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Věnováno Jeanu Desbordesovi
 
 I slunce má skrvny. Vaše srdce ne. Den co den mi připravujete tutéž 
podívanou: váš údiv nad zjištěním, že zlo existuje. 
 Právě jste dokončil Tragédy, knihu povznesenou nad větnou sklad-
bu. Místo motta uvádíte mé čtyřverší. Výměnou za ně vám nabízím tyto 
zápisky, neboť jste přirozeně vybaven onou hlubokou lehkostí, již opium 
do jisté míry napodobuje. 



 „Má milá, dobrá propast malempia.“
 
  Vězeňkyně z Poitiers 
  (podle studie André Gida)2
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 Tyto kresby a zápisky pocházejí z kliniky Saint-Cloud (16. prosinec 
1928 – duben 1929*).
 Obracejí se na kuřáky opia, nemocné a neznámé přátele, jimž učaro-
valy knihy a kteří jsou jediným ospravedlněním psaní. 
 Vynechal jsem kresby vzniklé pod záminkou rozptýlení. Byly chtě ne-
chtě příliš cítit formálním úsilím, bez ohledu na mou neschopnost poradit 
si s problémy, jimž jsem byl vystaven. Podávám zprávu o odvykací kúře: 
zpomalené bolesti. Kresby, které tuto knihu doprovázejí, jsou zpomalený-
mi výkřiky utrpení; zápisky přechodovými fázemi ze stavu považovaného 
za abnormální do stavu považovaného za normální.  
 A tu povstává státní zástupce. Já však nesvědčím. Neobhajuji. Pouze 
přináším přitěžující a polehčující okolnosti do procesního spisu s opiem. 
 Bezpochyby mě obviní z nedostatku způsobů. Rád bych se choval ne-
způsobně. Nezpůsobné chování je známkou hrdiny.**  
 Mám zde na mysli nezpůsobnost vyjádřenou ciframi, hotelovými účten-
kami a špinavým prádlem. 

* Zápisky datované rokem 1930 byly připojeny během korektur. 
**  Známkou vojenského hrdiny je neposlušnost, nedostatek disciplíny.  
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 Leitmotiv z De Profundis*:
 Jediným zločinem je být povrchní. Vše, co je pochopeno, je dobré. 

 Opakování těchto slov je nepříjemné, ale objevné. Tato otřepaná fráze 
přestává být po Wildových objevech frází a ožívá ve skutcích toho, kdo ji 
objevuje. Získává závaznost data. 
 Rád bych se už nestaral o to, zda píšu dobře nebo špatně. Dospět ke sty-
lu čísel! 
 Rád bych věděl, jestli je Wildův dopis také tak odbytý jako jeho překlad. 
Bylo by to vítězství nad estetikou. 
 Člověk tento dopis odkládá s pocitem, že četl mistrovské stylistické 
dílo, protože všechno je v něm skutečné, vše v něm nese smrtící závažnost 
nepostradatelných detailů pro vytvoření alibi, pro zatracení, nebo záchra-
nu člověka.  
 Rousseau zdobí své monogramy. Kadeří je a kroutí. Chopin z nich tvoří 
věnce. Jejich doba to vyžadovala. Přesto se chovají nezpůsobně. Perou špi-
navé prádlo v rodině, tedy na veřejnosti, v rodině, kterou si hledají a nachá-
zejí. Krvácejí inkoustem. Jsou to hrdinové. 

 ——

 K mé druhé intoxikaci došlo za následujících okolností:  
 Nejprve se nezdařila první odvykací kúra.4 Mnoho otrlých toxikoma-
nů nástrahy detoxikace ignoruje, spokojují se s vysazením a po zbytečné 
zkoušce se vracejí zničení, s ochablými buňkami, kterým znemožňují ožít, 
protože pijí alkohol a sportují. 
  Vysvětlím dále, že neuvěřitelné projevy detoxikace, projevy, s nimiž 
medicína nesvede nic kromě toho, že propůjčí cele vzhled hotelového po-
koje a požaduje po lékařích nebo ošetřovatelkách trpělivost, přítomnost 

* Dopis lordu Alfredu Douglasovi, souborné vydání.3 
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a osobní kouzlo, nemají být známkou organismu v rozkladu, ale naopak 
bezprostředními příznaky kojence a rostlin na jaře. 
 Strom má trpět mízou a necítit opadávání listů. 
 Ve Svěcení jara zhudebňuje Stravinskij detoxikaci s tak úzkostlivou 
přesností, že o ní ani sám nemá tušení. 
 Intoxikoval jsem se tedy znovu, protože lékaři, kteří prováděli detoxi-
kaci – mohlo by se říci jednoduše očistu – neusilovali o léčbu prvotních 
příčin vyvolávajících potřebu intoxikace, tedy toho, že jsem znovu zakusil 
nervovou nerovnováhu a raději zvolil rovnováhu umělou než žádnou. Toto 
morální šminkování klame víc než ztrhaný výraz: je lidské, skoro ženské se 
k němu uchylovat.
 Intoxikaci jsem podstupoval s nejvyšší opatrností a pod lékařským do-
hledem. Doktoři schopní soucitu ještě existují. Nikdy jsem nepřekročil po-
čet deseti dýmek. Kouřil jsem tři ráno (9 hodin), čtyři odpoledne (5 ho-
din) a tři večer (11 hodin). Domníval jsem se, že tím snižuji riziko intoxika-
ce. Napojil jsem opiem nové buňky, znovuzrozené po pěti měsících absti-
nence, napojil jsem je množstvím neznámých alkaloidů, zatímco morfinis-
ta, jehož způsoby mě děsí, zatěžuje své žíly stále stejným, známým jedem 
a méně se otvírá tajemství.

 ——

 Tyto řádky píšu po dvanácti dnech a dvanácti nocích beze spánku. 
Kresby vyjadřují muka, která lékařská nemohoucnost způsobuje těm, kdo 
zapuzují lék, jenž se stává tyranem.   
 ——
  
 V krvi morfinisty není po morfiu ani stopy. Je lákavé si představit den, 
kdy lékaři objeví skrýše morfia a vylákají ho ven pomocí látky, na níž si 
bude pochutnávat jako had na misce mléka, ačkoliv organismus bude stá-
le ještě muset snést ostrý přechod z podzimu na jaro. 
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 Než k tomuto objevu dojde, riskuje věda, že se dopustí chyb podobných jako 
při použití hypnózy, do níž nořila hysteriky před pokusy doktora Solliera, poku-
sy, které díky tomu, že hysterii považovaly za druh patologického spánku, 
spočívaly v pozvolném probouzení nemocného, místo aby vršily zlo na zlo 
podle metody, která se vracela k léčení morfinisty morfiem. 

 ——

 Věřím, že nám příroda ukládá pravidla Sparty a termitiště. Máme je ob-
cházet? Kde končí naše privilegia? Kde začíná zapovězená oblast? 

 ——

 To, co u opia žene organismus vstříc smrti, je euforické povahy. Muka 
pocházejí z návratu proti srsti k životu. Jaro v plné síle poblázní žíly, unáší 
ledy i žhavé lávy. 
 Nemocnému odvykajícímu osm dní radím skrýt hlavu mezi paže, při-
tisknout ucho k paži a čekat. Pukání ledu, pouliční nepokoje, do povětří 
vyhozené továrny, vojsko na útěku, potopa – ucho slyší celou apokalypsu 
hvězdné noci lidského těla. 

 ——

 Mléko je protijedem morfia. Jedna má přítelkyně nesnáší mléko. Poté, 
co jí po operaci píchnuli morfium, dožadovala se mléka a chutnalo jí. Dru-
hého dne ho už nemohla pít. 

 ——

 Kuřák po detoxikaci zná dobře krátký spánek a probuzení, které bere 
chuť usnout. Jako by organismus procitl ze zimního spánku, z onoho po-
divného úsporného režimu želv, svišťů, krokodýlů. Naše zaslepenost, naše 
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umíněnost posuzovat vše podle vlastního rytmu nás vede k tomu, že po-
hlížíme na pomalost rostlin jako na směšný poklid. Nic neilustruje drama 
abstinence lépe než ony zrychlené filmy prozrazující úšklebky, gesta a gri-
masy rostlinné říše. Obdobný postup ve sluchové sféře nám bezpochyby 
umožní zaslechnout křik rostlin. 
  
 ——

 Pokrok. Je dobré rodit americkým způsobem (spánek a porodnické 
kleště)? Není tento pokrok spočívající v umenšení utrpení, podobně jako 
stroj, symptomem vesmíru, v němž vyčerpaný člověk nahrazuje svou sílu 
jinými silami a vyhýbá se otřesům ochablého nervového systému? 

 ——

 Vědecký způsob detoxikace stále neexistuje. Jakmile se alkaloidy do-
stanou do krve, usazují se na určitých tkáních. Morfium se stává fanto-
mem, stínem, vílou. Lze si představit činnost známých a neznámých al-
kaloidů opia, jejich čínskou invazi. Mají-li být poraženy, je nutno se uchý-
lit k Molièrovým metodám. Pacienta vyčerpat, pročistit, hnout mu žlučí 
a chtě nechtě se vrátit k starým výkladům, podle nichž se démoni zaháně-
jí bylinami, kouzly, projímadly a dávidly. 

 ——

 Neočekávejte ode mne, že zradím. Opium samozřejmě zůstává jedineč-
ným a jeho euforie nadřazená zdraví. Vděčím mu za své dokonalé okamži-
ky. Je škoda, že místo zdokonalování odvykací kúry se medicína nepokou-
ší učinit opium neškodným. 
  Zde ale opět narážíme na problém pokroku. Je utrpení zákonem, nebo 
lyrickým aktem? 



20

 Zdá se mi, že na zemi tak staré, vrásčité a poslepované, kde zuří tolik 
kompromisu a směšných konvencí, by snadno odbouratelné opium mohlo 
zmírnit mravy, a dobro, které by přineslo, by převážilo nad zlem způsobe-
ným horečnatou činností. 
 Má ošetřovatelka mi říká: „Jste prvním pacientem, kterého vidím už 
osmý den psát.“ 
 Dobře vím, že nořím lžíci do měkké tapioky mladých buněk, že naru-
šuji průběh, ale spaluji se a vždy se budu spalovat. Za dva týdny navzdo-
ry těmto zápiskům již nebudu věřit tomu, co právě zakouším. Je třeba za-
nechat stopu této cesty, jež je vytlačována z paměti, je třeba, i když je to 
nemožné, psát, kreslit, bez ohledu na romantické vábení bolesti, netě-
žit z utrpení jako z hudby, pokud je to nutné, přivázat si násadku na pero 
k noze a pomoci tak lékařům, kterým nečinnost nic nenapoví. 
 Během zánětu nervů jsem se jedné noci zeptal B.: „Proč mě vy, který ji-
nak nevedete klientelu, máte práce nad hlavu v Salpêtrière a píšete dizer-
taci, proč mě ošetřujete dnem a nocí v mém bytě? Znám lékaře. Máte mě 
rád, ale ještě raději máte medicínu.“ Odpověděl mi, že má konečně paci-
enta, který mluví, takže se ode mne, protože jsem schopen popsat své pří-
znaky, naučí víc než v Salpêtrière5, kde otázka: „Kde vás bolí?“ vyvolává 
neměnnou odpověď: „Nevím, pane doktore.“ 

 ——

 Návrat smyslové vnímavosti (první zřetelný příznak detoxikace) je do-
provázen kýcháním, zíváním, nosními hleny a slzami. Další projevy: rozči-
lovala mě drůbež v kurníku odnaproti a holubi přecházející po zinku sem 
a tam s rukama za zády. Sedmého dne jsem našel zalíbení v kohoutím kři-
ku. Tyto poznámky píšu mezi šestou a sedmou hodinou ranní. S opiem 
před jedenáctou neexistuje nic. 
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 Kliniky přijímají málo závislých na opiu. A je velmi vzácné, že závislý 
přestane kouřit sám. Ošetřovatelé znají jen falešné kuřáky, elegantní ku-
řáky, ty, kteří kombinují opium, alkohol, jiné drogy a kulisy (opium a alko-
hol – nepřátelé na život a na smrt), nebo ty, kteří přecházejí od dýmky k in-
jekční stříkačce a od morfia k heroinu. Opium je ze všech drog nejjemněj-
ší. Plíce absorbují kouř ihned. Působení dýmky je okamžité. Mluvím o pra-
vých kuřácích. Diletanti necítí nic, očekávají sny a riskují mořskou nemoc, 
neboť účinnost opia vychází z uzavřené smlouvy. Okouzlí-li nás, nebudeme 
moci ho opustit. 
 Kázat závislému na opiu o mravnosti znamená říci Tristanovi: „Zabij 
Izoldu. Bude ti potom mnohem lépe.“

 ——

 Opium nestrpí nedočkavé začátečníky, břídily. Odvrací se od nich 
a přenechává jim morfium, heroin, sebevraždu a smrt. 

 ——

 Pokud někdy uslyšíte: „X. zemřel na následky kouření opia“, vězte, že 
je to nemožné, že za touto smrtí se skrývá něco jiného.

 ——

 Některé organismy jsou zrozeny k tomu, aby se staly kořistí drog. Do-
žadují se korektivu, bez něhož nemohou navázat spojení s vnějším světem. 
Zmítají se. Živoří za soumraku. Svět zůstává přeludem, dokud mu látka ne-
propůjčí tělo.   
 Stává se, že tito nešťastníci žijí, aniž by kdy našli alespoň trochu účinný 
lék. Také se stává, že lék, který najdou, je usmrtí.
 Je štěstím, když je opium přivede do rovnováhy a jejich korkovým du-
ším obstará potápěčský úbor, neboť bolest přinášená opiem bude mírnější 
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než ta, kterou vyvolávají jiné látky, a mírnější než neduhy, které se pokou-
šejí léčit.

 ——

 Mluvím-li o nových buňkách, nemyslím jimi nervové buňky, které jsou 
vytvořeny jednou provždy a nemění se. 

 ——

 Jestliže se procitnutí po odstavení drogy projevuje u muže po stránce 
fyziologické, u ženy ovlivňuje především mravní projevy. U muže neuspává 
droga srdce, ale pohlaví. U ženy pohlaví probouzí a uspává srdce. Po osm-
nácti dnech abstinence žena zněžní a začne fňukat. Proto budí všechny pa-
cientky na detoxikačních klinikách dojem, že jsou zamilovány do lékaře.

 ——

 Tabák je téměř neškodný. Nikotin zmizí po spálení. Za nikotin, bílou 
sůl, se zpravidla považuje druh žluté kašovité hmoty vzniklé pyrotechnic-
kou úpravou hořlavých látek. Člověk by musel kouřit čtyři až pět silných 
doutníků denně, aby propuknul záchvat srdeční angíny. Většina známých 
poškození tabákem je spazmatické povahy a nepředstavuje skutečné ne-
bezpečí. Je to stejně přehnané jako Micheletovo6 nadsazování zázračné 
role kávy. 

 ——

 Mladí Asiaté opium nekouří, protože „jejich dědečkové kouřili“. Mla-
dí Evropané ho kouří, protože „jejich dědečkové nekouřili“. Protože však 
mladí Asiaté bohužel napodobují mladé Evropany, opium se skrze nás opět 
vrací do svého výchozího bodu. 
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 Dopis od H., který s nevídanou odvahou sám podstoupil odvykací 
kůru. Znal jsem dobře ono marné úsilí, ono dilema, zda se odstranit, nebo 
podstoupit léčbu, a po prvních optimistických dopisech jsem očekával pe-
simistické zvěsti. 
 1. Příliš mnoho cvičení; 2. Požívání alkoholu (předposlední dopisy); 
3. (poslední dopis) Debakl. „Trpím bolestmi – jak vám to jen říct? – cent-
rálního masivu.“7 Kdo by zde nepoznával sympatické nervstvo, ono hro-
zivé pohoří nervů, onu výztuž duše?
 Vyloučí-li organismus drogu, je to její poslední útočiště. Z domu vyhna-
né opium se ukrývá ve strojovně. 
  
 ——

 Automobil masíruje orgány, jež žádný masér nemůže nahmatat. Je to 
jediný lék na neduhy sympatického nervstva. V automobilu lze potřebu 
opia snést. 
 Detoxikačním klinikám by měl být především přidělen zdravotní ma-
sér a vybavení pro elektromasáž. Při hydroterapii neuklidňuje voda ze spr-
chy, ale její proud. Stává se, že koupele pacienta zneklidní; mě přiváděly 
k šílenství. 

 ——

 Navzdory svým nezdarům zůstávám přesvědčen, že opium může být 
prospěšné a že je pouze na nás, abychom ho učinili přívětivějším. Je jen po-
třeba s ním umět zacházet. Naší neobratnosti se však nic nevyrovná. Přísné 
předpisy (projímadla, cvičení, pocení, pauzy, pročišťování jater, doba ne-
zasahující noční spánek) by umožnily užívání tohoto léku zkompromito-
vaného idioty. 
 Ať mi neříkají: „Návyk nutí kuřáka zvyšovat dávky.“ Jedna ze záhad 
opia je, že umožňuje kuřákovi, aby dávky nikdy zvyšovat nemusel. 
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 Drama opia není v mých očích nic jiného než drama pohodlí a nepo-
hodlí. Pohodlí zabíjí. Nepohodlí je tvůrčí. Mluvím o nepohodlí materiálním 
a duševním. 
 Vzít opium, aniž by člověk podlehl absolutnímu pohodlí jím nabízené-
mu, znamená v  oblasti ducha uniknout hloupému soužení, které nemá nic 
společného s nepohodlím v oblasti cítění. 

 ——

 Žije poustevník v extázi? Jeho nepohodlí je vrcholem pohodlí. Je třeba, 
aby se ho zbavil.

 ——

 Člověk žije v zajetí jistého fixativu, to jest absurdního pocitu silnějšího 
než rozum, díky němuž chápe hrající si děti jako jakousi trpasličí rasu, mís-
to aby je považoval za ty, jež ho vytlačí a samy zaujmou jeho místo. 
 Život je horizontální pád. 
 Život, který si je dokonale a nepřetržitě vědomý své rychlosti, by se bez 
tohoto fixativu stal nesnesitelným. To on umožňuje odsouzenému na smrt 
spát. 
 Tento fixativ mi chybí. Důvodem je patrně onemocnění žlázy. Lékařská 
věda považuje tento neduh za výstřelek vědomí, za výsadu intelektuálů. 
 Vše nasvědčuje tomu, že u jiných tento fixativ funguje, směšný a stejně 
nepostradatelný jako zvyk každý den zakrývat hrůzu z toho, že jsme nuce-
ni vstát, oholit se, obléci se, jíst. Jako by byl pouhým fotografickým albem, 
jedním z nejsměšnějších instinktů, který vydává pád za sled okázalých pa-
mátek.
 Opium mi tento fixativ obstaralo. Bez opia mi všechny plány (svatby, 
cesty) připadají tak šílené, jako by si někdo, kdo padá z okna, přál sezná-
mit se s obyvateli pokojů, jež právě při svém pádu míjí. 
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 Kdyby nebyl vesmír poháněn zcela jednoduchým mechanismem, po-
rouchal by se. Všechen ten pohyb, který nám připomíná složitý orloj, musí 
být podoben budíku. Tak je nám ve velkém a poslepu vštípena potřeba plo-
zení. Omyl přírodu vzhledem k množství příležitostí nepřichází draho. 
Omyl, jenž se tříbí, vada, není nic jiného než luxus přírody. 

 ——

Postavení Mallarméa8

 Mládí zamilované do zázračna a cynismu dává přednost jakémukoli jar-
marečnímu médiu, jakémukoli podvodníkovi před oním typem počestné-
ho člověka, řádného měšťana, aristokrata s vybraným chováním, bohaboj-
ného dělníka, zlatníka: Mallarméa. Lidský, příliš lidský. Sám za sebe při-
znávám, že po zmizení stínu, který tvořil jeho svatozář, vidím už jen mo-
derní styl zlatnictví.
 Brousí-li Mallarmé drahé kameny, spíše než o diamanty jde o ametysty, 
opály nebo kamej na Herodiadině tiáře v muzeu Gustava Moreaua.9

 Rimbaud své diamanty ukradl. Ale kde? Toť záhada.
 Učenec Mallarmé nás unavuje. To on zasluhuje ono podezřelé věnová-
ní Květů zla, zatímco Gautier si ho nezaslouží. Rimbaud stráží prestiž pře-
chovávačství a krve; brousí diamant s ohledem na vloupání, s jediným cí-
lem vyříznout otvor v okně nebo výkladní skříni.
 Skuteční učitelé mládí mezi lety 1912–1930 byli Rimbaud, Ducasse, 
Nerval a Sade. 
 Mallarmé ovlivnil spíše novinářský styl. 
 Baudelaire vraští tvář, ale přesto si uchovává udivující mladost. 
 Každý verš Mallarméa byl od svého vzniku krásnou jemnou vráskou, 
starostlivou, noblesní, hlubokou. Tato podoba, spíše stará než věčná, zne-
možňuje místy jeho dílu zestárnout a propůjčuje mu vrásčitý vzhled po-
dobný čarám na dlani, čarám, které jsou spíše dekorací než proroctvím.
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 Není nic bezútěšnějšího než deník Julese Renarda10, nic neukazuje 
lépe ohavnost písemnictví. Patrně si řekl: „Každý je nízký, ubohý prospě-
chář. Nikdo se neodváží to přiznat; já to přiznám a stanu se jedinečným.“ 
U poctivého čtenáře, který si Renarda vážil, to vyvolává pocit nepřekona-
telného studu. 
 Opouštíme breviář spisovatele a bezúhonného kariéristy s jistotou, že 
žáby našli krále. (Žábami zde rozumím vše, co se chytne na kousek rudé 
stuhy.) 
 Trocha insekticidu by tyto svazky zničila, svazky, jež nám způsobují 
svrbění a znemožňují nám číst Zrzka. 

 ——

 Domnívám se, že mnoho novinářů nechce lhát, ale že lžou skrze jistý 
mechanismus poezie a historie, který vše pozvolna deformuje, aby získal 
svůj styl. K této deformaci dochází okamžitě a je zdrojem tohoto lhaní. Ne-
vím však, zda je toto lhaní, jemuž vděčí události trvale za svoji plastičnost, 
bez určitého odstupu užitečné. Myslím, že fakta přinášená věrně a za tepla 
by měla nazítří tisíckrát větší účinnost. 

 ——

Zázraky11

 Tarquinius Superbus stíná hlavy makovicím (samotnému symbolu ak-
tivity), Ježíš sráží nevinný strom, Lenin osívá zemi cihlami, setnutý Saint-
Just sám šarmantním stínačem hlav, a pak ony ruské dívky ze vzpoury po-
sádky, jejichž prsa byla rovna bombám, a zakázané, báječné opium.  




