Vzpomínky na velkochov

Téma velkochovů mi leželo v hlavě jako opuštěná úzká klec, až pozvolna začalo nabalovat
vzpomínky, asociace, úryvky z knih, které mi přicházely do cesty. Děkuji Jiřímu Zemánkovi
za to, že se na jeho facebookové zdi dal číst tento citát: „Příčina toho, že náš současný
systém materiální produkce zabíjí svět, tkví v tom, že ho začal nahlížet jako mrtvý. Co tedy
potom milovat?“ (Eisenstein, 2018)
Když jsem se narodila, ukázali mě mamince a pak jsem ležela někde mezi dalšími miminky a
k mamince jsem se dostala až za tři dny. Po třech dnech mě k ní dovezli asi na deset, dvacet
minut na kojení, pak jsem byla zase přesně na tři hodiny odvezena a takhle to šlo pořád
dokola, dokud nás nepustili z porodnice. Vždycky mě děsila fotka Václava Havla s vozíčkem
plným novorozenců. Dnes už je známo mnoho metod, jejichž prostřednictvím může člověk
znovu prožít vlastní porod. Vybrala jsem si jednu z nich a znovu jsem se dostala do toho
stavu absolutní opuštěnosti, beznaděje a nesprávnosti, který jsem zažívala po narození.
„Mám dojem, že stojím na vedlejší koleji vlastního života,“ řekla jsem nahlas. „Tak to teď
přehodíme, jo?“ řekla ta žena.
V době, kdy píšu tento text, se v médiích zase objevuje pojem „porodní dům“. Momentálně
jej nejčastěji reprezentuje fotka skupiny mužů seřazených nad prázdnou nemocniční postelí.
Uprostřed se vyskytuje předseda vlády, který si stále užívá zisky z podnikatelských aktivit
zahrnujících centra asistované reprodukce, firmy zpracovávající maso z velkochovů drůbeže,
zemědělské velkofirmy pěstující na obřích lánech technické plodiny a dovážející hnojiva pro
velkokapacitní pěstování technických i potravinářských plodin, v nichž jsou kromě dalších
jedů i látky způsobující neplodnost. Pro fotografa nasadil ten svůj státotvorný výraz, při němž
si s volnou kůží jeho hlavy nepěkně pohrává gravitace, a pozadí mu tvoří velkoformátová
obrazovka televize, hlavního média doby velkochovů.
Maminka mě kojila asi do čtyř měsíců, což bylo na tehdejší dobu – mluvím o matematicky
přesné polovině 70. let – docela dlouho. Pak se obecně doporučoval Sunar, sušené národní
mléko. Systém, který sebral ženám kojení, jim jednak svým způsobem sebral i jejich těla,
která se bez kojení patrně hůře navracela do původních tvarů (většina mých kojících
kamarádek je po dítěti mnohem hubenější než předtím), ale především omezoval jejich
intimní kontakt s miminky (maminky, které z nějakých důvodů nekojí dnes, jsou
povzbuzovány k tomu, aby se se svými miminky navazovaly blízký kontakt jinými způsoby).
Na jedné z fotek z mého raného dětství má maminka přes obličej roušku. „Pořídit si dítě“
znamenalo vystavit se řetězci odcizujících traumat.
Základem kojenecké výživy je sofistikovaně upravené kravské mléko, sebrané telatům, která
jsou krmena sušeným mlékem od koho? A ta kráva mléko dává. Některé písničky jsem
s dcerou vynechala (a ještě jsem se snažila vytěsnit ten billboard s krávou, která olizuje
svoje telátko, a s nápisem „their first and last day together“). Situace na člověka opravdu
padne, když sám kojí. No co, pribináčky nekupujeme, ani jogurty, občas teda to máslo
od laskavěji se tvářících mlékařů („a když vám dítě bude chtít jíst máslo lžičkou, tak ho
nechte,“ pravila na přednášce MUDr. Eleková). „To je med, Stellinko, to lidé berou včelám“ –
odposlechnuto v dětském koutku v Altě.
Nakonec jsem pro jistotu udělala ten krok a objednala naší rodině, oscilující mezi
veganstvím, vegetariánstvím a řízkem u babičky, lahvičku vitaminu b12. Dobytku se taky
suplementuje. Dříve to lidé nepřeháněli s mytím zeleniny a bédvanáctku konzumovali

s nespláchnutou zeminou, z níž ji získávala i chovná zvířata, dokud měla k hlíně a všemu, co
z ní vyrůstá, volný přístup. Teď ale, i kdyby se k hlíně dostala, v zemi opanované
průmyslovým zemědělstvím stejně nic není a ani naše laboratorně obohacená těla ji
nezúrodní.
Píšu na rezidenčním pobytu v Českém Krumlově, nedaleko antikvariátu, takže přitom čtu
všechno možné. Karel Funk v Epopeji Mariánství (2003) popisuje, jak Britové hnojili Británii
práškem z rozemletých mumií. Pak se jim to vrátilo v epidemiích slintavky a kulhavky a taky v
nemoci šílených krav, při níž kletby Egypťanů znásobilo rutinní krmení dobytka masokostní
moučkou.
Takže běhám po Krumlově, městě mém rodném, a sháním vejce od slepic žijících někde na
vzduchu. Pán v krámku s nápisem Ovoce a zelenina z Moravy (z mého pohledu jde o
využívání typicky českého sentimentu k Moravě, z nějž si utahoval už Pavel Eisner), v tom
má jasno: „Já sem viděl jeden pořad v televizi a tam říkali, že ten obsah živin ve vejcích
slepic ve volným výběhu a obsah živin v NORMÁLNÍCH vejcích je zhruba stejnej.“1
Bruce Chatwin je autorem dalšího z mých krumlovských antikvárních úlovků. Pan Pouch mi
původně nákup knihy Cesty písní rozmluvil, ale mě v hlavě tak dlouho rezonovaly letmo
přečtené věty jiných autorů-chodců-nomádů, na které se Chatwin odkazoval, že jsem se pro
knihu vrátila. Podle Salmana Rushdieho pomohlo Chatwinovi k dopsání knihy jeho
onemocnění (zemřel na následky AIDS krátce před Robertem Mapplethorpem, o rok dříve
než Reinaldo Arenas, o pár let později než třeba Michael Foucault a Klaus Nomi a o pár let
dřív než Keith Haring a …, prostě taková táhlá vlna, která spláchla řadu těch, kteří se
vymykali pravidlům velkochovu). Nemoc ho přiměla ponechat pojednání o podstatě písní
původních Australanů a – jak Chatwin věřil – vrozené lidské toulavosti jeho přirozený
fragmentární, roztěkaný charakter.
Velkou část knihy věnoval Chatwin snášení důkazů o tom, že usedlé druhy i lidské skupiny
byly vždy agresivnější než stěhovavé druhy a kočovníci – „gentlemani cest“. Ten první svět
ho evidentně unavil a on ho opustil na tak dlouho, dokud mu chátrající zdraví dovolilo, ale ten
druhý už nalézal v troskách. „Každá mytologie uchovává v paměti prvotní stav nevinnosti.
Adam v zahradě, mírumilovní Hyperborejci, Uttarakurus nebo ,naprosto čestní lidé‘ taoistů.
(…) Jedna charakteristika lidí zlatého věku: vždy se o nich mluví jako o kočovnících.“
(Chatwin, 2000, s. 215)
„První diktátoři si říkali – vedle titulu Pán zúrodňujících vod – Pastýři lidstva. Slova vztahující
se k ,otrokovi‘ a ,domestikovanému zvířeti‘ jsou skutečně po celém světě stejná. Masy lidí
jsou vháněny do ohrady, dojeny a zavírány (aby byly chráněny před lidskými ,vlky‘ zvenčí), a
je-li třeba, jsou vyrovnány do řady a zabíjeny. Město je pak salaš umístěná v zahradě.“
(Chatwin, 2000, s. 215)
Jsem ve třetí třídě a máme čtení. Ve vzduchu čpí kyselý pach mokré houby s křídou z tabule
a lavice mě tlačí do žeber. Čteme Malého Bobše tak, že jeden čte nahlas a ostatní sledují
text potichu. Marně se snažím udržet pozornost, čtu napřed, otáčím stránku a Bobeš dostal
pomeranč, když vtom je řada na mě, jsem ztracená. Odpoledne jsem po škole s dalšími
nepozornými, ale jde to mnohem lépe, většina z nás, co jsme nedávali pozor, čte svižně a
nikdo se neztratí. Bohužel jsme si ale učetli kus knihy, kterou budeme muset číst znovu
s ostatními při další hodině čtení.

Nakonec jsme zdroj „nenormálních“ vajec objevili, ale jde o podpultové zboží v krámku, jehož identitu prozradím pouze na
požádání důvěryhodným osobám.
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Asi 80 let předtím Maria Montessori napsala: „Princip utlačování, který se chvílemi téměř
mění na otroctví, je pevně zafixován do jak do chodu škol, tak do výuky. Důkazem toho je
například používání na míru vyrobených stolů a lavic. (…) Děti původně sedaly v dlouhých
ponurých lavicích. Všechny nové poznatky antropologie byly pak využity na vylepšení
školních lavic. Podle věku dítěte a délky jeho končetin byla určena správná výška sedátek.
Vzdálenost mezi sedátkem a deskou byla vypočtena s matematickou přesností tak, aby
dětem nekřivila záda. A nakonec, s opravdu důkladným přístupem, byly lavice od sebe
odděleny a vyrobeny tak úzké, že jakmile se dítě posadilo, nemohlo se natahovat do stran
nebo přibližovat ke svému sousedovi. Deska samotná byla konstruována tak, aby na dítě
bylo vidět na co největší dálku a v celé jeho nehybnosti. Skrytým motivem této separace dětí
bylo zabránit jim v ,nepatřičném chování‘ ve třídě, a to dokonce i ve školkách! (…) Věda tak
zdokonalila školní lavice, že zaručují nehybnost dětí, nebo, přejete-li si, šetří každý jejich
pohyb.“ (Montessori, česky 2017, původní vydání 1909)
Po více než sto letech v souvislosti s tímto vzdělávacím prostředím stále ještě zaznívá
„normální“, „zvyknout si“, „zařadit se“, ale i „poslouchat“, „režim“, a „my jsme to také vydrželi“.
I rodiče, kteří se tímto systémem cítili utiskovaní, mají pochybnosti o tom, zda – pokud zvolí
alternativní způsoby vzdělávání – jejich dětem nebude něco chybět.
Bruce Chatwin děti neměl a zřejmě udržoval intimní vztahy spíše s muži než se ženami, ale
přesto, nebo možná právě proto, ve své knize prokazuje značnou dávku empatie pro potřeby
žen a dětí. Například napsal, že zásadní vynález (po rozdělávání ohně a oštěpu) lidského
vývoje, „který pro archeology zůstává neviditelný, byl určitě závěs – látkový nebo kožený – v
němž matka nosila kojence, a přitom měla volné ruce, aby mohla sbírat kořínky nebo lesní
plody“. (Chatwin, 2000, s. 273) Tento vynález stále umožňuje matkám malých dětí, aby se,
zatímco mohou ihned reagovat na potřeby svých miminek, dostaly, kam potřebují, a aby se
tak staly pro společnost méně neviditelnými.2
Když Chatwin popisoval, jak o děti pečují nomádi, přirozeně se tak přiblížil k názorům Jean
Liedloffové, jež své pozorování rodičovství jihoamerických Indiánů shrnula v knize Koncept
kontinua (2007), základním textu kontaktního rodičovství. Její čtení nám, dětem velkochovu,
může způsobit nevolnost (a autorka, která obdržela spoustu zdrcených reakcí od
traumatizovaných čtenářek, si toho je dobře vědoma). Je to nicméně strhující vhled do
myšlení živého přírodního národa, který nežije v dualitách našeho civilizovaného myšlení –
práce versus volný čas, zábava vs. nuda, volnost vs. ohrada.
Matky, které se v souladu s názory Liedloffové pokoušejí své děti přirozeně porodit, kojit a
nosit a snaží se je vychovávat v kontaktu s přírodou, pozvolna přenastavují společenskou
citlivost směrem k tradicím nomádských a přírodních národů, jejichž základem je udržitelný
život a respekt k Zemi a všemu živému. Reakce traumatizované společnosti může být
odmítavá, jako momentálně mnohé hlasy v diskusi o paní, která skrytá za kočárkem nakojila
své dítě v bance, nebo léta vyhrocená diskuse ohledně domácích porodů nebo nechuť
příslušného ministerstva akreditovat „alternativní“ školy. Staletí i tisíciletí se naše usedlá
civilizace dívala na příslušníky tzv. přírodních národů a nomády svrchu, ale nyní je čas znovu

Chatwin se na více místech knihy projevil jako kritik zažité představy ženské pasivity či nehybnosti: „Jedním z všeobecně
rozšířených klamů je, že muži jsou cestovatelé a ženy jsou strážkyněmi rodinného krbu. Ale ženy jsou především strážkyněmi
kontinuity. Pohne-li se krb, jdou s ním. Právě cikánské ženy drží své muže na cestě. Podobně i v bouřemi bičovaných vodách
souostroví Hornova mysu Yaghan ženy udržovaly žhavé uhlíky na dně kanoí. (…) V centrální Austrálii jsou ženy hybnou silou
stojící za návratem ke starému způsobu života. Jak řekla jistá žena jednomu mému známému: ,Ženy jsou zajedno pro zemi.‘“
(Chatwin, 2000, s. 187–188)
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uznat jejich důstojnost a vnést do našich životů více z jejich způsobu myšlení. 3 A že člověk
dokonce ani nemusí být žena a ani nemusí mít děti, aby se osvobodil. Není také potřeba
nikam jezdit. Myšlení, které se na Zemi nedívá jako na obchodovatelný statek, je k dispozici
všude a pro každého.
Poslední dobou si kolem sebe všímám lidí, kteří jsou v určité životní fázi téměř náhle
inspirováni k tomu, aby dělali něco pro Zemi, pro druhé, pro zvířata, aniž by svým
předchozím směřováním k takovému životu nějak tíhli. Motivem takové jednání není
upevňování pozic a uzavírání názorových ohrad, ale sdílení, péče a spolupráce. „Zahrada je
pro lidi po čtyřicítce,“ jak říkával bratr mojí babičky Mirek Dupal. Podle Rebecy Wildové se
může člověk v dospělosti, v etapě tzv. postbiologického vývoje, rozvíjet ve třech oblastech.
Může přinést osobité kulturní (v nejširším slova smyslu) plody, nebo může usilovat o růst
osobní moci. Třetí možností je podle Wildové navázání kontaktu se svou nejvnitřnější
podstatou. „Tento nový život se nedá určit naším dosavadním přesvědčením. Při biologickém
vývoji nová fáze nezničí to staré, jen ho nově strukturuje, a takto působí i růst ,vnitřní
osobnosti‘ na stávající struktury. S obrovskou obezřetností, aby se nezničila pevná základna,
je ovlivňováno to, co dříve vytvořilo naše bytí. Rozšiřuje se, očišťuje, opatrně rozplétá a
otevírá kanály. Tento proces nemůžeme urychlit. Respektujícím způsobem můžeme
poskytnout náš souhlas tím, že se staráme o vlastní ,propustnost‘ a v praxi používáme to, co
jsme dostali.“ (Wildová, 2015, s. 155)
Věřím, že pozornost a láska, která míří napřed dovnitř, aby se pak mohla šířit do okolí,
dokáže pozvolna změnit svět. Podle celostního přístupu platí, že změní-li se část, mění se i
celek. Jak praví další z mých knih (která sem také nepatří, jedná se o učebnici astrologie):
„Systémy jsou živé a neustále se vyvíjejí. Změní-li se v nich něco – charakter jedné částice
nebo vztah mezi nimi –, pak se změní kvalita celého systému. A naopak, změna celého
systému vyvolá změnu v každé jeho části.“ (Goese-Šrutová, 2005, s. 14)

Dovětek: Vzpomínky na obrazy Věry Kotlárové-Chovancové
Lidé zjistili, že se jim více vyplatí (než třeba pěstovat na poli brambory) udělat makety dětí,
které mají pozdvižené ruce k nebi a otevřená ústa a přivolávají tím vemínka. Vemínko přiletí
nad maketu dítěte. Ta má zezadu čidlo, které reaguje na pohyb a dotyk. Když se vemínko
snese, aby nakojilo, a dotkne se cecíkem díry („úst dítěte“), čidlo zaktivuje nůž a bodne.

To myšlení obnáší i jistou bezstarostnost (připomínající např. nám geograficky bližší posvátnou bezstarostnost a veselost
chasidů). „Lidé z kmene Aranda žijící na území, kde měli bezpečné vodní zdroje a spoustu lovné zvěře, byli konzervativci, jejich
obřady byly neměnné, jejich zasvěcování brutální a svatokrádež se trestala smrtí. Považovali se za ,čistou rasu‘ a málokdy
uvažovali o stěhování. Naopak lidé ze Západní pouště byli tak otevření, jako byl lid Aranda uzavřený. Běžně si půjčovali písně a
tance, neméně milovali svou zemi, ale přesto byli stále v pohybu. ,Nejobdivuhodnější na těchto lidech,‘ píše Strehlow, ,byl jejich
smích. Byli to veselí rozesmátí lidé, kteří se chovali tak, jako by na tomto světě neměli žádné starosti. Lidé z kmene Aranda,
kteří se usadili na farmách a chovali ovce, říkávali: ,Oni se stále smějí. Nemůžou si pomoct.‘“ (Chatwin, 2000, s. 283)
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Žena stojí na svém úlovku, trofeji. Muž spokojeně potěžkává vemínko. Kolik to asi kápne.

Věra Kotlárová-Chovancová, Úlovek, 2002, tempera na plátně, 75x75cm

Věra Kotlárová-Chovancová, Spokojenost, 2002, tempera na plátně, 68x70cm

Vemínka se shlukují v hroznu, jsou soudružné, dívka je očesává a v klecích je bude chtít
odnést pryč.

Věra Kotlárová-Chovancová, Hnízdo, 2002, tempera na plátně, 80x120cm

Vemínka se ukládají k odpočinku, jsou na jakýchsi postýlkách – záhonek, kde složí svoje
křídla a tím prosí za nenarozené děti. Jsou vynášena nahoru a oplocena, protože lidé jsou
vynalézaví.

Věra Kotlárová-Chovancová, Kolébka vemínek, 2002, tempera na plátně, 70x55cm

Myslím, že jedním z pramenů předcházejícího textu byly mimo jiné i vzpomínky na některé
obrazy Věrky Kotlárové, jak jsem si je pamatovala z Galerie Magda, první internetové galerie
české sítě vedené Pavlem Pražákem, kde byly s autorskými komentáři prezentovány v cyklu
Vemínka Boží, a také z jejího profilu v sekci Nové tváře, který před lety pro časopis umělec
napsal Jiří Ptáček. Vzpomínám si, jak mnou otřásly. Shodou náhod jsem se s jejich autorkou
seznámila právě v době psaní textu pro sérii Velkochovy. Malířka, absolventka Ateliéru
Václava Stratila na FAVU, v současnosti žije s manželem v jihočeském Krásetíně, a kromě
toho, že působí jako pedagožka na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v
Českém Krumlově, pečuje na svém statku o spoustu zvířat a mimo to se věnuje i plavání:

„Asi jsem si vytvořila svůj svět kolem sebe, a hlavně mě zajímá sledovat zvířata, ten jejich
život, jsou průzračná jak studánka ve svý podstatě, mají svou řeč, kterou kóduju, a je mi s
nimi moc dobře, nespěchají, jsou spokojená, když se ti dívají do očí, člověk cítí před sebou
velký tajemství života, krásy, ticho a nebo jejich zvuky a pohyby dotváří to, jaká jsou
nádherná…

Naučila jsem se je i zabíjet, tedy jim život vzít a sníst je, byl to i pro mě velký zlom, jako bych
přijala nějak svoji smrt jako součást stejně tak jako narození... Myslím, že se raduju ze života
víc než kdy jindy, když se ti kůzle divá do očí, je to krása nepopsatelná. Kolikrát když třeba
některý kuře, bažant, se třeba praštilo do hlavy o bydlo – otok mozku... Byla jsem s ním v
posledních momentech, zkoušela jsem mu pomoct, ale už to nešlo.... Když ještě byl a pak už
nebyl, ten záchvěv smrti, ten moment a ten poslední výdech, kdy to tělíčko už neuneslo tu
tíhu a vydechlo, to vyhasnutí plamínku, moment, kdy se zastaví vteřinová ručička a už nikdy
se nerozjede….to bylo silný, ten okamžik.
Jako kdyby se ti mi otvíraly oči, ale pořád je tam ještě sklo, přes který něco nevidím, ale snad
někdy uvidím.
Plavu, bála jsem se toho, topila jsem se a měla jsem děs z vody, něco se ve mně zlomilo a
zkusila jsem jí důvěřovat, a jak ji důvěřuju, plavu, po hodině se rozplavu a hlava se ti úplně
vyčistí, cítím dech, tep srdce a stanu se součástí vody, tělo se unaví a splyne s ní.... Miluju
vodu, láká mě, když jdu kolem, chodím už od února, kdy jsem rozbíjela led nohou... Lidi
nechápou, ale nemusí, vlastně ani já nechápu, ale musím:). KDYŽ JSEM POD VODOU,
CÍTÍM SE JAKO RYBA.“4
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