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Oidipus Smutn$ se narodil jednoho nudného letního dne, 
ve !tvrtek, stejného roku, kdy Heinrich Böll dokon!il sv%j 
poslední román %eny v krajin# s &ekou. Kniha, p"epln#ná 
ost"e "ezan$mi charaktery, nakyslou ob&alobou spole!-
nosti a vzne'enou symbolikou fatáln! ovlivnila jeho osud, 
i kdy& není jasné, zda by si v tomto sm#ru sna&iv$ Oidipus 
nena'el i jin$ katalyzátor, kdyby mu %eny utekly. Na, "ekl 
v'ak otec a bouchl s Böllem o st%l, jako jiní otcové bouchají 
o vánocích s kaprem o cokoliv. Otec, Alexandr Smutn$, byl 
kulat$ mu& vá&ného úsm#vu, jen& rozum#l geometrii a ma-
lí"sk$m technikám, a tudí& v jeho sv#t# bylo v'e lineárn# 
propojené, strukturální, "ekl by Oidipus pozd#ji, circa v tu 
dobu, kdy hledal vlastní slovník. Nad tímto  sv#tem byl v'ak 
je't# jeden sv#t, a to byl sv#t v$sostn# chagallovsk$, a v n#m 
se jako koza nad vesnicí vzná'ely v"elé, u'lechtilé a pevné 
city, které dávaly otcovu &ivotu smysl, jeho& se Oidipovi 
nedostávalo. Na, "ekl tedy otec a bouchl s ji& zmi(ovanou 
knihou o st%l práv# po jednom z rozhovor% – o pubert#, 

Slibné !tvrtky
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ochlupení a správném typu posilování, a taky o prázdnot#. 
Psal se rok 2001, Turnerovu cenu za v$tvarné um#ní vyhrál 
Martin Creed s hol$m pokojem, v n#m& se periodicky roz-
sv#covala a zhasínala sv#tla, jinak se nestalo nic: po!así 
bylo v$borné, vyvá&ené.
 Syn !etl a led tál. Zbrkl$ a nesoust"ed#n$, sám za sebou 
o krok opo&d#n$ Oidipus vzal v'echnu sta"eckou vzdoro-
vitost Böllovy knihy a obrátil ji naruby. Tam, kde zú!tová-
ní slou&ilo jako larva, z které po do!tení triumfáln# vzlétl 
mot$lek p"esv#d!en# humanistické katarze, tam Oidipus 
na'el pouhou nesmi"itelnost. Scény s mlad$m mu&em, 
kter$ v reakci na vlastní vyost"ené  vnímání za!ne se sérií 
kriminálních performancí, vloupává se do byt% bohá!%, 
na jejich" rukou ulp!la krev, a soust"ed#n#, precizn#, ba 
um#lecky rozebírá jejich vzácná piana na sou!ástky, dostá-
valy Oidipa do transu, jak$ mu zatím nezprost"edkovala ani 
masturbace ani alkohol ani meditace. Puf! Jsou to krásné 
obrazy, velké: vá'niv$, &alobn$, ale k"ehk$ vzdor, esence 
povále!ného mixu estetiky a sv#domí, Böllova nejvlastn#j'í 
metoda, tu v rukou schematického hrdiny získává a& oblud-
n# dojemné rozm#ry.
 Ale nic z toho Oidipus nevid#l, nic z toho necítil, jen zú-
!tování, jen nesmi"itelnost, ne morální !in, ale #in. Tehdy, 
dalo by se "íct, se z rozb"edlé hromádky mladistvého ma-
sí!ka stal Der Mann, vektor vlastního osudu, nikoliv poma-
l$m p"echodem, ale okam&itou, na omylu zalo&enou me-
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tamorfózou, chybn# provedenou transplantací vysp#lého 
v#domí. Puf. Jakoby nic se zrodil „jedin$ mu& bez morálky 
a mimo historii“ (citát z plakátu). Díky, táto, "ekl Oidipus a 
pra'til s knihou o st%l tak, jako jiní s &enou o postel. Líbilo, 
ptal se otec, líbilo? Bylo to bo&í, "ekl Oidipus, a myslel to 
doslova, s velk$m B.
 19. 7. 2001 napsal do svého deníku (do kterého nikdy 
p"edtím ani potom u& nic nezapsal): Do#etl jsem Bölla 
a jdu. Byl !tvrtek, mimo jiné. Den, jen& si nap"í! historií 
buduje nejpropracovan#j'í kosmickou sí), pevnou vazbu 
s ostatními !tvrtky. Den, kdy energie, kypící p"ed pátkem, 
velmi !asto vyprskne a zrodí n#co unáhleného, cosi, co se 
blí&í o!ekávanému, ale li'í se v pokroucen$ch detailech. 
Rakovina rychlej'í ne& t#lo zrajícího d#ní, zpívá se mo&ná 
o n#!em jiném, ale na !tvrtek by to platilo víc ne& dob"e.
 Kup"íkladu na *t#dr$ den roku Francouzské revoluce 
tráví kone!n# hrab# Fersen, milenec francouzské královny, 
se svou milovanou cel$ den. Bylo to poprvé, p"edstavte si 
mou radost, jen Vy ji m%&ete pochopit, sd#luje své sest"e 
Sofii. O sto padesát let pozd#ji, v dubnu 1939, pí'e Arnold 
Zweig z paluby lodi S. S. Excalibur Freudovi: teprve nyní se 
za!ínám cítit aspo( trochu normální. O dal'ích !trnáct let 
pozd#ji, ve !tvrtek pátého b"ezna, umírá Stalin a zárove( 
Prokofjev, tisíc dev#t set padesát t"i let poté, co naposled 
ve!e"el Kristus. A tak dále a tak dále. Berlínská ze+, spar-
takiáda, p"epadení západon#meckého velvyslanectví ve 



Stockholmu. Ho"ké a prudké, slibné a velkomyslné !tvrt-
ky – a p"esn# takov$ byl i !tvrtek devatenáctého !ervence 
dva tisíce jedna. A tak Oidipus 'el.
 Den poté, v pátek, na jeho 'estnácté narozeniny, nezby-
lo tedy otci ne& oznámit &en#, &e „syn nám poprvé utekl 
z domova.“ Matka, Romana Smutná, pozd!j$í senátorka 
Oidipova rodného kraje, kostnatá &ena se strategick$m 
my'lením vojev%dce a citov$m &ivotem komplikovan$m 
a skryt$m jako podzemní m#sto, se nerozplakala, n$br& 
zvedla telefon a za!ala obvolávat v'echna mo&ná d%le&itá 
místa. Za dva dny na'la Oidipa m#stská policie, jak se po-
flakuje lehce vyhladov#l$ okresním m#stem, staví v#&i!ky 
z plechovek od piva a &ebrá o cigarety. Je pozd#, pochopil 
náhle Oidip%v otec, na v'echno, na cokoliv, t#sto zatvrdlo, 
p"íli' dlouho kynulo v teplí!ku u okna, te+ u& by ho neob-
m#k!ila ani &ivá voda. Schoval se p"ed p"íjezdem policejní-
ho auta do pokoje, aby !etl noviny, napln#n$ smí"liv# vel-
kolepou, temnou p"edtuchou. Matka dala Oidipovi facku a 
poté mu naservírovala narozeninov$ dort, s drobou!k$mi 
slzami v o!ích, které si ned%sledn# vyt"ela kapesníkem a 
pop"ála Oidipovi v'e nejlep'í.
 Díky, mami, "ekl Oidipus a pak se na chvíli zamyslel. 
Nemohl bych si dát nejd"ív polévku? Mám stra'n$ hlad.
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Oidipovy no!ní m%ry zmizely v sedmi letech, v dob#, kdy 
za!al chodit do 'koly, p"estal se sv#"ovat matce a namísto 
toho s ní za!al bojovat o ka&d$ centimetr území. Objev t"í 
dal'ích nohou a 'esti rukou, co mu náhle vyr%staly z t#la, 
kdykoliv se ocitnul poblí& sme!ky, ho samotného p"ekva-
pil. Cítil se dote+ jako samotá", sice d#tsk$ samotá", ale 
p"esto, pevn$ samotá". Vlci ale respektovali jeho v%ni a on 
se dral dál a dál do !ela: toulání podél kolejí, nájezdy na 
skládku, bitky na polích na dohled od rodinn$ch pevností, 
upalování beru'ek, mravenc%, &í&al a ohledávání t#l spolu-
bojovník%, v'ecko neúprosn# táhlo za pevné lano, minulost 
jak p#na mizela s odpl$vající "ekou a sdílená kmenová ra-
dost zatla!ila zm#) hadích p"edstav a t#&ce uchopiteln$ch 
t#lesn$ch hnutí z Oidipov$ch sn% hluboko do pozadí. Dal-
'ích dev#t let bylo ticho, ob!as a& p"íli': !as od !asu t#&ké 
usínání, ale po b#sech ani památky.
 Kdy" bylo Oidipovi #trnáct, stala se zvlá$tní v!c. Jeho 
otec, mimo jiné !len nadregionáln# úsp#'né jazzrockové 

Královská akademie zl"ch sn#
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skupiny, odjel s kapelou na t"i dny na jak$si festival. T#-
'il se. Vcelku zanedbatelnou kulturní událost v jeho o!ích 
pozvedávalo i h"ejivé finan!ní ohodnocení a ubytování ve 
slu'ném hotelu. A tak políbil &enu, plácnul si s Oidipem, 
pohladil jeho sestru a jel.
 První den se nestalo nic. Kapela se zú!astnila jam se-
ssion a m#la úsp#ch, decentní potlesk a ode!tení p#ti a& 
deseti let v pohledech, které si mezi sebou vym#(ovali 
mlad'í, tu!n#j'í kapely. Jak kdosi "ekl: zvuk je't# nemají 
úpln# v hajzlu. Spalo se jim dob"e.
 Druh$ den odehráli vlastní koncert, o p%l 'esté ve!er 
na men'ím pódiu, za neplánovaného doprovodu jemného 
de't# p"i západu slunce. Organická sóla, te+ u& jako skute!-
ná sou!ást p"írodní situace, ch(apala po nízko polo&eném 
nebi a v'e prostupovala radost. Úkol byl spln#n. Kapi!ky 
potu na rozpálen$ch t#lech rocker% p"íjemn# chladily a 
skrze k%&i se od jednoho k druhému 'í"ilo sd#lení, &e co 
dostali, si taky zaslou&ili.
 Pomalu balili repráky. ,ekal je je't# den p"íjemného 
korzování po malom#st#, o kterém bubeník prohlásil, &e 
kdyby se cht#l nav&dy rozplynout ve sv#t#, zalo&il by si tady 
cukrárnu, a myslel to dob"e; drobné uli!ky plné rodinn$ch 
ko"ínk% a viditeln$ch pavu!in osobních vztah% pulzovaly 
nelogick$m &ivotem, nabuzené nejv#t'í leto'ní událostí, 
a v muzikantech jak 'umák bublala p"íjemná vize: restau-
race, víno, televize v hotelu a poker. Padl návrh zajít si pro 
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za!átek n#kam mimo neútuln$ a smrdut$  festivalov$ areál 
na panáka a byl p"ijat.
 Vstoupili do hospody mo&ná p"íli' hlu!n# nebo to 
prost# m#li napsáno v obli!ejích nebo se jen stali pro-
m#nnou v experimentu, kter$ by v t#chto podmínkách 
nikdo neo!ekával, t#&ko "íct. Objednali si a rozdali mezi 
sebou cigára, napili se, zasmáli se, znovu se napili – a p"i-
'la vlna, smetla st%l, smetla i st#nu a vy'kubala v'echny 
barvy z televizní obrazovky – n#jaké zví"e ukouslo st"e-
chu a démonicky pomal$ vrchní vpustil rostliny, vpustil 
ticho, které zmrazilo viditeln$ pohyb, t#&kou, nemytou 
rukou stisklo vnit"nosti a stáhlo z nich ochrannou fólii,  
aby je naplno otev"elo okolnímu pohybu, pohybu v'eho,  
'tamgast% a automat% a !ástic a bakterií – otev"el se po-
klop smyslového podpalubí, kdosi se dal do plá!e a kdosi 
se je't# pokou'el zaplatit, Alexandr Smutn$ sev"el pevn#  
pouzdro své baskytary a vypotácel se ven, jen&e tam, 
kde o!ekával venek, &ádn$ nebyl – vzduch byl je't# u&'í  
a "id'í ne& ten vnit"ní – op"el se o st#nu a hmatal  
po její k%&i jako po k%&i je't#ra, zhluboka se nadechl a  
rozhodl se p"edev'ím nic nepo!ítat, nic se nesna&it srov-
nat, jen d$chat, d$chat – raz, dva – nevzpomínat – t"i !ty"i 
– nenabírat do dlaní, vypnout se, raz, dva, pak usnul – asi 
– probudil se o t"i hodiny pozd#ji, s prvním záchv#vem zná-
mého, vracejícího se do v#domí, rozhlédl se, sbíral st"epy 
pam#ti, pochopil cestu do hotelu – dávala smysl, vydal se 
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po ní, otev"el dve"e, dávalo to smysl, zvracel… Vodu…  Pak 
usnul.
 Té samé noci se Oidipovi vrátila jedna z jeho utkv#-
l$ch d#tsk$ch no!ních m%r. B#&el domem, komplikova-
nou sestavou místností, pronásledovan$ organizovanou 
skupinkou had%, nadan$ch schopností mluvit. Postupn# 
je p"emáhal, obda"en$ nadlidskou silou, s o!ima p"etéka-
jícíma strachem je mlátil knihami a p"ivíral do dve"í, ale 
celou dobu musel poslouchat jejich nechutné, p"isprostlé 
sy!ení, jeden po druhém ho proklínali a on cítil, jak mu to 
cosi ubírá, ne snad sílu, ani odvahu, spí' nad#ji, ale mate-
maticky vyjád"enou nad#ji, nad#ji jako z po!íta!ové hry, 
rozd#lenou do sta dílk%, co postupn# ub$vají, a kdy& ho 
proklel poslední had, pod Oidipem se otev"ela zem a on 
spadl do sklepa. Rozhlí&el se: hlubok$ st"edov#k$ sklep 
s to!it$m kamenn$m schodi't#m, kde na n#j !ekal jeho 
d#da, zabalen$ do kárované deky, hu(até &luto!ervené 
deky plné prachu, aby pak poodstoupil a jeho místo zau-
jal sám +ábel, kter$ v'ak nem#l s Oidipem &ádné 'patné 
úmysly. Naopak, gratuloval mu k úsp!chu s hady a v tu 
chvíli se Oidipovi propadla hlava hluboko do t#la a zase! 
ten zvlá'tní pocit, kter$ um#l popsat jen p"ibli&n# – jako 
by mu srostla hlava s prdelí, jako by ji stiskla 'pinavá síla 
neznám$ch sval% a p"itiskla ji stra'n# blízko keramic-
ké záchodové míse, &ádn$ vzduch, jenom prdel a &ádná  
hlava.
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 O pár let pozd#ji, jen co se mu roz'í"ilo pole interpre-
ta!ního rozhledu, zkou'el v tom Oidipus hledat hluboko 
zasuté zá&itky z porodu, pop"ípad# vyt#s(ované homose-
xuální sklony, ale ani jedno mu nep"ipadalo p"esné. Toho 
dne se jen probudil, zhluboka vyd$chal, vypil sklenici vody 
a chvíli si !etl, aby mohl zase usnout.
 Otec se vrátil o den pozd#ji, ne& p%vodn# m#l. Vypadal 
unaven#. Matka mluvila o doktorech a on se nete!n# nata-
hoval po novinách, mluvila (vystra'en#) o spánku a on si 
nalil sklenici vína. Oidipus pozorn# p"ihlí&el. Skv!lá ve#e-
%e, %ekl. Byla opravdu skv#lá, opékané 'pízy a brambory, 
k"e!ovit# se sna&ila otce uvítat, ale to se nepovedlo, jídla se 
ani nedotknul. Oidipus si p"idal l&íci majonézy. Otec si ho 
zm#"il prázdn$m pohledem a zhluboka vydechl, jako by to 
byl poslední vzduch, kter$ v !lov#ku z%stal z doby mikrob% 
a dávn$ch hor.
 Pak p"i'ly dal'í problémy ve 'kole. Mo&ná byl Oidipus 
jen dob"e pou!en$ zku'enostmi z první t"ídy a v#d#l, &e 
spánkov$ puch$" se dá roz"íznout pouze tak, &e te!e krev 
nap"í! spole!ností – by) spole!ností úzkou. Je t"eba, aby 
se t"áslo víc lidí ne& jeden, "íká se. I kdyby to tak bylo, ne-
p"iznal by to, a tak se tvá"il, &e se nic ned#je, kdy& se jeho 
v$sledky prudce zhor'ily a kdy& p"estal do n#kter$ch ho-
din chodit úpln# (jestli to má b$t n#jak$ protest, ptal se 
otec zv$'en$m hlasem, tak p"ece musí mít d%vod, kter$ jsi 
schopn$ pojmenovat, ale Oidipus jen uh$bal pohledem), 



tvrdil, &e se to stává i jin$m, kdy& po t"etí rva!ce v jediném 
t$dnu p"inesl dom% v ubrousku spolu&ák%v zub i s kusem 
dásn#, a kone!n#, vypadal, &e si v%bec nic nepamatuje, 
kdy& zavr'il sérii vzpurn$ch p#vecko-hereck$ch v$stup% 
ve 'kolní jídeln# tím, &e se ve"ejn# pomo!il, stoje na stole 
jako socha taktizujícího plukovníka na kopci p"ed rodící se 
bitvou.
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Vedlo se mnoho hovor% a hodn# se plakalo, matka plakala, 
otev"en#, a otec plakal taky, skryt#. Oidipus pov#t'inu !asu 
vypadal jako kámen, jen ob!as, na malou chvíli, se zatvá-
"il zmaten#, jako by se probral z omámení, z cizího snu 
nebo jako by n#kdo náhle odpojil dálkové ovládání, které 
Oidipem pohybovalo, a on p"em$'lel, ve kterém z mo"-
n&ch sv!t' práv# te+ je; ale v#t'inu !asu se nudil. Vedlo se 
mnoho hovor% a v$sledky byly dva: Oidipus p%jde okam&i-
t# pry! z gymnázia a za!ne studovat um#leckou 'kolu, to 
zaprvé, a za druhé, Oidipus za!ne co nejd"íve nav't#vovat 
psychologa nebo psycholo&ku nebo psychiatra anebo sku-
pinovou terapii. To byla vcelku v$hra pro v'echny strany, 
i u!itelkám z gymnázia se ulevilo, up"ímn# "e!eno i spo-
lu&ák%m, kter$m u& Oidipovo pi&mo nevon#lo tolik jako 
d"ív. -editel gymnázia, mimo jiné docela originální básník 
(celá t"ída se hodn# nasmála, kdy& kdosi objevil úryvek 
z jeho básn# Oceán s t#mito ver'i: Nech/ Dechy/ Po tv$ch 
zádech/ Ztroskotávat/ Jako vaginální ')ávy/ V o!ích, je&/ 

Terapie (Dal bych ti p$t rok# natvrdo)
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P"ihlí&í z druhého b"ehu) prohlásil zcela bez zá'ti, pln$ 
up"ímného p"ekvapení, jako by si v'echno v celku uv#-
domil a& te+, &e by Oidipovi vlastn# dal p#t rok% natvrdo 
v n#jakém tábo"e, kdyby n#co takového existovalo a on m#l 
tu pravomoc, a opravdu to nemyslel zle, m#l toti& nejasn$ 
pocit, &e by je't# mohl cosi zachránit, nebo snad n#koho 
p"ed n#k$m, t#&ko "íct.
 Samoz"ejm# nemohl Oidipus za!ít studovat um#leckou 
'kolu jen tak, lusknutím prstu. Jeho matka, v tu dobu p"e-
dev'ím d%le&itá &ena komunální politiky a taky personální 
"editelka firmy na v$robu linolea, m#la sice jakési styky, 
které umo&nily, aby Oidipus v'bec dostal $anci, navíc ve 
svém nízkém v#ku – ale nemohlo to b$t jen tak, musel se 
p"ece  n#!ím prokázat. Vytáhni ty svoje staré kresby, radil 
mu otec, ale Oidipus m#l jin$ plán.
 Sa'o, "ekla matka otci, mám o n#j strach, ale on se vy-
hnul dlani tvarované k pohlazení a zatavil sko"ápku. To je 
úpln# zbyte!né, zamru!el, neschopen p"iznat, &e v skrytu 
fandí !emusi, co v Oidipovi zahlédnul. V duchu u& ho p"i-
jímal do své vesnice, iniciovaného, s penisem, z kterého 
je't# kape krev, vítej, ob"ezan$, tvé nové jméno je – Já.
 Tak rad'i ode'la do zahrady p"esazovat mu'káty. Ale 
pobledlé odpolední ticho se na ni lepilo jak nadr&en$ pu-
ber)ák, lascivn# a neohraban#, a natolik ji znervóz(ovalo, 
&e za!ala zpívat. Aj! Lidová píse( domovského kraje náhle 
rozpustila &luklé máslo posledních dní a Romana Smutná 
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zpívala, co bylo t"eba "íct a celá u toho zr%&ov#la, samou 
radostí z klí!e v zámku. Líto vám, mami!ko, zpívala ne-
zvykle hlubok&m hlasem, líto vám mo&e b$t, vychovali ste 
m(a, nebudem vám robit, nebudem vám robit. Vychovali 
ste m(a jak v zahrádce kvítí a v!íl já, mami!ko, mosím od 
vás jíti, mosím od vás jíti. Rodi!ové moji, a& já od vás p%jdu, 
v'ecky veselosti za mnú plakat budú, za mnú plakat budú. 
Rodi!ové moji, u& já od vás idu, za va'e chování p#kn# vám 
d#kuju, p#kn# vám d#kuju.
 Oidipova sestra, p#tiletá Ani!ka, sledovala mamin!in 
v$stup z okna a úzkostn# se dr&ela parapetu, jako by p"i-
hlí&ela tanci duch%, nebo n#!emu hor'ímu, h"í'nému 
obcování duch% nebo zví"at nebo lidí posedl$ch zl$m zví-
"ecím duchem. Maminka dozpívala, ale je't# dal'ích pár 
minut se Ani!ka nemohla od okna odtrhnout, a& kone!n#, 
s padajícím soumrakem, lepidlo povolilo a ona odb#hla do 
pokoje, kde se zav"ela, aby dlouho p"em$'lela s pol'tá"em 
pod bradou. Prohlí&ela si svoje nohy, které jí p"ipadaly k"i-
vé a celou dobu si p"ála, aby se otev"ely dve"e vedlej'ího 
pokoje a ve'el star'í bratr, aby zamával uprost"ed místnosti 
me!em, aby v'em ukázal.
 ,as zase plynul. Jako zlov#stn$ obr se duniv$mi kroky 
blí&ila terapie, a !ím blí& byla, tím víc se Oidipus dusil, do-
slova dusil: za!al trp#t zvlá'tním pocitem, &e mu n#co uvíz-
lo v krku a po t$dnu to do'lo tak daleko, &e nebyl schopn$ 
sníst nic jiného ne& jogurt. Ale s domluvenou sch%zkou u& 



se nic ud#lat nedalo: matka byla pevná jako most. Jestli 
t# bolí v krku (M# nebolí v krku! vyk"ikoval Oidipus, já se 
dusím!), tak ti m%&eme za"ídit vy'et"ení u specialisty. M%-
&ou ti do krku str!it hadi!ku a podívat se, co za potv%rky 
t# trápí. Na to Oidipus nem#l co "íct. Zb$valo u& jen !ekat, 
t"i dny, dva, jeden, nakonec u& pro samé zoufalství i na sv%j 
ucpan& hltan zapomn#l, !ty"i hodiny, t"i hodiny a 'up! 
u& jel Oidipovi vlak a na druhém konci jeho trat# a je't# 
o pár ulic dál !ekala p"íjemná paní magistra psychologie 
a koncentrovala své du'evní síly na setkání s nevyrovna-
n$m mladistv$m individuem. P"ála si, aby p"itom z%stala 
milá, i kdy& ji d#siv#, ale d#siv# svrb#ly kalhotky, vyrobené 
z p"í'erné um#liny, a to jí ned#lalo v%bec dob"e na zán#t 
pon#kud intimní, ba p"ímo sexuální povahy.
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Videofilm, p"edlo&en$ Oidipem k mimo"ádn$m p"ijímacím 
zkou'kám, vyvolal neobvykle siln$ ohlas. -editel st"ední 
um#lecké 'koly, mu& klidné mro&í nátury, kter$ jen nerad 
skandalizoval !iny mlad$ch lidí, prohlásil doma p"ed man-
&elkou, &e je to sice „totální pi!ovina“, ale kv%li nátlaku 
zástupkyn# musí svolat mimo"ádnou poradu. Spekulovalo 
se i o tom, jestli nemá b$t p"izvána policie, co& "editel rázn# 
zamítl. Za prvé, "ekl, existuje jakási presumpce neviny, za 
druhé um#lecká svoboda a za t"etí, a tu polo&il obzvlá') sil-
n$ d%raz, zdrav$ rozum. Tím byla v#c z trestního hlediska 
vy"ízena. Jednalo se tedy hlavn# o to, jestli Oidipa na 'kolu 
p"ijmout, nebo ne, a jednalo se dosti neochotn#, v unave-
ném obdélníku 'kolní sborovny, navíc bez kyslíku.
 Nepopírám, prohlásil socha" Miller, &e dílo má nespor-
né um#lecké kvality, ale p"iznejme si hned, &e s klukem 
budou problémy, to je prost# vid#t. Já osobn#, p"isadil si 
grafick$ designér Klemínek, bych si myslel, &e to nenato!il 
sám, &e to klidn# m%&e b$t dílo n#koho jiného. To je vcelku 

Sv$d$ní svedení kliky bé
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záva&né obvin#ní, kontroval opozi!n# nalad#n$ "editel. Já, 
"ekl a mlaskl u toho, jako by si obzvlá') vychutnával dvoja-
kou povahu svého sd#lení, znám velmi dob"e jeho matku a 
nemyslím si, &e je mo&né, aby se kluk z této rodiny, navíc 
v takové situaci, uch$lil k podvodu.
 Pane "editeli, ozvala se zástupkyn# a p"ilo&ila ruku 
k srdci, jako by ji situace skute!n# zasahovala, existuje ale 
taky morálka, n#jaká t#&ko zpochybnitelná, v'emi sdílená 
morálka. V&dy) o tom práv# mluvím, "ekl, ale v#d#l, &e zá-
stupkyn# Janíková, akademická malí"ka, matka t"í syn%, 
jímav# krásná, citlivá a jemná, ba a& delikátní &ena má na 
mysli n#co jiného. Dlouze se na ni zadíval, by) spí'e v p"ed-
stíraném ne& skute!ném zamy'lení, a na chvíli se odml!el.
 Co se t$!e t#ch nah$ch d#tí, "ekl kone!n#, aby u& to m#l 
z krku, já nemám d%vod p"edpokládat, &e tady jde o n!co 
úchylného. Ale ono je to úchylné u& per se, plivla potichu 
Janíková, na to nepot"ebujeme &ádné dal'í diskusní rámce. 
Úzká, upravená tvá" s pln$mi rty, jakou by si !lov#k spí' 
p"edstavoval na stárnoucí baletce, se stáhla nefal'ovan$m 
odporem a zvuk klouzajícího hlenu, putujícího nahoru a 
dol% t#lem &eny, byl skoro sly'iteln$.
 To je ov'em velmi záva&né obvin#ní, chystal se prohlá-
sit "editel, ale uv#domil si, &e se opakuje. Kurva, kolegové, 
"ekl tedy stísn#n#, já nejsem cenzor, ale um#lec, a vidím 
tu n#co, co m# dalekosáhle p"esahuje, ano, doslova p"esa-
huje. Nechal bych hodnocení etick$ch kategorií n#komu 
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jinému. Rozhlédnul se po místnosti zleva doprava, aby dal 
dostate!n# jasn# najevo, &e nikoho takového tu nenachází. 
Jsou v#ci mezi nebem a zemí, pokra!oval poté, o kter$ch 
se necítím b$t oprávn#n rozhodovat. Talent je ostatn# v#c 
bo&ská.
 Pak jist# není o !em diskutovat, protáhl jízliv# Miller 
a sklapnul slo&ku. Ne, není, %ekl %editel. U& jsem rohodl. 
A podíval se na hodinky, jako by jeho bezd#!né gesto, kte-
r$m rozlad#n# p"iznal, nakolik lituje uplynulé p%lhodiny, 
m#lo plnit symbolickou, znakovou funkci.
 Ale s posledními slovy i on zanikl v mlze. Trapnost jak 
lavina knih z naklon#né knihovny zavalila sborovnu a chvíli 
trvalo, ne& se v'ichni s více !i mén# siln$m pocitem neú-
sp#chu zvedli ze &idlí a vydali se zp#t k ateliér%m, aby si 
kone!n# otev"eli okno. V#trat, po"ádn# v#trat a sna&it se 
v my'lenkách vyh$bat drobnému zran#ní, které je záro-
ve( neodbytn# p"itahovalo, jako kdy& si dít# loupe strup 
a potom lí&e krev. Anebo jazyk a díra v zubu, uv#domila si 
jasnou paralelu vysílená Janíková. Zatou&ila pln# se rozpus-
tit v impotentním, nemocném odpoledni, na jaké existuje 
jedin$ lék, a to je jízda dom% vlastním autem, a kdo jede 
autobusem nebo vlakem nebo na sedadle spolujezdce, má 
sm%lu, zabalen$ do sv#d#ní, po&írajícího doposavad vcelku 
soudr&nou, dosp#lou ple) a poko&ku.
 Oidipus tedy vstoupil do 'koly tak trochu jako do pasti. 
O n#co pozd#ji, kdy& p"emítal, roz!ísnut$ jakousi situací 
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z osobního &ivota jako strom bleskem, nejist# hledaje spoj-
nici mezi odd#len$mi !ástmi, bilancoval mezníky svého 
krati!kého &ivota a uv#domil si, &e práv! tak funguje de-
terminace. I kdy& ve'el do t"ídy zcela potichu a s hlavou 
sklopenou, bylo jasné, &e krátkodechá historie !eského 
bu"i!ství v n#m u& formuje sv%j nov$ osten.
 Tak o !em je ten tv%j film, zeptala se ho jednou kone!n# 
matka a formulovala tak &ádostivou otázku celého 'ir'ího 
okolí. Oidipus neodpovídal. Sna&il se dob"e uschovanou 
kazetu n#jak$m zp%sobem proml!et, nechat to celé vy-
hnít, ale n#jak záhadn# se k 'estiminutovému videofil-
mu s nejasn$m názvem Svat$ Jakub dostalo vcelku dost  
lidí.
 Co vid#li ti, kter$m se to po't#stilo? V#t'inu !asu (osm 
z jedenácti nestejn# dlouh$ch !ástí) zabíraly esteticky in-
tenzivní, uhran!ivé lyrické abstrakce, nato!ené jakousi ne-
kvalitní kamerou (kdes v%bec sebral v'echnu tu techniku, 
ptal se otec, ale odpov#+ ho nezajímala natolik, aby p"ehlu-
'ila radost ze synova v$tvarného talentu, kter$ byl jistojis-
t# p"edev'ím jeho vlastním prodlou&ením, prodlou&ením, 
doslova "e!eno, jeho v$te!ného semene) s maximáln# vy-
zoomovan$m objektivem. Vznikl dojem v'udyp"ítomného 
podzimu, rozpt$leného do hrubého zrna obrazu, narudlé-
ho, kovového podzimu s hutn$m t#lem smutku mnohem 
star'ího, ne& byl Oidipus sám.
 Pak p"i'ly ty dv! dal'í scény.



 Scéna dev#t z jedenácti, která sama o sob# netrvá víc 
ne& patnáct, dvacet vte"in, zachycuje dv# nahé hol!i!ky 
p"ed'kolního v#ku, jak se navzájem velmi d%kladn# mydlí 
ve spr'e. Celé je to zárove( nez"etelné i  holé a syrové, ale 
ne& si !lov#k stihne po"ádn# uv#domit, co se vlastn# d#je, 
u& p"ijde dal'í scéna, desátá, mnohem del'í a skute!n# 
d#sivá. U ní u& skute!n# nikdo nebyl schopen rozpoznat, 
co se na obrazovce odehrává, ale ten dojem, táhl$ masit$ 
dojem, jako by se litinov$ d"ez zaplavoval krví – to v'ech-
no p%sobilo jako neuvá&ená, ale surov# dokon!ená vra&da, 
i kdyby jenom vra&da malého ptá!ka, kot#te nebo n#kolika 
brouk%. Vra&da. Nikdo nev#d#l pro! takov$m zp%sobem 
chápat t"icet vte"in poblikávajících barev, ale pocit byl na-
ka&liv$. Cítili to v'ichni, jen n#kte"í dovedli více odhalovat 
technické, estetické a snad i filozofické parametry záb#ru, 
zatímco ti ostatní se jen ot"ásali.
 Poslední scénu pak celou vypl(oval jak$si kosmick$ 
záblesk, st"ela intenzivní, t!"ko $kálovatelné barvy, co& 
kup"íkladu "editele um#lecké 'koly nesmírn# zaujalo, pro-
to&e si nebyl schopn$ p"edstavit, jak k n#!emu takovému 
Oidipus do'el, ani& by si vynalezl vlastní efektové za"ízení 
nebo se dostal k n#jaké krabi!ce, jakou podle jeho zkres-
len$ch p"edstav vlastnilo jen pár v#deck$ch ústav% v Kali-
fornii.
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