Pokoj v útrobách
Odpadávajúca lesklá farba z rámu okna oproti môjmu písaciemu stolu ma opäť zaujala
viac ako domáca úloha z občianskej. Sedím a pozerám na jedno miesto. Hľadám v
ňom podobnosť s niečím konkrétnym, ale zároveň samu seba. Ako mám napísať, čo si
myslím o tolerancii medzi ľuďmi vyznávajúcimi iné náboženstvá, keď v 9. ročníku
sama nemám dostatok informácií o tom, čo je ich základom, ako vznikli a za akých
okolností. Samozrejme, že tým nemyslím všetky vierovyznania, o tých najbežnejších
čo to viem, no taký hinduizmus? Nespájajú sa mi s ním žiadne praktické a bežné
poznatky, no to, že majú ich bohovia veľa farebných rúk som si náhodou zapamätala.
Na iné otázky som zatiaľ odpovede nemala, no tie sa mi časom ukázali samé.
Svietiaci hlučný obdĺžnik v strede obývačky vie občas neočakávane dodať aj vytúžené
informácie. India a jej krásy, znel názov programu. Na príliš známy Tádž Mahal,
zvláštne znejúci názov pevnosti alebo prírodný park s jedinečnými živočíchmi som sa
kvôli mojej ľahostajnosti a zaneprázdnení pri čítaní novín veľmi nezamerala. Po pojme
„Ellora jaskyne“ však nasledovali zaujímavé slovné spojenia, nad ktorými som sa
často v minulosti zamýšľala, a tie ma už zbystriť pozornosť rýchlo donútili. Ako som sa
vďaka pozornému počúvaniu dozvedela, v Indii jestvuje mnoho takýchto chránených
jaskýň vykopaných z čadičových útesov, slúžiacich ako chrámy, kláštory či ako
oddychové zastávky pre pútnikov. Tieto objekty poskytovali svoje neobyčajné
priestory okrem hinduistov aj budhistom a iným, menej známym vierovyznaniam.
Spomenula som si na domácu o tolerancii medzi náboženstvami a uvedomila som si,
že to, ako tam spolu dokázali títo dávni obyvatelia nažívať v symbióze aj napriek
tesnej blízkosti, moje starosti o neurobenú domácu úplne spálilo. Ďalšie informácie
som bez rozmyslu vypustila z hlavy. Sústredila som sa len na ohurujúci vzhľad
kamenných stavieb.
Hľadala som... Krásne detailné vežičky bez poškodenia, pompézne rozmery, výšky a
prechody medzi blízkymi a zároveň samostatnými chrámami... Program sa skončil, no
ja som mala tieto výjavy stále jasne pred očami. Neboli celkom pozorovateľné, ale v
mysli sa my ich obraz pevne udržal a kvôli tomu predsa len viditeľné boli. Zaujali ma
tak, ako vtedy odpadávajúci lak. A význam bol ten istý. Čo v nich nájdem? Materiál
rámu mi veľa neponúkol, no príčinou nebol môj vnútorný stav, ktorý by potom mohol
ovplyvniť aj toto ďalšie hľadanie, ale dobiedzavé myšlienky. Chrámy, do ktorých som
postupne vnikala, ma opantávali svojou duchovnou atmosférou oveľa viac ako
obyčajný lak, takže úspech bol oveľa pravdepodobnejší.
Svätyňa, v ktorej som sa po chvíli ocitla, však nevyzerala ako jedna z televízneho
programu. Bola vyblednutá a obrysy tvarov sa po kúskoch strácali a mizli v hmle. Toto

bolo mojím cieľom. Chrám sa s konkrétnosťami spájať nedal a samú seba by som tam
našla jedine v svetlej neznámej, preto som ho musela dotvoriť. Dokončím svätyňu,
vyplním seba. Nájdem viac. Sústredene som prižmúrila oči mysle a podišla som bližšie
k prázdnote. K prázdnote, ktorá ňou dlho neostane. Vysoké i nízke stĺpy, pevné sošky
Bohov, na ktorých sa dávni veriaci spoliehali, od ktorých očakávali pomoc a pestovali
si vieru k nim pre svoje potreby... Všetko toto sa postupne vracalo a objavovalo.
Sochy sú predmetom predstavujúcim vieru, ktorú som pri nich teraz hľadala ja. No ja
som nehľadala vieru v niečo nadpozemské, nápomocné. Odpoveď na cestu k mojej
viere sa nachádzala vo mne. Podobnosť s niečím iným mi umožnila nájsť to druhé seba. Moju vieru v seba. Chrám na prvý pohľad neporiadne, no aj tak upokojujúco
vypĺňali odtiene tehlovej farby a tenké okraje tvarov a predmetov. Budova sa pomaly
spevňovala a nadobúdala svoju vlastnú, dlho očakávanú podobu. Komplex stavieb sa
pod mojimi nečinnými rukami rozrastal. Bolo vidieť ľudí v rozličných habitoch a z
diaľky som naslúchala odlišným slovám, modlitbám a prianiam. Skaly, v ktorých sa
všetko tvorilo, sa prispôsobovali, menili a ony nachádzali vyšší význam. Hotová viera
a nádej v samú seba bola skoro dokončená. Vedela som, že to, aby som ju dokončila
úplne, mi potrvá mnoho dní a rokov, no cieľ som mala jasne pred sebou a časť viery
som už v sebe mala. Podarí sa mi nájsť celok.
V chráme a vo viere sa stretávali rôzne názory na veci, ktoré však spolu dokázali
budovu zoceľovať. Dokázali púšťať do sveta pokoj a harmóniu poznania.

