V posledním roce se rozhodla jedna točnická zvířecí generace ukončit
svoji pouť na tomto světě. Po naši drahé Růženě bojovnici nás také
opustil nestor kozího stáda – patnáctiletý kozel Marek, jehož životní
peripetie se staly nedílnou součástí točnické historie (viz. indexové
komiksové zpracování „Příhody kozla Marka“. (obr.č.1)
A jestliže na jiných památkových
objektech zvířeny přibývá (např.
medvěd na Konopišti), na Točníku
skonal 23. října t. r. v tichosti
osmnáctiletý medvědí mnich
Jarda, který žil poslední tři roky
jen díky operativnímu veterinárnímu
zákroku
(MVDr.
Rampich z Plzně). Odlétl, jako by se modlil.
v nejbližší době další ztráty nepotkají.

(obr.č.2)

Doufejme, že nás

Ale vraťme se k tématu tohoto příspěvku hudebním okýnkem:
http://www.youtube.com/watch?v=vziw8OFlUIc
O tom, že kozlíci pro zdejší kraj „něco“ znamenají, svědčí
i nádvoří žebrácké radnice, kde najdeme tuto kozlí hlavu.
(obr.č.3)

I zakladatel města Žebráku a hradu Točníku Václav IV.
Měl svoji kozlí představu. Vypadala asi takto: (obr.č.4)
Jak
vidíte, měl
václavský kozel také
svůj atribut, jimž byl
pohár s vínem či
pivem.
Ostatně
„Svůj k svému…“, řekl si král.
Zaměřme se nyní na další
postavy
z václav-ských
rukopisů. Kromě věhlasné
lazebnice (zpodobnění nahého
ženského těla - viz. přednáška
W2 5. ročníku Mazikongresu)
tu najdeme i divého muže, který s ní bývá pospojován modrou
plentou, symbolem Lazebnického řádu Václava IV. (obr.č.6)

A právě kombinací divého muže a kozlíka,
http://www.youtube.com/watch?v=g49IWKBYBRI

vzniká…

První podobou této složené bytosti (divý muž a kozel) je bůh Pan.
(obr.č.7)

Dalším vyobrazením bůžka Pana se dostáváme k jeho životním
aktivitám: (obr.č.8)

Další podobnou bytostí je Satyr. Podívejme se i na jeho
podobu a zábavu, při které se zaměřuje již na jiné subjekty.
(obr.č.9)

Zábavy satyrů nám zachytili také barokní malíři. (obr.č.10)

Také dnes nacházíme
velmi aktivní satyry.
(obr.č.11)

Pracovně jsem
tento snímek nazval
Rejhabilitace.

Trošku teď odbočím. O
tom, že kozlíkovská tématika je i v moderní době poutavá a probouzí
zájem, svědčí tato dačická aktualita z letošního léta a následná
reportáž. (obr.č.12)
http://www.youtube.com/watch?v=v9QDqepTPNA
A jiný kozlík skok z věže dokonce přežije.
http://www.youtube.com/watch?v=rFZIcA7a5DA

Aby nedocházelo k takovým případům s kozlem, jistili se městští konšelé tím, že pod věží stál řezník, který
kozlíka už doručil do náruče kmotřičky smrti. Na to už čekali hlavně místní ženy, kupovaly kozlovo maso a
krev podřezaného kozla chytaly jako kouzelný léčivý prostředek. Všechno šlo na dračku a ani to nestačilo.
Kozlíkovské slavnosti se většinou konaly na den Sv.Jakuba, neboť se věřilo, že Jakubovská krev hojí
padoucnici, kožní neduhy, chrlení krve, „pškaní“ a píchání. Posvícenská slavnost házení kozla se konala
v mnoha místech v Čechách a na Moravě, kromě Dačic např.v Jaroměři, Frýdku (i když tam z jiného
důvodu), na Náchodsku a v Praze u Ungeltu a Černého dvora na Pohořelci.
Kozel byl ozdoben, předveden před soud, obviněn a odsouzen a nakonec nabádán k tomu, aby vše dokonal
sám. To samozřejmě nešlo, ale svědčí o tom např. toto kozlí navádění a obrázek s varováním kozla.
»Nermuť se, kozle,
že svůj život dokonáš.
Vypršela tvoje hodina,
dnes svůj život skončit máš.
Po celý tvůj život
užíval jsi kratochvíle,
teď za tvé špatné činy
přišla tobě smutná chvíle.
Nemeškej, skoč rychle dolů,
sraz hlavu, uděláš konec všemu.«
(obr.č.13)

Další podobou je Faun, který se stále více podobal našemu čertu: (obr.č.14)
Určitě jste si všimli ve svých životech toho, že se partneři
začínají propojovat a za čas i sobě podobat . Tak tomu bývá i
během lidského soužití se zvířaty. Všichni znáte našeho „kozího
muže“ Tomáše Frantu, jehož stáda spásají krajinu vůkol
Točníku. Co řeknete na tuto podobu Fauna? (obr.č.14)

Není to Tomáš sám? Před
další podobou smíšené kozí
a lidské bytosti si aktivně
odpočiňme. http://www.youtube.com/watch?v=pA7e5Rj0laQ

Typický znak poslední kozlovské bytosti můžeme odvodit z paty
Zpívající fontány u Letohrádku královny Anny (Belvedér) v Praze.
Připomeňme si jen to, že ho nechal postavit Ferdinand I. Habsburský
pro svou milovanou manželku Annu Jagelonskou, a zároveň to, že portrét obou manželů byl ozdobou
kachlových kamen na hradu Točníku. Ale teď k obrázku. (obr.č.15)

Všimněme si, že čertovské bytosti nesou znaky obojího pohlaví. Má to snad být ta hledaná biblická
mužena? Dostáváme tak atribut posledního kozovského typu, Bafometa, jenž patří svou protikladností
k symbolům templářů, svobodných zednářů, čarodějnic a také satanistů. (obr.č.16)
Pečlivě si všimněte všech znaků a snad Vás zaujalo i to, co má
Bafomet v klíně. Nenapadá Vás něco? Napovím Vám - stačí navštívit
kolegu Ducha a podívat se nad střechu konventu cisterciáckého
kláštera v Plasích. Určitou podobnost tu najdete.

Druhý obrázek Bafometa je ještě
zajímavější. (obr.č.17)

Zřetelně totiž spatřujeme bafometskou oboupohlavnost a zároveň je patrné, o čem snili plaští mniši.
Poslední obrázek odhaluje to, jak se Bafomet a jeho symbolika
přibližuje
dětskému světu.
(obr.č.18)

Vidíme, že černý a bílý svět se v jednom
Bafometovi prolíná. To nedává spát
některým našim vědeckým kolegům.
Připomeňme si třeba osobního přítele
našeho učitele F. A. Zubatého spisovatele a
badatele Umberta Eca tímto výkladovým
obrázkem. (obr.č.19)
Ano, tím rozlišením Dobra a Zla se má stát
hvězda na čele Bafometově. Nezlobte se,
ale nám, kteří jsme spatřovali tuto
symboliku na každém, ba co víc za každým rohem, to připadá podivné. Vždyť stačí jen, aby se člověku
zachtělo se postavit ve hvězdě na hlavu…

Učiňme však pověstný Kozlíkův skok… (obr.č.20)

…a vraťme se zpět k Točníku. Nedaleko najdeme bájnou horu Velíz
nad vesničkou Kublov. (obr.č.21 a 22)

Toto místo je ověnčeno ještě předkeltskými rituály a všechny další kultury na ně navazovaly, a to i v době
křesťanské (vzpomeňme např. na parkurové skákání Vršovců přes překážku těla českého knížete Jaromíra).
Přesto se jméno kopce odvozuje až od slovanského boha stád a lesů Velese.

Takto si Velese představoval malíř Jan Zrzavý (opět musím
připomenout, že jeho předky Zerzavé pozdvihl král Václav
IV. do dvorských služeb): (obr.č.23)
Na tomto obraze nejsou kozlovské atributy, až na klín,
patrné. Veles spíše připomíná spojení Anubise a Hapiho
z egyptské mytologie. Pohleďme však na další vyobrazení
Velese. (obr.č.24)

Tady už je rohatost patrna nejen na Velesovi
samotném, ale i na jeho doprovodu. Abych se zbavil
dotěrných poznámek svých vědeckých kolegů a
návštěvníků kongresu, že si „ve všem můžu něco najít,
budu-li chtít“, předkládám následující dvě podoby
Velese, které nenechají nikoho na pochybách. Ano,
Veles patří nezaměnitelně k našim kozlíkovským
bytostem. (obr.č. 25 a 26)

Také u Velese se objevili badatelé, kteří se snažili vystrnadit jeho
satyrskou podobu. Posledním takovým pokusem je podoba Velese z
vrcholku Velízu
vztyčená věhlasným badatelem Romanem
Abušinovem. Vzhledem k tomu, že tomuto kolegovi je čertovská
tématika úplně cizí, nemáme mu to za zlé. (obr.č.27)

Ještě jednu podobu boha Velese si dovoluji uplatnit. (obr.č.28)
Na tomto zobrazení se podařilo autorovi zaměnit postavu Velese za
škodolibého patrona křivoklátských lesů Dymu (který se rád
věnuje lichým počtům), někdy
také zvaného Křivonoš. A tak se
radši vraťme k Velesově skutečné
podobě, která ho řadí mezi
„rohaté kozlovské „ bytosti. (obr.č.30)

Dostávám se k rozhodujícímu mezníku své přednášky. (obr.č.31)

Nehledejme již Satyra,Pana, Fauna, Bafometa či Velese v exteriéru Točníku, nýbrž zaměřme svoji pozornost
přímo do chrámu Pana do děkanského kostela sv. Vavřince v Žebráku. V sakristii tohoto kostela se mi
podařilo odhalit společně s kunsthistorikem Jaroslavem
Kubíčkem stěžejní bafometský důkaz. Jde o dva obrazy, které
stojí v sakristii proti sobě, každý na jiné straně sakristie. Jeden
drží na uzdě či v šachu druhého. V levé části sakristie je
komiksový obraz, který nese španělský motiv a odkazuje na
skon Izabely Kastilské. Je patrně lobkowiczkého původu.
Podívejme se na něj. Jen se Vám předem omlouvám za
neostrou fotografii, která byla způsobena rozechvělosti ruky
badatelovy pod tíhou nového objevu. (obr.č.32)

Pozdvihněme oči od Katolického Veličenstva Izabely k Bohu a spatříme jasné kozlí atributy nad jeho hlavou.
Nedivme se proto, že na druhé pravé straně sakristie se situace srovnává a harmonizuje jiným obrazem, na
kterém se uprostřed vzhlížejících andílků zjevuje hebrejské Volání po Novém Jeruzalému. Oba světy stojí
zase věrně u sebe. (obr.č.33)

Děkuji Vám za pozornost a dovoluji s Vámi rozloučit, jak jinak než kozlíkovsky:

http://www.youtube.com/watch?v=GVo1rNBLd20

