Pokračuje jeskyně Pekárna za závalem?
A když ano, tak jakým směrem?
Josef Pokorný
Výše přednesené otázky jsou podstatné především proto, že odpověď na ně by nám (podle
mého učuspínského rozumu) dala poznání, zda jeskyně Pekárna byla jeskyní ponorovou či
vývěrovou, nebo v průběhu věků postupně obojím. Zatím se nedokážou, (podle mého), páni
vědci jednoznačně shodnout.
Na jedné dávné přednášce zesnulého pana profesora Jelínka jsem byl překvapen jeho
snovou vizí, že závalem Pekárny jednou možná najdeme druhou Altamíru. Myslíte, že to není
možné? Já si na rozdíl od pánů vědců nemyslím, že v té jeskyni magdalénští lovci trvale
bydleli. Zkuste se v té jeskyni ukrýt v období déletrvajících dešťů. Ten strop té jeskyně je za
dešťů cedník, voda teče ze všech možných i nemožných puklin a obtížně pod tím najdete
kousek suchého místa.
Když jsem tuto otázku nanesl v různých situacích panu profesoru Musilovi a panu doktoru
Valochovi, unisono tvrdili, že tam ti lovci prý bydleli pod stany. Když jsem se zeptal, kde ty
stany vzali, tak prý si je ušili z koňských kůží. Kdo nevěří, ať tam běží! Jenže časem nazpátek
se běžet nedá. Takže páni vědci nachází cosi, zbytky nástrojů, zbytky jakési kultury či
náboženství nebo rituálů a z toho vyplývajícího umění. Pak nad tím dumají a snaží se,
například, vymyslet, k čemu to sloužilo a jak žili lidé, kterým ta jeskyně k něčemu sloužila.
Ale k čemu vlastně ve skutečnosti ta jeskyně sloužila? A to je právě ta stěžejní otázka, na
kterou je zapotřebí odpovědět.
Ti lidé byli lovci. Zvěř, kterou lovili a která jim dávala obživu (zřejmě to v případě
magdalénských lovců byli sobi a snad i koně) se zcela určitě nevyskytovala v tisícihlavých
stádech kolem jeskyně Pekárny. Spíš ta zvěř migrovala, tedy se stěhovala za pastvou. A její
lovci byli kočovníky, lidmi, kteří táhli za zvěří, která jim skýtala obživu. Pak mi vychází jen
jedno: Jeskyně Pekárna byla pro magdalénské lovce možná kulturním střediskem, možná
deponií, kde si ukládali věci, které při svém kočovném životě bezprostředně nepotřebovali a
do jisté míry byly jejich společným majetkem. Víte, že ještě v první polovině dvacátého
století žili na Sibiři primitivní lovci sobů? A že měli podobné deponie, úložiště, kde odkládali
to, co zrovna nepotřebovali. Takovou deponii nazývali „labaz“. Oni si vážili každé věci,
každého svého výrobku a i když jej odložili, měl pro ně svoji cenu. Proto bylo mezi Evenky
nepsaným zákonem, že cokoliv v labazu bylo si mohl kdokoliv vzít, pokud to potřeboval.
Mohl tam také uložit to, co zrovna nepotřeboval a co mu při kočování za zvěří překáželo.
Lovci nosili s sebou jen věci naprosto nezbytné. Zbytečná zátěž je vysilovala a zdržovala!
V době mezi První a Druhou světovou válkou žil na Sibiři kartograf jménem Grigorij
Fedosejev. Především někdy od roku 1920 do roku 1930 a dál mapoval sibiřskou divočinu,
Sajanské pohoří, Stanovoje chrebty, Aldanskou vysočinu, pohoří Džug – Džur a Džug – Dyr,
a možná další kraje. Od jara do zimy vedl kolektiv se kterým pracoval, v terénu, který
mapovali. Zimy trávili v Irkutsku, kde podklady získané v průběhu letních měsíců
zpracovávali do map. Ty mapy, které vytvořili, sloužily následně geologickému průzkumu,
který do nich zakresloval ložiska přírodních surovin.
O své práci napsal Fedosejev několik knih, které mám ve své knihovně. A právě tento
Fedosejev se při svém pracovním nasazení setkával v sibiřské tajze s kočovnými lovci sobů,
s primitivně žijícím národem Evenků. Spolupracoval s nimi, využíval jejich znalostí terénu a
poznával jejich život. Byla období, kdy se k nim připojil a kočoval s nimi. Bylo by možná
dobré, kdyby si naši páni vědci našli v knihovnách jeho knihy, například „Divokým pohořím
Sajanu“ („My iďom po vostočnom Sajanu“), „Stezkami hrdinů“, („Tropoju ispitanij“)
„Smrt počká“, (Směrť meňa podožďot) „Zloduch na Jambuji“, („Zloj duch Jambuja“)
„Zpověď u posledního ohně“, („Poslednij kosťor“) a možná jiné další, které neznám). Autor

v nich popisuje na mnoha stránkách jejich život a zvyky. Já už si nevzpomenu přesně kde, ale
určitě v těchto knihách. (Tučně jsou vytištěny názvy knih, pod kterými tato díla vyšla
v češtině, v závorkách je potom původní název knihy v ruštině).
Možná by jejich přečtení pomohlo pánům vědcům k poznání, jak žili primitivní lovci sobů
na Sibiři ještě v první polovině dvacátého století. A třeba by jim pomohlo uplatnění znalostí
života Evenků v poznání života magdalénských lovců v Pekárně.
Takže – vraťme se k jeskyni Pekárně. Pan profesor Musil mne před časem požádal, abych
mu našel Slezákův článek o telegnostické detekci pokračování Pekárny. Tento článek vyšel
v roce 1999 ve „Speleu“ č. 28 a najdete jej v příloze. Bylo by zapotřebí věnovat mu pozornost
a pokusit se o nějakou sondu, která by vstup do hypotetické chodby otevřela. Já jsem už stár,
opouštějí mne síly a chybí mi rasance mládí. Proto píšu tyto řádky, aby se nezapomínalo na
dílčí lidské poznatky, jako je právě uvedený článek. Kdyby se našel někdo, kdo je mlád a má
chuť se do toho pustit, možná by byl výsledek více než zajímavý. Byl by možná zcela
překvapivý. Posunuli bychom možná hranici lidského poznání zase o kousek dál.
A když jsme u toho: Kdysi chtěl Marek Šenkyřík, který si dnes říká „Poustevník“
s kolektivem, který tehdy vedl, rozebrat zával na konci Pekárny. Rozjednal povolení akce a
začal si připravovat podmínky k práci. Správa ChKO, místo aby mu poskytla odbornou
pomoc, pomohla mu vytvořit podmínky a všestranně jeho snahu podpořila, aby tak využila
iniciativu jeskyňářského lidu zdola, tak, aby dokázala svoji nadřazenost, práce v Pekárně
prostě zakázala! Pravda je to, za co chci nést odpovědnost. Pokud se někdo své odpovědnosti
bojí, nemá na místě jakéhokoliv vedení a rozhodování co dělat!!! Cokoliv zakázat je to
nejjednodušší, co se dá udělat. Ale lidské poznání to zbytečně zablokuje. Tolik je můj názor!
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