
ExperimenÚy

,,K cím ušecko, žddnd skulečnost není mi suatd,, ždd,nd
pro|anní. Eoperímentulu jen, uěčně hledající, bez mi-
nulosti za sebou." R, W, Emerson

Není pod Sluncem slova, jehož více nenávidí šosák než toto Schou-
lené, vzdorovité, záhadné a zavilé jméno: experiment. Jako náraz
dvou štítri, jako hroutící se zeď zní mu, chraptivé a zlobné, jako svi-
nutf ježek jej bodá, jako krákot havraní letí mu pŤes pokojnou' zvy-

kem posvěcenou stezku a děsí ovčí, pasouci se duši.

,,Chyba vás všech mladych vribec je' že pŤíliš experimentujete,..
Ťekl mi kdysi usedlf muž s okoralou tváŤi Ťímskfch desek.

Experimentovat - to jediné stačilo mu již k odsouzení. To byl
jeho d vod, ultima ralťo' cosi, od čeho nebylo odvolání. Řekl to
dristojně a rozšafně s nádechem smutku a lítosti, a zdá|o se mu jistě

v tu chvíli, že odkryl koŤen všeho zla ve světě a poslední zákon Životní.

Šosák snese experiment nanejvj'š ještě v Ťíši hmoty - v Ťíši duclra
nikdy.

Šosák snese jen experimelt zkaŽeny, rozŤeděny, jen jelro odvar,
experiment, kterj' má z vlastního smyslu a pojmu svého jen lež a pŤe.
tváŤku slova a jenŽ je posměchem, zradou a paskvilem ideje sloŽené za
jeho jménem. Experiment, jemuž se tak ňíká, jak bj'vá již často v ži-
votě, jen proto' že plnost, slávu, sílu a krásu své ideje zapte| a. zradil.
Experiment jako školáckou hračku: starého lva vypelichaného a vy-
cpaného, někdejšího conquistadora ochočeného v sluhu a zlrlouplého
v šaška. Všecku hrúzu a odváŽnost, všecku nejistotu a dobrodružnost
Života sestňihanou v poslušné a prrihledné pravidélko, pralesy, v nichž
utonuly vj'pravy a jsou pohňbeny legie, roztŤíděné v botanické druhy

a rody a vyprepalované Ý herbáňích' vysoko šlehající požáry velikj'ch
vášní svedené v chemické pochody nad čadivj'mi kahánky.
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Jen takov1i experiment snese šosák. Ten se mu po pňípadě i líbí:
experiment, kter; nemá ze skutečného neŽ zvuk jména, kterj. opa-
kuje a napodobí, kde má objevovat, kter1f ochuzuje a zestŤizlivuje
život jako písek pole a lesy, _paskvil a parodie, pitvornj' stín a drze
rozcivěn1i povrch.

Vzpomeůte si na takovf školskj' experiment a myslete o.něm
chvili.

Pokojnj' člověk s tupou a klidnou myslí, s pŤežvj'kavyma očima,
podle pňedpisu vyrábí, kdykoli se mu zlíbí, totéž, po čem kdysi genius
opovážlivec a dobyvatel vztahoval ruku jako po zapovězeném ovoci
zavěšeném vysoko na pružn;f'ch, stále unikajících, v šedé chrámové
oblouky sklenutfch větvích stromu, jehoŽ jméno je osud a Soud
a v jehoŽ koruně hnízdí blesky.

TotéŽ, v co se geniovi vtělila ce|á záhada jeho života a smrti a celé
tajemství bytí, je teď tupci nudou a hračkou, kratochvíIí a vtipem,
nápadem a Tozmarem. Totéž, co bylo geniovi bojištěm osudu, po
němž byly rozmetány lebky pŤedchridcri, polem, na němž sváděl roz-
hodnou bitvu na život a na smrt, je teď rejdištěm myší a krys.

Po témže mraku, v němž byl prvnímu opovážlivci ztajen jako
v dj,mech sinaiskj'ch brih, bloudí nyní klidně krátkozraké oko opako-
vatelovo a zevšedůovatelovo a nevidí v něm nic,nežtolik a tolikpáry.

onen chvěl se, smělj,pokušitel boha a osudu, nevěda, je-li vyvo.
lencem a knězem nebo svatokrádcem a rouhačem _ tento pokojně
zapaluje si doutník arcztrŽité šilhá po svém žurnále.

opatrně zváži| a změŤil všecky ingredience, cel1f materiá|, lehož
potŤebuje ke svému také-experimentu, náležitě je smísil, klidně dal
jim p sobit v sebe - a hle, vyšlo to, docela jak to stojí v knize.

A experimentátor je spokojen, diváci jsou spokojeni, celf svět,
zdá se jim, je od základu spokojen sám sebou. Všecko souhlasí, všec]to
,,klape.., všecko je prrihledné, jasné a zváŽené. Tajemství - kde je
jaké tajemství?

Spokojeně ukládají se rekvisity podaňeného divadelního pňedsta-
vení do komory, pokojně se zavrou a pokojně jde se domri.Všecko
bylo dobré, chytré a kratochvilné.

To je jedinj experiment, jemuž rozumí šosák. V něm si dovede

i libovat. Miluje jen experiment v Ťíši hmoty, experiment bez experi.

mentující tluše, experiment opakovanj' a zmechanisovanf, šablonu,

stin, parodii. Experimentbez odvahy a hrrizy, lva zvrhlého v koěku

a ochočeného v pudlíka.
Ale čeho naprosto nesnese' co ho činí zuŤivfm, surovj'm a po pŤí.

padě kousavfm a sarkastickj'm, co je sám atentát na jeho bytost, je

experiment ideje, experiment ducha a srdce.
Ne, toho naprosto nechápe, tomu nerozumí' to jest mu šílenstvím

a hazardností. PŤed ním hned deklamuje o drislednosti a principiel-
nosti a velebí tŤeba kámen a padlf strom jako vzory, lenivost a ne.
hybnost jako ctnosti.

Experiment žtt.... kdo to jak živ slyšel? Hrdt si s ním, ano, ale
žitho?

A pňece jen ten, jen experiment duše a srdce - zapomenutí sebe
a své sobecké malosti a rlzkosti - jen veliké vzdání se věčnosti, šílené
a bez reservy, nevypočtené podložení se pod ni_ien to je pravá cena
a hodnota života vypočtená a uvědoměná do posledních koŤen , změ-
Ťená i vykoupená v jediném okamžiku: nekonečná plochostvšednosti
a povrchnosti sehnaná a stěsnaná pod lisem jistoty v sílu a slávu
vteŤiny, v její temné víno, a prohloubená v propast hrrizy a krásy
jako ony studny, z nichŽ i ve dne |ze zíit hvězdy a jejich vysokj' ne-.
beskj.oheĎ nad popelem dnri a pískem zprahlj.ch cest.

Jen ten' kdo cel! vhodil se někdy na iednu kartu a poď jedinéroz-
hodnutí, jen ten, kdo celou minulost vrhl do sázky, aby ji ve vteŤině
buď tisíckrát zmnoženou získal nebo celou ztratil, kdo dovedl všechen
po léta spoŤenf majetek vyhodit jako pŤítěž' jen ten ví, jaké vykou-
pení a posvěcení, jaké stupĎování a jaká očista Života je v Experi-
mentu.

Celé PÍepodstatnění.
Ve vteŤině prožívají se věky. Vhoďte cokoliv do jelro víru, a je-li

to hodnotné, neklesne to ke dnu, nj'brž vyseká se na povrch, zakotví
všude a zapustí koŤeny. Zodhozené skoŤápky oŤechové vyroste strom
s tisícmj'm květem a plodem.



Ťisícerou existenci odkrfvá iixperiment v jediném životě, v jedi-
ném jeho okamžiku. Ten mrtv;Í jindy bod, ten abstraktní bod, kte.
rému Ťíkáme bezbarvě id a jejž si myslíme jen jako logickou pomťrcku
vj.kladovou a jehož necítíme ani tolik jako skoŤápka své vyloupnuté
jádro - ten mrtv1i bod rozevŤe se náhle jako živá rána poď kopím
a prohloubí se v skutečn1f a reálnf stŤed života. A celj' vesmír je s ním
náhle spojen tisícem krvavj'ch a tŤesoucích se nití a nerv , je do něho
k nerozuzlení bolestně vpŤeden, je v něm preformován a sloŽen ve
zkratce, kolébka i hrob všeho pod sluncem.

Ano: experiment je ten, jenž rozvíjí. A jako povolná plachta mělo
by čekat každé lidské srdce tohoto větru, pŤipravené a hotové, aby je
napjal a hnal po moŤi věčnosti drahami nenakreslen mi, nepopsan;|'mi
a nezměŤen1imi posud na žádné mapě.

Tak bez zájmu se vzdát, tak pouh m orgánem a projevem věčné
sÍly se stát, tak silně, sladce i hrozně, opravdově a nesobecky' bez
reservy a pokoutních point a tendencí žítt

Experiment je ten, jenž rozviji. Seschlé boďy pomyslti, scvrklé
loutky schemat, všecky ubohé pahj.ly a kostry paměti, tradice a zw.
ku vhozeny do jeho májovj'ch vod rozpučí se a zavoní, vyženou listí
a větve, obalí se květy, a ptáci sletí se do jich korun: sad rozkvete
tam, kde pŤed chvílí stály jen mrtvé dňevěné pŤehrady a ploty.

. Neštěstí naší doby sluje stáŤí, minulost, zkušenosti, zásoby. Jako
spadalé listí věky a věky vrstvené, v sáhy a sáhy kupené leŽí pŤed
námi zkušenosti, paměti, odkazy, tradice a znesnadĎují pňístup
k pevné a sladké zemi, ke zdroji a k prameni všeho života a vší síly.

Srdce lidské jako kotva potŤebuje nutně hlubiny a jistoty a hledá
proto neklesající a nebortící se pťrdu pro zakotvení. Ale dnes více než
jindy brání mu navrstvené mrtvoly, aby nedotklo se snadno mateňské
ptidy, aby se v ní nezachytilo a nepilo z ní pŤímo, bez prostŤedníkri
a zeslabenj'ch odrazri i obrazri sílu a zdravi, Život a jistotu.

A vrstvy spaďalého, ztrouchnivělého, morového listí rostou den ze
dne, šachty mrtvol kupi se hodinu po hodině, stíny mrtvfch duchri
houstnou vteŤinu od vteĎiny, a stále těžší je pŤístup k jistotě a síle
privodního pramene' stále delši cesta ze studně do okovu a z okovu do

poháru _ a z poháru tisícerou a tisícerou rukou tisíckrát a tisíckrát

pŤelita' zvětralá azteple|á dostává se teprve kapka vody na suché rty.

Cesta a prostÍedek vypily tisíckrát cíl a strávily tisíckrát rlčel, vy.

sušily studnu a pramen, a z kažďé roz|íté kapky vyrostla jiŽ dávno

hoŤká kopŤiva a dávno zarostla jimi stezka ke studni.

Srdce jako kotva hledá pevnou pridu klidu, jistotY, spontánnosti.

Jako olovnice nenávidí složenjlch vrstev prostÍedt, poněvadž zpro-

stŤedkovat stalo se jiŽ dávno odlučovat a poněvadž podávat znamená
již dávno ubírat a tozŤeďovat. Nalézat, mit, byt _ j".. po těchto kla-

dech touŽí.
Dnes celjl Život jest jen kombinace kombinací, vysledek vj'sledkri,

ťrčin ričinri, odraz odraz , reflexe reflexí - peniz prošlj. tisícerou ru-
kou, směněny a roztroušeny. Všude tendence a pointa, ne cíl, ale po-
koutní rlčelík, od pŤípadu k pŤípadu a od náhody k náhodě. Nikde
sladká, pokojná a silná samo čelnost a bezprostŤednost: hotovost,
jistota, klad.

Všude druhotnost, nikde prvotn.ost.
Nikde sladká, mateňská, vonná země, pevnina, vlast, nejvlastnější

vlast.
A jen Experiment zde pomáhá, velikodušnjl experiment. Experi-

ment, kterjl je akt spontánnosti a naivnosti, jistota získaná rukou
vloženou do ohně, cosi nevjlvratného a vším bytím pŤisvědčeného
a rozhodnutého. Pevnina dosažená kotvou pňes lhostejně a chladně
nakupenou mrtvotu, pÍes mrtvolnf mechanismus a minulostnou da-
lekost dnešního také-života.

V experimentu pŤikládáš rty bezprostňedně k Živé vodě, v experi.
mentu shj.báš se a piješ pŤímo z plnosti a něhy studánčí. Experiment
znamená rozbité číše a džbány, zahnané zprostňedkovatele, vypuzené
ochuzovatele a rozňeďovatele, vyděrače a pŤekupníky. Experiment
je vyčištěnj', kupcri zbaveny, znova posvěceny chrám, velikj'm činem
odvahy a rozhorlení znoya dobyt1 a znova získanf chrám boží síly
a slávy.

Experiment je voda Života,jiŽ piješ pŤímo dlaní ze sladkého kŤištá-
lového plamene.



Experiment je život Znoya narozenjl. Jistota jeho získaná ne hma-
tem, ne sluchem, ne zrakem, ne srdcem, ne rozumem, ne duchem, ne
intelektem - ale vším tím dohromady a celou bezejmennou a neko.
nečnou věčností k tomu.

Každy duševní experiment je nou!, od základri svrij a jinj., svět
pro sebe, nepodmíněnj. ostatními, nekonečnost vtělená v ideální bod,
vesmír zrozeny pro sebe a ze sebe.

Zdánlivě stejnj' experiment podnikanj' zároveů dvěma dušema
nenít!ž, je po každé cosi zcela jiného a nového, nejvj'lučnější a nej-
vlastnější vlastnictví svého tvrirce.

Experiment nezná opakourini - leda jako nepŤítele, jehož pÍe.
konává.

Pro duši experimentující není proto opakování. Nic nezál.eži na
materiálu, na objektu. A všecko je jen záminka a pŤíležitost, jak vylíti
vnitňní plnost a bohatství a jak dát vyprouditi nezkalenj'm vodám
podzemních pramenri.

Viděl jsem ]idi, kteŤí stírali náhodnj' prášek s kabátu s větŠí krásou
a opravdovostí, než jiní psali básefi, skládali hudbu nebo malova]i
obraz. Jim potulnjl prach byl narážkou čehosi věčnějšího než jinj.m
symfonie nebo drama. Jim stačil dotek potulného a náhoďného práš-
ku, aby se rozlila krása a váŽnost do jejich zrak a tváňí, jinj'm nesta-
či]a k tomu slavná rána osudu na dvéňe jejich domu. Ani ta jich ne-
probudila.

Experimentu nejstarší je nejnovější, nejopakovanější je nejsvě-
žejší' PotŤebuje stáŤÍ, minulosti a všednosti, opakování a mdloby, jako
proměna potňebuje toho, co má proměnit, a světlo toho, co má pro-
svitit.

Experiment je Proměnění. Proměnění několika okoralj.ch chlebú
ve velikou kypící hostinu duše, každou chvíli noYou a jinou.

Z ubohjlch drobtťr zavrženych a pošlapan; ch, jež nalezl pod stoly
velikj'ch hostin a jež z lítosti zdvihl, strojí božíhodové svátky tisíckrát
krásnější a bohatší než byly tabule, s nichŽ spadly.

Všecko nebezpečí kultury je v zásobách, jež kupujeme hotové
a pŤipravené unaveně cizima rukama i cizimi dušemi.

Poctivj'člověk nemúže dnes jíst kupovanj. chléb ze zásobáren,
jako ho nemohl jísti Carlyle.

Poctivá duše dnes nemŮže žit z ch|eba, jehož zrní sama den co den

nezasila a neposekla na poli a nesemlela pro svoji potŤebu na mlÝ'ně

vlastního ustrojení. Takovj. každ! den opakovanj. experiment je ex-

periment nejvyšší, experiment katexochen. A to znamená: proměnění

a záztak.
Proměnění opakované všednosti a malosti v novost' velikost, svá-

tek a krásu. KaŽdj. den bez rozdílu svatf, a co den' to boŽí hod.


