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Rozjezd

Ocitla jsem se na náměstí „evropského stylu“ Connaught 
Place v New Delhi. Proč tam? Je tam velké knihkupectví. 
Indie? Co vás jako první napadne? Řadu z nás určitě na-

padne kámasútra. Systém, který zasvěcuje do umění rozkoše. Tak-
že jdeme na to. Vstoupím do obchodu a hledám ten správný regál. 
To už je u mne usměvavý prodavač s intelektuálskýma brejličkama 
a otázkou: „Mohu vám pomoci?“ „Ano, ráda bych se podívala na 
různá vydání kámasútry.“ Chápavě se zazubí a vede mne k celému 
oddílu. Vytahuje postupně obrázková vydání s nádhernými histo-
rickými ilustracemi a angličtinou jako jazykem a podává mi je. Do 
jedné se zalistuji. Krásné obrázky, ty kresbičky a malby typického in-
dického pojetí a folkloru jsou velmi půvabné. Zaujme mě, že všichni 
ti mužové mají na nich vzhledem k poměru těla a tělesných proporcí 
velká přirození. Koukám na to a přemýšlím: mají to tak i v reálu? 
Prodavač sleduje, jak se mi líbí obrázky a něco mi anglicky k tomu 
vykládá, letopočty a historický kontext publikace. Vyzná se v kni-
hách i v umění a je velmi komunikativní. Pomalu ze mne spadnou 
zábrany a vypálím na něj otázku: „Omluvte moji zvědavost, pane 
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prodavači, ale je to tak? Jsou indičtí muži vskutku takto vyvinutí?“ 
Ukazuji mu jeden obrázek. Prodavač mě nabídne zajímavou reak-
ci. Začne pokyvovat hlavou ze strany na stranu a také zezhora dolů   
a zdola nahoru. Už jsem vysondovala, že v Indii pokyvování ze stra-
ny na stranu znamená ANO, zatímco zezhora dolů a zdola nahoru 
NE. Takže jsem z jeho odpovědi totálně zmatená. Zopakuji otázku, 
ale začne se zase tak nějak ošívat. To je ohromně roztomilý indický 
zvyk. Je to takové ano i ne anebo by to mohlo znamenat, že otázka 
je špatně položená, případně nemá význam, nebo snad ani odpo-
věď. Je to taková meditativní odpověď. Porušila jsem nějaké tabu? 
Směju se přátelsky a ukazuji, že rozměry tělesné vzhledem k přiro-
zení jsou tak nějak pro Evropany nezvyklé. A zase to pokrucování 
a culení. Třeba si boha myslí, že se ptám, jak to má on? Honem to 
tedy zachraňuji: „Já nemyslím jako u vás, ale jako v Indii obecně.“ 
Netuším, jestli to pochopil, protože následuje opět culení a všelijaké 
pokyvování a pokrucování hlavou. Jako investigativec bych se asi 
neuživila, zkonstatuji. 

Co teprve, kdybych mu řekla, že v Evropě podle posledních prů-
zkumů bylo zjištěno, že průměrná délka sexuálního spojení (A prý 
údajně i optimální!?) trvá nějakých 6 až 12 minut. Bavím se předsta-
vovat si, jakou reakcí by mne obdařil. Možná by z něj taky spadly zá-
brany a rozesmál by se. Myslel by si, že si z něj dělám legraci. Vždyť 
on a jeho indická partnerka by za tu dobu ještě ani pořádně nezača-
li... Poděkuji za rozhovor a koupím si pár krásných vydání. Indové 
mají možná také různá tabu, anebo prostě kdo se moc ptá, moc se 
dozví. Každopádně tajemná meditativní přítomnost je v Indii všu-
de patrná. Přítomnost, která v sobě obsahuje až hmatatelný prostor. 
Duše ve své nahotě. A místní lidé ji, jak s potěšením zkonstatuji,  
i přes veškeré globalizační snahy dosud neztratili.


