
Pafnucios se na chvíi odmlčel. Potom pokračoval: „Nemohu 
ti odhalit, co to znamená, protože se to musíš naučit sám. 
Protože jsem ale stařec, mohu tě aspoň naučit, jak se to dělá. 
Až vyjdeš z cely, najdeš si nějaký kámen a doneseš ho před 
vchod do své cely. Tam jej postavíš, sedneš si k němu a budeš 
se ptát: Kameni, pověz mi, kdo jsem? Odpověz kameni: Kdo 
jsem?“(…)
Učedník vyšel z cely a vydal se po cestičce vedoucí mezi 
záhony. Rozhlédl se kolem sebe. Kamenů bylo všude 
dost. Poušť a opuštěná místa jimi byla pokryta. Bylo tam 
nesčetné množství kamenů všech velikostí: oblázky, balvany 
rozpraskané horkem, písek a prach unášený větrem, velké 
balvany vzdorující věků. Učedník si vyhlédl kámen, který se 
mu líbil, ani velký, ani malý, trochu nepravidelného tvaru a bez 
ostrých hran. Sklonil se k němu, s námahou jej uvolnil z půdy, 
pootočil a zdvihl ze země. (…)
Učedník počkal, až abba dozpívá chvály a přivítá nový den. 
Potom se teprve odvážil přiblížit (…) V tváři se mu zračila 
bolest a smutek. „Abba, ten kámen nepromluvil.“
„Vylič mi, co jsi dělal.“
„Udělal jsem přesně to, co jsi mi řekl. Postavil jsem kámen před 
celu posadil jsem se na zem, pozorně jsem jej sledoval a ptal 
se: Kameni, kdo jsem?’ Každý den jsem před ním proseděl 
několik hodin. Zmokl jsem, protože pršelo, ale nepřestal jsem 
se ptát. Čekal jsem, ale kámen. nepromluvil.“
„A napadla tě nějaká myšlenka, jak jsi tak čekal na odpověď?“
„Kdyby jedna! Tisíce myšlenek! Bzučely mi hlavou jako hejno 
much. Měl jsem též spoustu různých pocitů a nekonečně 
mnoho pochyb! Také jsem mluvil sám se sebou. Nejdříve jsem 
si byl jistý, ale pak jsem jistotu ztratil (…)
Díval jsem se na ten kámen. Připadal jsem si pokořený a ptal 
jsem se sám sebe, proč ten kámen nemluví. Potom jsem mu 
opakoval otázku: ‘Kameni, odpověz mi, kdo jsem.’ Ale kámen 
stále mlčel. A stala se zvláštní věc, začal jsem k sobě mluvit já 
sám. Ptal jsem se sám sebe, kdo vlastně jsem a proč jsem tady. 
Proč mluvím k nějakému kameni. Napadlo mne, že už jsi starý 
a přišel jsi o rozum. Starci, kteří dlouho žijí v poušti, nakonec 
zhloupnou. (…)
Přiznám se ti, že jsem měl vztek. Zlobil jsem se na tebe, abba. 
Odsuzoval jsem tě, nemyslel jsem si o tobě nic pěkného. Ale 
příčinou toho všeho byl kámen, který ne a ne odpovědět. V 
hněvu mne napadala spousta dalších věcí. Udělal jsem dobře 
nebo špatně, když jsem odešel na poušť? Možná bylo moje 
rozhodnutí nesmyslné. Proč jsem vlastně přišel? Potom jsem 
si vzpomněl na povolání které jsem často pociťoval ve svém 
nitru. Je život poustevníka opravdu pro mne? Je to moje 
cesta?“
Učedník se odmlčel, nemohl se odhodlat k tomu, aby prozradil 
všechno.
Stařec jej povzbudil: ,,Jen pokračuj, synu, mluv dál.“
,,Viděl jsem, že si nejsem jist a že mám pochybnosti. 
Pochyboval jsem o sobě i o Bohu. Ptal jsem se sám sebe, 
jestli Bůh vůbec existuje. A mrzelo mne, když jsem zjistil, že 
si na to nedokážu odpovědět. Potom jsem se díval do svého 
srdce, našel jsem v něm ale jen pochyby a tmu. Rozhlížel 
jsem se po okolí a pocítil jsem, že i příroda je proti mně. Nic 
takového se mi nikdy nestalo. Kde zůstal Kristus? Chtěl jsem si 
připomenout svůj křest, rodinu, katechumeny, ale vzpomínka 
na ně jako by zmizela, vybledla jako skvrna vybílená louhem. A 
tak jsem dostal strach. Já se hrozně bojím, abba.“
„Čeho?“ 
„Toho, o čem jsem mluvil. Cítím se sám. Jsem slabý, nejistý. 
Stále se mi vracejí vzpomínky na hříchy, jichž jsem se dopustil. 
Děsím se pomyšlení na soud a můj strach roste čím dál více. 
Ničemu nerozumím. Jsem celý zmatený. A to všechno kvůli 
kameni, který nechtěl mluvit!“
„Ten kámen promluvil.“

(úryvky z knihy Guerrino Ermacora: Hlas kamenů. Život abba 
Pafnucia. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří 2002)
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