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O zasvěcení a cestě mezi životem a smrtí. Po 15 letech 
v jesuitském semináři prchá Malidoma ve věku 20 let zpět ke 
svým – ke kmeni Dagarů ve státě Burkina Faso. Musí se 
podrobit životu nebezpečným rituálům, aby mohl být opět 
přijat za člena kmene – zasvěcení v muže. To je pro každého 
nezbytné, protože rozšíří dimenzi vědomí z materiálních do 
duchovních světů a přináší schopnost komunikace 
s vědomím všeho živého. 
 
 
Ohlasy čtenářů: 
 
Paní Bajgerová, vydavatelka časopisu MEDIUM: „... kniha 
Z VODY A DUCHA je úžasná – to by měla být povinná četba 
už ve škole.“ 
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O. L. píše: „O prázdninách se mi dostala do ruky kniha Vašeho nakladatelství Z vody a ducha 
a přiznávám upřímně, že jsem v životě nečetl knihu, která by mi pronikla tak hluboko do srdce. 
A když říkám srdce, myslím tím vskutku osobní blízkost, nikoli ‚jen’ emocionální pnutí. 
Nehledal jsem ji, nežádal si ji, nevěděl o ní, prostě přišla a o to cennější mi je. Chtěl bych Vám 
tímto poděkovat, že jste její poselství zpřístupnil i lidem v Čechách.” 
 
 
 
Z obsahu: 
 
Úvod – Pomalý růst  – Rozloučení s dědečkem – Dědečkův pohřeb – Náhlé sbohem – 
Ve světě bílého muže – Začátek života v Nansi – Vzpoura – Nová procitnutí – 
Dlouhá cesta začíná – Domů – Těžké začátky – Přivykání životu ve vsi – 
Shromáždění u svatyně Země – První noc v zasvěcovacím táboře – Zkouším vidět – 
Svět ohně, píseň hvězd – V náručí Zelené paní – Návrat ke zdroji – Otevření brány –  
Světelným otvorem – Svět na dně tůně – Pohřby, lekce a cesty – Cesta do podsvětí – 
Poslání v podsvětí – Návrat z podsvětí – Návrat domů a oslava – Epilog: Strach z návratu 
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Ukázky z Úvodu 
 
 

Jmenuji se Malidoma. To znamená zhruba: „Buď přítelem cizinci i nepříteli“. 
 
Podle dagarské víry vstupuje každý člověk do bytí s určitou úlohou. Proto jsou některá jména 

programem. Popisují úlohu jejich nositele a připomínají již dítěti pozdější životní povinnosti. Ve 
jménu člověka je tedy již obsažena životní úloha, kterou je pověřen. 

 
Ve věku čtyř let jsem byl oloupen o dětství a rodiče. Francouzský jesuitský misionář, 

spřátelený s mým otcem, mě doslova unesl. Jesuité se tenkrát snažili vybudovat „domorodou“ 
misionářskou jednotku s cílem obrátit národ, který už měl dost koloniálního útisku a tudíž i jejich 
ideologického poselství. Následujících patnáct let jsem strávil v internátě, daleko od své rodiny, 
a byl jsem nucen hromadit vědomosti o realitě bělocha, mimo jiné v dějinách, geografii, anatomii, 
matematice a literatuře. Všechny tyto předměty byly předkládány s notnou dávkou křesťanství 
s jeho temperamentním bohem, nutícím všechny, aby žili v neustálém strachu z jeho hněvu. 

 
Ve dvaceti jsem utekl a vrátil se ke svým, musel jsem však zjistit, že už do kmenového spole-

čenství nezapadám. Riskoval jsem život a podrobil se dagarskému zasvěcení, abych byl znovu 
přijat mezi své. Během tohoto týdny trvajícího rituálu jsem byl, jak jen to bylo možné, znovu 
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zaintegrován do mé vrozené skutečnosti. Ale nikdy jsem nedokázal setřást stopy svého západní-
ho vzdělání. Jsem tedy občanem dvou světů a pokouším se být v obou doma – dozajista nelehký 
úkol. 

 
Když mi bylo dvaadvacet, obrátili se na mne stařešinové kmene a vyzvali mě, abych se vrátil do 

světa bílých, sdělit jim, co jsem se při zasvěcení naučil o našich duchovních tradicích. Zasvěcení 
mě osvobodilo od zmatku, bezmocnosti a bolesti a otevřelo dveře. Chápal jsem teď, jaká je 
souvislost mezi mým individuálním životním cílem a vůlí mých předků. Porozuměl jsem 
posvátnému vztahu mezi malými dětmi a starými lidmi, mezi otci a dospělými syny, mezi 
matkami a dcerami. Také jsem především poznal, proč má můj lid takovou úctu ke stáří a proč je 
solidní, intaktní společenství pro jedince důležité, má- li si zachovat svou totožnost a dát svému 
životu smysl a cíl. 

 
Moje první úloha po zasvěcení do kmenového života spočívala v tom, dát se imatrikulovat na 

univerzitu. To se mi podařilo bez obtíží, jelikož jsem byl vyzbrojen zvláštním věděním zasvěcení. 
 
Vyplnil jsem žádost o přijetí a věděl jsem přesně, že nemám šanci dostat se dál než do 

kartotéky. Ale stejně tak jsem si byl vědom toho, že mi stařešinové dali instrukce, jak se mám 
o místo ucházet, ačkoliv do poměrů vůbec neviděli. Užasle jsem se ptal sám sebe, jak mohou 
tihle lidé, kteří znají jen život ve vesnici, jak mohou vědět, jak si člověk ve městě zjedná nějaké 
výhody? Přitom jsem měl pocit, že takový pokus nemůže uškodit. Co jsem mohl ztratit? K mému 
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nesmírnému překvapení jsem byl pozván k pohovoru, kde jsem se dozvěděl, že jsem byl nejen 
přijat, nýbrž že okamžitě dostanu i plné stipendium. Nemohu vám podrobně vyprávět, jak můj 
talisman působil, protože bych tuto zbraň nerad ztupil. 

 
Čtyři roky jsem strávil na této vysoké škole, z níž se pak stala státní univerzita. Opustil jsem ji 

jako magistr v sociologii, literatuře a jazykovědě a s promocí ve světové literatuře. Pořád jsem 
ještě nevěděl, k čemu jsem tam vlastně byl. Systému bylo jedno, jestli se někdo něco naučí nebo 
ne. Šlo jen o to, aby si člověk cpal do hlavy látku, kterou ho krmili profesoři, a pak ji přežvykoval. 
Předčítali ji z připravených skript znuděným, ospalým hlasem, ba někdy byli dokonce opilí. 

 
Většina studentů musela tvrdě pracovat, aby dosáhla dobrých výsledků. Ale pro mne jakožto 

zasvěceného bylo lehké skládat zkoušky. Ulil jsem se z většiny přednášek, staral se jen o to, 
abych byl přítomen u zkoušek – a už jsem měl diplomy v kapse. Odpovědi na zkušební otázky 
jsem viděl v auře učitelů, kteří neustále patrolovali zkušebními místnostmi. Musel jsem ty odpo-
vědi jen rychle zapsat, než si někdo z nich všimne, jak zvláštně na něj nebo na ni hledím. 

 
Během druhého roku na vysoké škole jsem přece jen upoutal pozornost učitelů. Bylo stále 

obtížnější ulít se z přednášek. Když mě profesor vyvolal, abych zodpověděl otázku, hledal jsem 
instinktivně odpověď v jeho auře, jako při zkouškách. Byla to pro mne výzva číst z otevřené knihy. 
Metoda fungovala tak dobře, že se na mne jednoho dne učitel nedůvěřivě podíval a zeptal se: 
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„Umíte číst myšlenky?“ Přirozeně jsem řekl, že ne. Vždyť jsme v moderním světě, v němž je cosi 
takového nemožné. 

 
Talisman pro mne pracoval i nadále. Dostal jsem stipendium na Sorboně, kde jsem získal 

D.E.A. (Diplôme d´Étude Approfondies) v politické vědě. Pak jsem své vzdělání doplnil na brandei-
ské universitě a uzavřel titulem Dr. phil. v literatuře. Nevyprávím vám to proto, abych dělal dojem, 
nýbrž abych vám ukázal, jak to, co jsem se jako zasvěcený naučil, funguje i v realitě západu, 
alespoň u mě. 

 
Vyprávím tu svůj příběh s přáním, pomoci jím všem, kteří ho čtou s novými nadějemi a kteří 

hledají vlastní odpovědi. 
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