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tu noc se mi zdálo, že umím plavat
jako bych se dívala na dlouhý úsek svého života
atmosféra, která vypouští nepřetržitý proud obrazů

najednou se otočila jeho směrem, ale nespatřil jí
její mysl byla svalem nespokojenosti
její vytržení ho vzrušovalo
napadlo jí, že je pojí jen zážitek ticha
jaká je cena za tuto výsadu?

příběh plný mezer
příběh jako mýtus, vrozeně mocný
takový, který se stáhne sám do sebe 
a zanechá po sobě jen průsvitno

emoce svlečené z emocí

objevit prázdnotu, kterou by nasytili

výzva k činnosti

extrakt z textu Patti Smith



POZORUJI               DVĚ BYTOSTI

proč jednorožec?

NEZAPOMENUTÍ

LÉČENÍ ČEHO?

            TOHLE SETKÁNÍ JE SŇATKEM (setkáním) TĚCH DVOU

POCHÁZENÍ

a tady máme VĚC MATEŘSTVÍ

PRAVIDEL PORUŠOVÁNÍ
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když jsem byla malá, žádní jednorožci nebyli. a stále žádní nejsou. to je to, co mě zajímá. důvod proč je zobrazovat. tahle volba. tak nepředvídatelná, poetická, dětská, naivní, morbidní, 
selektivní, iluzivní, potenciálně abnormální. 

a nepochopitelný aspekt toho.

tak pokračuji, aniž bych končila. ukončením by vše zůstalo nekompletní.

nikdo nemůže jednoznačně říct, v jakém vztahu se nachází jeden k druhému.
nikdo z nich nemá převahu nad druhým.
jeden v druhém mizí.
je za tím potřeba rozptýlit obavy. 
zdá se, jakoby dál nebylo nic.
podstoupit riziko.
dát sebe.

KONECKONCŮ, DÁ SE VŮBEC PSÁT O SVÉM PROTĚJŠKU, KTERÝ SE K NÁM VZTAHUJE, BEZ TOHO, ANIŽ BYCHOM ZA TO ŽÁDALI JEHO ZÁJEM NEBO POCHOPENÍ?



proč tak najednou jednorožci?
skoro nic o nich nevím. to nevědění mě dráždí. musím se spolehnout na svoji představivost. jejich obraz je můj. čím víc je kreslím, tím víc mi dochází, 
jak moc je jejich existence závislá na mojí fantazii. tahle křehkost mi dává pocit jistého spojenectví, stávám se komplicem čehosi. je to intimní a 
mnohoznačné. to je taky důvod, proč nemůže být daleko lidská figura. jejich vzájemná důvěra, podpora a interakce není omluvou, stává se spíš měřítkem 
nebo dokonce jednotkou průzkumu (pozorování). chci se dostat k definičnímu (záchytnému) bodu. to konečné musí být viditelné. musíš pocítit přítomnost 
„toho“ skrz ten obraz. vidění pomáhá. prolínající se těla, propletená jedno v druhém, plná nejistoty o přesné metafoře bytí tím, kdo nese význam. tíha 
leží i v bezčasé dimenzi oné scény. je podivné i matoucí být identifikován nebo lapen uvnitř.

co radíš?
sleduj rohy. sleduj myšlenku, jednu z mnoha. jednu. jakoukoli. a tvoje pocity? odkud pramení tenhle nejasný, staromódní a potenciálně bolestný okamžik? 
nedá se jednoduše nahradit ničím v tvé paměti. má výhradní postavení (často potlačené). zkus se vyhnout nejapné taktice předstírat, že se tě to netýká, 
že jsi imunní. panictví v otázce citu je překonané. v tomhle konkrétním případě, v těchto kresbách, ve tvém případě, to pojďme prozatím nazývat třeba 
prototypem univerzálního paradoxu, zobrazováním sebe sama.

a co když skutečně existují?
určitě existují. moje kresby jsou jen pokusem je lokalizovat.

jste smířená s banalitou, dotýká se vás?
jen s banalitou interpretace (výkladu), s banalitou záměru nikoli.

co je to za epochu?
přítomná, přenosná, cyklická, podprahová. hm, to zní příliš abstraktně. jde o pocitový časoprostor. 
všichni máme jisté podivné pocity na úrovni tušení. cítíme znepokojení, je to choulostivé. nejde o 
samotné bytí, kterého se tím sem tam dotýkáme? 
němá tvář se manifestuje.

je to solidní téma?
je to riskantní počin v rámci dosud nerealizovaného citového vzplanutí, troufalá snaha ho 
proniknout.

nějaký druh spekulace?
nehledám smysl, ale to, co ho rozpíná. rozpory a protiklady v nejistém prostoru imaginace. 
a jejich důvod.
výlučnost motivu (tématu) se zdá být neobvyklá právě v aktu kreslení, protože jí chy-
bí reálný referenční bod (pokud jím není tvůj vnitřní život). ale tahle výstřední 
vizuální konkretizace nemá být směšná ani absurdní. i když se zdá nenormální.

zajímá mě, kam směřujete.
tahle jakoby vtipná epizoda je jednou z mnoha cest jak 
popsat, co by to mohlo znamenat 
„něčemu uvěřit“. 

KAPITOLA 2 NEZAPOMENUTÍ
”on ji přehlédl“



při pohledu na ty výjevy – jsou více reálné nebo imaginární?
je to celé o procesu odolávání a oddávání se. jeho obraz pra-
menící z bytostné důvěry. zůstává otázkou, jestli je povrch 
kůží nebo dotekem a pohled vjemem nebo prožitkem.

do jaké míry je svět, který zobrazujete, založený na 
zkušenosti?
když dospíváte, dostává se vám více téhož. je to trik zvyku. 
percepční recyklování stejného vzorce. já jen používám stejný 
princip s úmyslem zaměřit se na jemnější vnímání, snad i kri-
tické. snažím se neuhýbat příliš brzy, pokoušet diskomfortní 
zónu a pobývat v ní, být přítomná, kultivovat „dotykový mód“, 
čtení skrz abstrakci. abstrahovaný mód je způsobem, jakým tes-
tuji možnost být (proniknout) uvnitř.

je v tom pulzující cit, který máme při pohledu pociťovat?
je to živá věc, co se nám vrací ze zapomnění.
nebo ”jen další nahodilý kus masa, pocházející z dlouhého 
řetězce organismů“.

jsem mimo, když vidím určitou mýtickou rovinu v těch rodících 
se načrtnutých vztazích?
náš způsob vnímání a rozumění dané „reality“ se tu proměňuje. 
liší se tím, že se tu otvírá prostor, kterým můžeme projít 
jako samotní protagonisté, hrdinové a hrdinky. přála bych si 
mít energii a trpělivost pokračovat v kreslení příběhu (scén) 
po dlouhou dobu. samotný vizuální otisk má svou důležitost. je 
to iniciační impuls.

určitý návrat k nevinnosti?
může to být úleva i zjevení zároveň (příliš se to podobá 
žízni). procesuální namáhání, prostor přijetí všech rizik 
zranitelnosti, uvolnění neznámého, podivná citlivost jedince 
spojeného s jiným jedincem. stávají se neoddělitelnými. určitý 
druh oddávání se je ozdravným procesem. zobrazování jako 
způsob, jak projevit a pěstovat schopnost oddat se.

TOHLE SETKáNí JE 
SňATKEM (spojením) 
TěCH DVOU
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KAPITOLA 1 POCHÁZENÍ
”nikdo neví, který směr se zatočí doprava“



o co tedy jde?
je to vlastně pokus o pravé porušování pravidel. 
žádná ilustrace, žádná manipulace, ani senzace, ty 
kresby mají důvod samy o sobě. může se to zdát jako 
sebeobhajoba, ale není. každá kresba ukazuje bolest-
nou zranitelnost obou, jejich vzájemnou závislost a 
provázanost. kresba se stává transformačním modelem 
– zkracuje vzdálenost mezi oběma bytostmi, oběma 
krajními body, je významotvorným prvkem v celém 
příběhu. možná jsou tahle slova nadbytečná a jsou 
pouhým únikem mé pravěké nejistoty, sorry za ně. 
nechtěla jsem používat vysvětlivky ani poznámky pod 
čarou, mělo jít o přemosťující manévr, takový bypass 
k odhalení nebo dokonce zjevení, kterým procházíme.

nějaká mystifikace, ne? 
spíš stopování, potřeba být naveden (dovnitř, jiným 
směrem, časoprostorově, poslepu). a pokud myslíš 
ty absurdní konotace, sentimentální nádech, naivní 
scény a snahy o citlivou sugesci, řeč těla, marnost, 
bezedná touha, subtilní živost za všech okolností? 
je to celé vaše!

máš v úmyslu nechat diváka bezbranného?
kéž by ztratil kontrolu. přála bych si, aby pro jed-
nou přijal jen to nejnutnější - hmatatelný pocit, 
který sám vytane.

je vizuální přenos něco, na co spoléháš? je to re-
alistické očekávání?
to je přesně ten důvod, proč na to jdu výlučně kres-
bou. co přichází po ní je často jen vizuální hra, 
ale kresba je vlastním – samotným! - zážitkem. pokud 
ne, neuspěla jsem.

kdo to hodnotí?
ty svým prožitkem pohledu.

popíráš možnost pasivního diváctví?
snažím se tu možnost překonat intenzitou, chci, aby 
divák zapochyboval. snažím se diváka dostat ke kra-
jnímu odhalení, ve kterém se s ním absolutně počítá.

není to naivní?
je to nutná podmínka jakékoli iniciace. neviditelný 
posun od naivity k nevinnosti (pokud můžu alespoň 
doufat v takové rozlišení) je možná troufalou vizí 
hraničící s utopií. přijmout riziko minutí nebo 
rozpuštění sebe sama ve vědomém odhalení vlastních 
limitů podobnosti; absolutní přijetí. nic víc.

ale vážně!
ptáš se, jestli je to „jen“ imaginace?

něco mi uniká?
jednorožci jsou bránou, která nebrání, ale 
propouští. membránou oddanosti. 
kresba jako procesuální péče o duševní zdraví. kres-
ba jako otázka přežití. 
zobrazení jako důvod.  

KAPITOLA 4 PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL
”přestal číst správně některá její proroctví“



myšlenka, že můžeme ovlivnit něco 
na základě vztahu nebo podobnosti 
s tím. cokoli jeden udělá jiné entitě 
(bytosti nebo objektu) zasáhne ve 
stejné míře toho, kdo s ní kdy byl 
v kontaktu. ta osoba se nijak neliší 
od objektu svého zájmu. tento jejich 
vztah nám umožňuje projít stejnou 
zkušeností jako bychom sami byli 
její protagonisté. 

„… dokázat, že jsi. zběsilá touha po 
nezávislosti je ve všech postavách…. 
rozhodnutí existovat na kterékoli 
dosažitelné úrovni křehkosti.”

            spatřila jsem sebe ve vztahu 
k sobě

KAPITOLA 5 VĚC MATEŘSTVÍ
”něco, pro co máme název, ale nevíme, co to je“



je to 

dospělácky 

předstíraný 

dětský hlas nebo

který  

dětsky 

předstíraný 

dospělácký hlas, 

potlačujeme?



čí jsou ty kresby?
popírám jakoukoli možnost existence ničího 
obrazu. ale jakmile jednou začne existovat 
(díky někomu), má se stát znovu nomádem, ten 
obraz. pokud je živý. jeho životaschopnost (i 
životnost) ale není nezávislá. musí přilákat 
svědka-protagonistu skrz adresnou pozvánku k 
účasti. vstup je absolutní a jako jediný možný.

není ten obraz scénou, záběrem? 
pak by měl blízko k manifestu. ale tohle by 
neměl být ten případ. aspoň doufám… interpretace 
by obraz mohla poškodit.

je to drama?
jen v případě, že se zeptáte, co se stalo před 
tím. ale není nutné se ptát. to vyjmuté okno ob-
sahuje před i po.

je to fikce?
navrhuju vyzkoušet polohu „oddat se“ a nemít na 
výběr. přijmout úkol najít sám sebe v nějakém 
propojení s tím, co a jak vnímáš. dát přednost 
emocím před symbolickým čtením. 

proč kůň?
proč člověk?

Docela dávno jsem kreslila opuštěné svlečené 
potápěčské mundůry. představ si ty slupky, 
vnějšky, exodermy. a pak, nedávno, jsem četla, 
že čím méně myšlenek máš, tím méně kyslíku 
spotřebuješ. kombinace těch dvou zdrojů (vi-
zuálních i mentálních) mohla působit na vznik 
dnešních kreseb. ten tvar koně by tě neměl mást. 
když se zadíváš pozorněji, možná dešifruješ tu 
nápadnou podobnost. spřízněnost s tichou odd-
aností, které je lidská bytost tak obtížně scho-
pná. ta vlastně nepotřebuje žádné svědky (je 
samonosná), to proto to musíš být ty (nebo já), 
kdo projde samotnou proměnou. najednou to už 
není kůň nebo jednorožec, není dokonce žádná 
kůže, ani vnějšek, žádné tělo ani příběh. říkáš 
si, co zbývá?

rezignace?
to je paradox a nedorozumění. ty vidíš 
vyčerpání, já vidím celistvost. snažím se 
narušit (zničit!) tuhle sebe-izolační vrstvu. 
oddání se považuju za způsob, jak se doplnit, 
jak být zase celistvá. i se všemi riziky je po-
tenciál rekonstrukce vlastní integrity něčím, co 
zní stejně utopicky i čestně zároveň. je to něco 
jako seskok padákem, ne pád.

pak ty kresby jsou něco jako hora, kterou je 
třeba slézt?
asi. přijmout kresbu jako důvěryhodný materiál 
– důvěryhodný, ale zároveň vzdorovitý (vnitřně, 
v duchu). neměl bys mít nutkání nevěřit. mohl 
by ses cítit sevřený v náručí nebo přistižen při 
činu. záleží, v které poloze se cítíš živější. 
zvol si svůj parametr oddanosti.

KAPITOLA 6 SVĚDECTVÍ
”původní myšlenka je sotva patrná“



„příběh nepojednává o tom, jak 
se stát něžným svatým.“

jak stárnu, problémy, 
které vidím a cítím, 
jsou stále rozporuplnější 
(nesrozumitelnější nebo 
nenápadnější). řešení dostává 
formu léčivého procesu. není to 
věc receptu. pídím se po tom, 
co oživuje. 

problémem je přehlížení 
stereotypů, „syndromu bez-
významnosti“, bagatelizace 
tichých jevů, sycení povrchů 
a lokální apatie. shromažďuju 
důkazy o tom, že demystifikace 
snižuje blahodárný efekt.

co tedy skutečně pomáhá...
aktivně se přibližovat. hýčkat 
emoce s jejich vlastní vnitřní 
povahou. procházet, spatřovat, 
podat svědectví, uskutečnit 
příběh. 
a někdy stačí vykulit oči.

je to taková řekněme lekce, 
ale na úrovni „raison d´etre“ 
(nebo alespoň příslibu). 

pokud se do vědomí vkrade 
myšlenka „ono to tu není“, 
je potřeba zůstat v klidu za 
každou cenu a pokračovat navz-
dory fiktivním hranicím; začít 
myslet něco jiného začíná 
erozí vnějšku. 

KAPITOLA 7 LÉČENÍ ČEHO?
”poskládat ji začalo být riskantní“





v jakém stadiu se aktuálně nacházíte?
cítím, že se to už stalo. jediná věc, která mě znepokojuje, je ve skutečnosti požadovaný 
formát toho stávání se. jediný rituál. rituál, který nelze rozložit v čase. ukazuje se, že 
došlo k vstřebání a nic nezůstalo vně. jakoby nebylo vůbec možné vměstnat „to“ do gesta a dát kamsi 
na oltář. jakákoli jeho věrná veřejná viditelnost spáchaná dvojicí působí extravagantně a krajně 
lehkovážně ve srovnání s proudem zkušenosti, potažmo se samotnou kresbou (aktem kresby a jejím 
důvodem). myšlenka pasti se vztahuje k myšlence násilné aktivizace něčeho intimního, externě „pa-
sivního“. 

je v tom obava z autorit?
kdesi jsem četla, že „pronásledovaná bytost se sama může proměnit v úspěšného pronásledovatele“. 
a naopak. nevidím v tom žádné výhody, pozorování je jako pronásledování, je fakticky oboustranně 
pasivní. raději riskuji sdílení opačné polohy, v níž primárně neinklinujeme k žádné sympatii/an-
tipatii a která se projeví přímo vzájemným lnutím. 

hledáte útočiště?
očekávám – nebo si troufám očekávat (navzdory některým zkušenostem) – jiný druh síly, než 
opakovaně naznačované napětí z přítomnosti druhého. 

a čí perspektiva je tedy primární?
jeden se odhodlá. ale tohle je informace, která nikdy neobstojí jako iniciace samotná. 
není ani možné ji vysledovat, možná neexistuje. v příběhu není viditelná, což nemá unavo-
vat ani frustrovat, ale způsobit okamžitou realitu našich vlastních prožitků. absence je 
podnětem.

chybí tedy konkrétní „proč“?
tuhle řekněme tichou část nelze definovat tak výstižně, aby to pochopil i ten, který to 
nikdy nezakusil. a přesto to může prožít. 

takže „pokud existuje kouzlo stávání se, potom musí existovat i kouzlo jeho odha-
lování.“
má tendenci se odehrávat přesně na hranicích, někde kolem paměti, oči nemají 

dostatečnou citlivost to zachytit – naučme se proto číst mimoorgánově, 
ladit pohledy, skládat je asymetricky – přijmout možnost, že to 

dává smysl na přeskáčku. tím, že vhled sídlí na slepé 
skvrně, inklinujeme k možnosti, že nás 

svou zdánlivou absencí uvrhne do 
modu rezistence nebo 

netečnosti.

co potom?
zareagovat se dá úsměškem nebo přímo. v prvním 
případě ale reagujeme na pouhou impresi, dojem, zdání, 
připomínání. to je problém inteligence. protivahou je 
snaha rozšifrovat, co tě o tom přesvědčuje a praktik-
ování soustředného pohledu, jakkoli je prvotně prázd-
ný. zajímá mě signální propojení, proces přenášení. 
můžeme se protnout a jít dál. ale co spatřování?

používáte pro to nějaký druh vizuálních kódů?
nic explicitního, co by zázračně zvedlo oponu. 

opravdu nic?
to čtení NA KONCI by mohlo částečně posloužit.

přijde mi, že svou roli hraje nějaká taktilní 
rovina mezi heroickým a melancholickým.
to se možná dotýká dětství. asi se tomu nelze 
jednoduše ubránit - je to inherentní složka 
osobnosti. ale rozhodně nejde o strategii. 
některé figury(postavy, bytosti) místo aby 
fungovaly uvnitř prostoru nebo v určitém 
prostředí lépe fungují uvnitř sebe sama. 
jejich povrch má zůstat alespoň částečně 
propustný, aby zabránil netečnosti, izo-
laci nebo zmizení. nebezpečí s tím spojené 
je fascinací přenosu a jejím limitem je 
pouhé pozorování.zmizení. nebezpečí s tím 
spojené je fascinací přenosu a jejím 
limitem je pouhé pozorování. 

mohla bych teď popsat, co vidím?
prosím.

KAPITOLA 8 POZORUJI DVĚ BYTOSTI
”osvobozování od něčeho banálního“



pozoruji dvě bytosti, 

jedna je lidská, druhá je zdánlivě koněm 

(nese jeho formu, tvar, chcete-li). přitom má i 

některé člověčí rysy (znaky), silně se přimyká k lid-

ské bytosti, fyzicky i emočně. zdá se, jakoby sdíleli 

nějakou příznačnou zkušenost, kterou společně prožívají (kter-

ou procházejí), přitom je nesnadné rozeznat jejich individuální 

projev nebo směřování (touha nemá objekt). je patrné jakési ro-

mantické úsilí o přežití, nebo spíš o společné trvání. ta silná 

touha jde ještě dál, bytost koně se mění v kůži, která doslova pokrývá 

lidské tělo. stávají se jedním. působí to přirozeně, ne jako pohádk-

ová verze nějakého rituálu, který má vyústit v osvícení nebo zmoudření 

kohokoli. spojitost je empirická, vztahování samotné je zkušeností. 

představují polaritu, nicméně rozpuštěnou do druhého tak, že fak-

ticky mizí. odolnost takové zkušenosti vizuálně opakované divákovi 

generuje silný podprahový účinek. je těžké takovému podnětu 

porozumět, ale není těžké ho obývat. opakované vstupování do 

soukromí (osobní polohy) nabízí prožitek fyzické real-

ity. otázky, které vyvstávají: jak hodně člověk 

riskuje, aby se něco (ne)stalo?
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Obojí znamenalo, že se nadějí najednouPřišlo jí líto, že se obsahově nepodporují a že se musí rozhodnoutP
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Lehce se podívala do mezery mezi slovy a vyslovila, co našla

Protože nemívala štěstí, zůstala lokálně uvězněna

Bralo ji to za srdce, ačkoli reagovala bezbolestně

Sama se neztratí          To není jisté

Ten bez ní si myslel, že se jí podobal

Nebylo v tom dost pravdy a proto se svázali dohromady

Nebylo v tom dost pravdy a proto se svázali dohromady

Nebylo v tom dost pravdy a proto se svázali dohromady

Pocitem si vysvětlili, že si mohou důvěřovat.

Může za to pole toho druhého

Obsadili se
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Spokojeně podupávali s kotníky u sebe
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Babička ale taky říkala, že existuje jedna zkratka.
Potřeba.



nemyšlení (temný prostor) nespočívá v člověku jako 
svraštělá přirozenost nebo stratifikovaná historie, je to vzhle-
dem k člověku Jiné – bratrské Jiné, zrozené nikoli z něj, ani 
v něm, nýbrž vedle něj

počátek člověka je to, co ho od počátku spojuje s něčím 
jiným, než je on sám. je to ono co zavádí do zkušenosti 
obsahy a formy starší než je on, které on neovládá

abychom mohli uniknout této naivitě, musíme ji zpochyb-
nit a dosáhnout jejich základů, které se v žité zkušenosti 
zároveň skrývají i ukazují. naplnit naléhavé požadavky, které 
se objevily, jakmile se začalo v člověku těžit transcenden-
tální z empirického

být tím, kdo vidí a který to, co vidí, také vypráví. 
navrátit do řeči všechna ztracená slova. jeho exis-
tence byla definována ani ne tak tím, že se dívá, jako 
spíše tím, že něco v sekundární řeči opakoval, že znovu 
pronášel tolik ztichlých slov. být prvním, kdo věnuje 
pečlivý pohled věcem samým zbavených každého komentáře 
a každého okolního slova, ukazující jednu vedle druhé, 
se svým citlivým a viditelným povrchem a jako nositelky 
jediného jména

moci dosáhnout autonomie, hodnotu radikálního tázání

kresba

(pečující)

jednorožec bytost 

(člověk)

tázání

(důvody)

vztah (podobnosti)

spatřování (stávání se) uskutečnit příběh oddanost

přirozenost je v té míře tajemná a zahalená a v té míře nabízí 
prostor poznání, v jaké není jednoznačná, v jaké dochází ke 
zvrstvení děje s mírným posunem podobností

funkcí zrcadlení je vtáhnout dovnitř obrazu to, co je mu 
intimně cizí – pohled, který organizuje, a pohled, před 
kterým se rozprostírá je mu (člověku) zároveň vnější a je pro něj neodmyslitelný; 

trochu stín vržený na člověka povstávajícího ve vědění, tro-
chu slepý úkol, na jehož základě je možné ho poznat

bod identity, nehmatatelný útvar Stejného, jenž by měl moc 
zároveň zaskvít se v sobě i stát se Jiným

viditelné a vyjádřitelné nechť se nedefinovatelně překrývají

nejde o metaforu, přirovnání nebo alegorii, náhodnou 
zkušenost, tradici nebo pověru. je to výzva, aby krásné, 
přísné a naléhavé útvary podobnosti nebyly zapomenuty

odhalení Stejného je vždy třeba teprve dosáhnout. identita 
oddělená od sebe samé v distanci, jež je jí v jednom smyslu 
vnitřní, ale v jiném ji konstituuje; opakování, které klade 
identické, ale ve formě distance. odchylka, jež ho rozptyluje 
a shromažďuje na obou koncích sebe samého

toto pole podobnosti umožňuje poznání viditelných i nevi-
ditelných věcí a vede umění jejich zobrazování. možná, že 
na tomto obraze, stejně jako na každém zobrazení, jehož 
bytnost je ukázána, hluboká neviditelnost je solidární s nevi-
ditelností toho, kdo se dívá – navzdory zrcadlům, odrazům, 
napodobeninám a portrétům

to, co je určeno „k rozečtení“: dvojznačnost (různé významy), syn-
onyma a rozdíly, tvar a popis, anatomie, povaha a zvyky, tempera-
ment, páření a rozplozování, hlas, pohyby, místa a naleziště, potrava, 
fyziognomie, antipatie, sympatie, smrt a zranění, formy a příznaky 
podobnosti, stvůry, mytologie, bohové, alegorie a mystéria, sym-
boly, pořekadla, sny, sochy, styk a výskyt v různých oblastech

už od Řeků víme, že silná a odvážná zvířata mají končetiny 
široké a dobře vyvinuté, jako kdyby jejich zdatnost byla ve 
styku i s těmi nejodlehlejšími částmi těla. stejným způsobem 
se budou ruce a tvář člověka podobat jeho duši, s níž jsou 
spojena

hledat smysl znamená objevit to, co se podobá. zároveň 
vede potřebu odhalování proti-příznaků jako je odživotnění, 
pohledy stranou, pnutí v dolní části břicha, …

v samém srdci vědění je nutnost přijmout zároveň magii i 
učenost – samy nejsou ničím jiným než formami podobnosti

mám pocit, že jsme se konečně odhodlali říct to, co celou dobu bylo vidět, ale zůstávalo němé před nepřekonatelnou roztržitostí pohledů. vzniká nové pole viditelnosti v celé jeho šíři

spíše než na krutost hranic ukazuje na monotonii putování, 
které jistě nemá konce, ale které zřejmě nepostrádá naději

není to umožněno tím, že se začneme dívat lépe a z větší 
blízkosti. v přísném slova smyslu můžeme říct, že se 
snažíme vidět ne-li tak málo, jak jen je možné, ale že alespoň 
zužujeme dobrovolně pole své zkušenosti

nemá omezení ani vědomí konečnosti (nikdo se přeci 
nerozhodl najít všechny významy - uvěřil na takový vztah 
nekonečnosti nebo se naopak zalekl rizika fatální monotonie 
členění významů?

mizí zcela celá zvířecí sémantika jako mrtvá a neužitečná 
součást jména, jež byla se zvířetem svázána, byla rozvázána 
a odňata; a živá bytost ve své anatomii, tvaru, ve svých 
způsobech, ve svém zrození a smrti se objevuje ve své 
nahotě

je v hloubi své existence, svou nejpůvodnější formou a sama 
o sobě akcí. postupuje ve směru, kde se Jiné člověka musí 
stát Stejné jako on

nechat na konci tázání vyvstat uvnitř tázání sebe samotného

vnitřní podobnosti musí být vyznačeny na povrchu věcí, k 
neviditelné analogii musí existovat nějaký viditelný znak 
(signatura).

důkazem musí být hrdinský čin; jeho dobrodružství bude 
rozluštěním světa

celá jeho cesta je hledání podobnosti. ty nejmenší analogie 
jsou chápány jako uspané znaky, jež je třeba probudit, aby 
opět začaly mluvit

v každém bodě dotyku začíná a končí jeden článek, jenž 
se podobá předchozímu a následujícímu. když nejvyšší 
síla vyšle paprsek, který se dotkne okraje, zatřese se vším 
ostatním

podle čeho se pozná, že nějaký znak označuje právě to, 
co znamená? kde je realita a kde projektovaný obraz? 
představují přirozeně podvojný charakter věcí – rodí se z 
takové povahy bytí, kde si dvě strany bezprostředně hledí do 
tváře

princip pohybu, který přetváří a přitahuje jedny věci ke druhým viditelným vnějším způsobem navíc zároveň vyvo-lává potají pohyb vnitřní – pohyb kvalit, které si věci mezi sebou vyměňují.

„neposlouchat žádné příkazy“, nebýt ovládán žádným jiným 
stvořením, spočívat pouze na sobě samém. naplní se za pod-
mínky moudrosti – podmínky, že se připodobní řádu světa, 
do kterého byla umístěna. člověk objeví, že má “hvězdy v 
sobě samém … a že v sobě nese nebe se všemi jeho silami“

poznat neznamená interpretovat. poznat znamená vstoupit (vidět či ukázat), nikoli vyjádřit to, co má být myšleno. je něčím tajemným, uzavřeným v sobě, může hrát roli obsahu nebo znaku, tajemství nebo označení.

musí existovat pravda, jež se pomalu načrtává, formuje, vyvažuje a ukazuje v těle a elementech percepce – ta, jež se rýsuje v té míře, v jaké ustupují iluze

nejprve se mluví o končetinách a kopytech, potom o dýchání 
nebo o tělních tekutinách; prochází prostor viditelných, 
simultánních, současných proměnných bez vnitřního řádu 
nadřazenosti nebo podřazenosti.

ta otázka spočívá ve zpochybnění toho, zda skutečně člověk 
existuje. jsme totiž tak oslepeni nedávnou evidencí člověka, 
že jsme si nezachovali vzpomínku na dobu nijak moc 
vzdálenou, kdy existoval svět, jeho řád, lidské bytosti, ale 
nikoli člověk

nemůžeme s jistotou říct, co reprezentují. jsou víc legendou 
– tím, co je určeno ke čtení – jako nepřerušená látka slov a 
značek, vyprávění a charakterů, diskurzů a forem

to proto, že základní dispozice viditelného a vyslovitelného 
už neprobíhá skrz tělo

ale změnil se prostor, odkud je bylo možné vidět a odkud je bylo možné popisovat; nenastal posun v touze vědět, nýbrž ve způsobu svázání věcí s pohledem

může se zrodit z jediného dotyku, vyvolává přiblížení i těch 
nejvzdálenějších věcí na světě. oprostit ji od tichých obsahů, 
které ji odcizují nebo ji ještě více zjemnit a učinit ji zevnitř 
jakoby elastičtější, aby se překročilo prostorové uspořádání 
rozumění, aby mohla vyjádřit pohyb života a jeho vlastní 
trvání (opak chimérickým projektům, univerzální formal-
izaci každého diskurzu)

věštění není konkurenční formou poznání, ale tvoří s ním 

jediné těleso. magická forma zůstává inherentní způsobu 

poznání

obsah a formu tvoří reflexe, uvědomění, vyjasnění ticha, 
mluva navrácená tomu, co je němé, příchod na světlo onoho 
stínu, který bere člověka jemu samému, znovuoživení 
netečného – toto všechno samo o sobě

v jediné operaci sjednotit to, co každodenní řeč drží 
oddělené; jedním tahem zajistit jistou designaci a ovládat 
možnou derivaci

pozorovat tedy znamená spokojit se se zrakem. spokojit se 
s tím, že systematicky vidíme jen několik málo věcí. s tím, 
že vidíme to, co může dostat jméno, kterému budou všichni 
rozumět

„v přírodě nejsou žádné skoky: všechno je graduálně 
odstínované. pokud by mezi jakýmikoli dvěma jsoucny 
existovalo prázdno, jaký by byl důvod přechodu od 
jednoho k druhému?“

metafora vhledu se bude dotýkat formy i samotné podstaty věci. jeho pohled na věci zaujímá stejný kontaktní povrch, stejné černé skříňky řídí neviditelné

můžeme alespoň určit formu, na jejímž základě se věci 
navzájem podobají? „konvenující“ jsou takové věci, které se 
k sobě přiblíží natolik, až se začnou dotýkat, přimknou se k 
sobě, okraj jedné znamená počátek druhé – takto se na sebe 
přenáší pohyb, vlivy, vášně … tento kontakt vytváří další 
podobnosti – vzniká společný způsob existence. může projít 
přizpůsobením, svazkem či skloubením.

každá epizoda, každé rozhodnutí a každý výboj jsou znaky 
toho, že se skutečně podobáte všem těmto znakům, které 
jste okopírovali

princip pohybu, který přetváří a přitahuje jedny věci ke 
druhým viditelným vnějším způsobem navíc zároveň vyvo-lává potají pohyb vnitřní – pohyb kvalit, které si věci mezi sebou vyměňují.

přísná a jasná koncepce se staví proti její jemné a 
bezprostřední percepci – idea dynamické kontinuity jsoucen se sebou navzájem propojených, možná se i jedna mění v jiná …

najít jeden záchytný bod, který přenáší vnější i vnitřní 

podobnosti, jež ze světa přejímá; je centrem, ke kterému se 

subtilní vztahy upínají a odkud se znovu šíří do světa

musí se zmenšit jejich odstup, aby se řeč co nejvíce přiblížila 

pohledu a věci, na které pohlížíme, aby se přiblížily co 

nejvíce slovům; odtud zjevná prostota a vystupování, 

které už z dálky vypadá jako naivní, tak moc jednoduché a 

vnucené evidentností věcí

to ve své empirické formě tvoří skutečný diskurz pouze za 

podmínky, že se spojí zjevnou nebo tajnou funkcí se slove-

sem být (kritická otázka se přenáší k slovesu být, na němž 

stojí)

jejich význam nespočíval v tom, co umožňovaly vidět, 
nýbrž v tom, co skrývaly, a v tom, čemu toto skrývání dalo 
vzniknout 

modus bytí života a i to, v jehož důsledku život neex-
istuje, aniž by mně určoval své formy, které mně jsou 
fundamentálně dány prostřednictvím mého těla

zobrazování vzniká, dovršuje se a znovu se ve světle roz-
padá. kruh je dokonalý 

pohled (kontaktní 
forma)

empirie (příběh, emoce, paměť, 

opakování)

“uvěřit” (mystifikace, magie, učenost)

bytí (příznaky, evidence, tělo, 
pohyb, iluze)

podobnost nepotřebuje značku k tomu, aby bylo její tajem-
ství odhaleno. podobnost se staví po bok imaginaci, anebo 
přesněji řečeno, se objevuje pouze prostřednictvím imagina-
tivní síly a naopak imaginace může existovat jedině tak, že 
se o podobnost opře



KAPITOLA 9 ODDANOST
”našla v sobě vnitřní vzdor“
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