že ste desať rokov niekoho milovali. Niekoho, kto 

sotva vedel, že žijete. Robili ste všetko, skúšali ste všetko, aby ste tú osobu 
presvedčili, že ste hodnotný človek, ktorý si zaslúži úctu druhých a že vaša 
láska je niečo, čo treba brať vážne. Potom jedného dňa otvoríte noviny a zis-
títe, že milovaná osoba si tam dala inzerát, v ktorom hľadá niekoho, kto by si 
zaslúžil byť milovaný a milovať.

Áno, viem, že to nie je celkom rovnaké. Prečo by som mal čakať, že ten 
neznámy učiteľ ma bude kontaktovať priamo namiesto toho, aby si podal in-
zerát? Na druhej strane, ak by bol ten učiteľ šarlatán, ako som predpokladal, 
prečo by som mal chcieť, aby ma kontaktoval? 

Nechajme to tak. Správal som sa nerozumne. To sa stáva, je to 
normálne.
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Musel som tam, samozrejme, ísť. Musel som sa presvedčiť, že je to len ďal-
ší podvod. Chápete – bude stačiť tridsať sekúnd, jediný pohľad, desať slov 
z jeho úst a bude mi všetko jasné. Potom sa budem môcť vrátiť domov a za-
budnúť na to.

Keď som došiel na miesto, prekvapilo ma, že je to celkom obyčajná kan-
celárska budova plná druhotriednych obchodných zástupcov, právnikov, 
zubárov, cestovných agentov, chiropraktikov a našlo sa tam aj zopár súk-
romných detektívov. Čakal som niečo vznešenejšie – honosný dom s ob-
loženými múrmi, vysoké stropy, na oknách okenice. Hľadal som miestnosť 
číslo stopäť a našiel som ju v zadnom trakte domu s oknami otočenými do 
blízkej aleje. Dvere neboli nijako označené. Otvoril som ich a vošiel do veľ-
kej prázdnej miestnosti. Stopy na holej drevenej podlahe svedčili o tom, že 
tento nezvyčajný priestor vznikol vybúraním vnútorných priečok.

Môj prvý dojem bol – prázdnota. Druhý vnem bol čuchový – v miestnosti 
to páchlo ako v cirkuse. Nie, nie v cirkuse – ako vo zverinci, nezameniteľne, 
ale nie nepríjemne. Obzrel som sa okolo. Miestnosť nebola celkom prázdna. 
Vľavo pri stene stála malá knihovnička, bolo v nej asi tridsať – štyridsať kníh, 
hlavne o histórii, praveku a antropológii. V strede miestnosti osamotene stá-
la čalúnená stolička otočená smerom k stene vpravo. Vyzerala, akoby ju tam 
zabudli sťahováci. Určite bola určená pre majstra, kým žiaci budú zrejme 
kľačať alebo drepieť v polkruhu na matracoch pri jeho nohách.

Kde však boli tí žiaci, o ktorých som predpokladal, že ich tu budú stovky? 
Možno prišli a odviedli ich preč ako deti z Hamelnu. Neporušená vrstva 
prachu na podlahe však vyvracala moju predstavu.

Na miestnosti bolo niečo divné, ale musel som si ju pozrieť pozornejšie, 
aby som zistil, čo to bolo. V stene oproti dverám boli dve vysoké krídlové 
okná vpúšťajúce slabé svetlo z aleje; stena vľavo, spoločná s vedľajšou kance-
láriou, bola prázdna. Tá napravo bola prerušená veľkým oknom, ktoré však 
zrejme neviedlo von, pretože neprepúšťalo žiadne svetlo. Viedlo do vedľaj-
šej miestnosti, ešte tmavšej ako tá, v ktorej som sa nachádzal. Rozmýšľal 
som, aký objekt uctievania je tam vystavený, bezpečne chránený pred do-
tykom zvedavých rúk. Nabalzamovaný Yeti alebo Bigfoot vyrobený zo srsti 



mačkovitých šeliem a papiera? Alebo telo ufóna zabitého príslušníkom Ná-
rodnej gardy skôr, ako mohol odovzdať svoje vznešené posolstvo z hviezd 
(„Sme vaši bratia. Prichádzame k vám v mieri.“)?

Pretože za oknom bola tma, jeho sklo vyzeralo ako čierne – bolo neprie-
hľadné a odrážalo svetlo. Ako som sa k nemu blížil, nepokúšal som sa uvi-
dieť, čo bolo za sklom. Sám som bol predmetom pozorovania. Chvíľu som 
hľadel do svojich očí, keď som však zaostril zrak ďalej za sklo, zistil som, že 
sa pozerám do páru iných očí.

Prekvapený som cúvol. A keď som si uvedomil, čo vidím, vyľakane som 
ustúpil ešte ďalej.

Bytosť na druhej strane okna bol urastený gorilí samec.
Urastený, samozrejme, nič nevystihuje. Bol hrozivo obrovský ako bal-

van v Stonehenge. Už samotná masa jeho tela pôsobila hrozivo, hoci sa vô-
bec nesprával nepriateľsky. Naopak, napoly sedel, napoly ležal v pohodlnej 
póze a s pôžitkom obhryzoval tenkú vetvičku, ktorú držal v ľavej ruke ako 
taktovku.

Nevedel som, čo povedať. Bol som taký vyvedený z miery, že som mal 
pocit, že by som mal niečo povedať – ospravedlniť sa, vysvetliť svoju prí-
tomnosť, odôvodniť svoj vpád, poprosiť tohto tvora o prepáčenie. Cítil som, 
že je drzé zízať mu do očí, bol som však úplne ochromený, bezmocný. Ne-
dokázal som sa pozerať na nič iné, len na jeho tvár, ošklivejšiu než akúkoľvek 
inú v zvieracej ríši už len preto, že sa tak podobá na našu vlastnú, a pritom 
svojím spôsobom vznešenejšiu než grécky ideál dokonalosti.

V skutočnosti nebola medzi nami žiadna prekážka. Okenná tabuľa by sa 
roztrhla ako z papiera, keby sa jej dotkol. Zdalo sa však, že to vôbec nemá 
v úmysle. Sedel tam, zízal mi do očí, obhryzoval koniec vetvičky a čakal. 
Nie, vlastne nečakal, on tam jednoducho bol, ako tam bol, kým som prišiel 
a bude tam, aj keď odídem. Mal som pocit, že preňho nemám väčší význam, 
ako má mrak na oblohe pre pastiera odpočívajúceho na úbočí hory.

Môj strach pomaly ustupoval a znova som si začal uvedomovať svoju 
situáciu. Povedal som si, že učiteľ už asi nepríde, že ma tu nič nedrží a mal 
by som ísť domov. Nechcel som však odísť s pocitom, že som vôbec nič 
nedosiahol. Obzrel som sa po miestnosti, či nenájdem niečo, na čo by som 
mohol napísať odkaz. Nič som však nevidel. Pri tomto hľadaní som si však 
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v miestnosti ležiacej za oknom všimol čosi, čo doteraz unikalo mojej pozor-
nosti. Bol to plagát na stene za gorilou s nápisom:

AK ODÍDE ČLOVEK, 
BUDÚ MAŤ GORILY NÁDEJ?

Ten nápis ma zarazil – alebo ma skôr zarazil jeho nejasný význam. Pracujem 
so slovami, a tak som aj tieto zvažoval a čakal, že pochopím ich zmysel, že 
prestanú byť také neurčité. Naznačujú, že nádej pre gorily je spojená s vyhy-
nutím ľudskej rasy alebo s jej prežitím? Dali sa chápať obidvomi spôsobmi.

Bol to, samozrejme, koán – mal byť nevysvetliteľný. Preto ma znechuco-
val, ale znechucovalo ma aj niečo iné: vyzeralo to, že to veľkolepé stvorenie 
za sklom držali v zajatí len preto, aby slúžilo ako nejaká živá ilustrácia pre 
tento koán.

Mal by si s tým niečo urobiť, hovoril som si nahnevane v duchu. Potom 
som si pomyslel, asi bude najlepšie, ak si tu sadneš a budeš ticho.

Prekvapene som počúval ozvenu tohto zvláštneho napomenutia, akoby 
to bol úryvok melódie, ktorú som nedokázal presne identifikovať. Pozrel 
som sa na stoličku a premýšľal som. Naozaj by bolo lepšie, keby som si pokoj-
ne sadol? A ak áno, prečo? Odpoveď prišla naozaj rýchlo: Pretože ak budeš 
ticho, budeš môcť lepšie počúvať. Áno, povedal som si, naozaj je to tak.

Z nejakého dôvodu som zdvihol zrak a pozrel sa do očí svojho zvieracie-
ho spoločníka vo vedľajšej miestnosti. Ako všetci vedia, oči dokážu hovoriť. 
Jediným pohľadom si dvojica neznámych môže celkom ľahko vyjadriť vzá-
jomnú príťažlivosť a záujem. Jeho oči hovorili a ja som im rozumel. Podlomi-
li sa mi nohy a len tak-tak som dosiahol stoličku a zvalil sa na ňu. 

„Ale ako je to možné?“ pomyslel som si, neodvažujúc sa vysloviť tieto 
slová nahlas.

„Čo na tom záleží?“ odpovedal rovnako ticho. „Je to tak a už o tom ne-
treba hovoriť.“

„Ale ty,“ zajakal som sa, „ty si...“
Uvedomil som si, že to slovo nedokážem vysloviť a nenašiel som iné, 

ktorým by som ho mohol nahradiť.
Po chvíli prikývol, akoby chápal môj problém. „Ja som učiteľ.“


