
Sbírka básní Svět v ústech byla inspirována četbou knih fyzika a 
kosmologa Paula Daviese. A hlavně těmi třemi věcmi, o kterých 
mluví a kterým doposud žádný vědec, žádný filozof nepřišel na 
kloub. Předně je to ono Leibnizovo: „Jak to, že je vůbec něco a 
není spíše nic?“ Potom to druhé: „Jak z té záhadné hmoty, v tom 
záhadném prostoru a za onoho záhadného času povstal život?“ A 
nakonec ta nejvíc zapletená otázka: „Jak se z toho všeho zmatku 
mohlo zrodit vědomí?“  

 

Tolik toho už dnes o tom všem víme, už tolik toho vědci objevili a matematici vypočítali a přece nás 
pořád ty tři otázky trápí. A do toho všeho se člověk narodí, aniž by se ho kdy někdo zeptal, zda tu vůbec chtěl 
být. A za chvíli je zase stejně bezbranný, když je z té nádhery a z té hrůzy vytažen pryč, a zase se ho nikdo 
nezeptá, zda tak chce. 

Kromě Paula Davise na mne měl vliv Immanuel Kant a hlavně ten jeho výrok: „Vnímání bez myšlení je 
slepé, myšlení bez vnímání je prázdné.“ Takže toto je těch několik pár věcí, mezi kterými jsem se tak dlouho 
potloukal, až se to ve mně nahromadilo natolik, že mě to začalo ohrožovat a pud sebezáchovy to asi byl, co mě 
přinutilo, abych to dostal ven a hodil to na papír. 

Sedíme si tu ve svých hlavách a svět do nás proudí všemi otvory a póry a skládá se pak v tom kousku 
mazlavé hmoty do všeho možného i nemožného, překrásného i přehrozného. Jak se pak v tom všem má člověk 
vyznat, že? Filmy běží, hudba hraje, počítač si pracuje většinou sám od sebe a pro sebe, občas se zjevují 
strašidla nebo andělé, a to všechno všechno páté přes deváté. Ale vypadá to vůbec tam „venku“ tak, jak se to 
zdá být tady “uvnitř”? Vždyť na to už vědci přišli, že tam venku není vlastně vůbec žádný prostor, ani žádný čas 
tam prý neběží. Bez světla bychom neviděli nic, ale světlo jsou proudící fotony a ty malinkaté mršky se pohybují 
tak rychle, že pro ně čas stojí, neběží, a vzdálenost se venku taky nekoná, všechny délky se tam scvrknou v nic. 
To jsou čistá fakta! Einstein to přece dokázal a bylo to už mnohokráte změřeno.  

Jak se v tom má člověk potom vyznat, že? Objevil jsem se tu z ničeno, do ničeho se vrátím, navždy 
zmizím. Pěkné pomyšlení, co? Pokus si to představit! A jak se do toho všeho dá zapasovat něco jako je láska, 
hudba, malby, nadšení, údiv – ale také zlo a strach a zločin?  

Někdy si tak představím sama sebe, jak sedím na té modrobílé kuličce Země, někde na severním nebo 
jižním pólu a čumím do DÁLKY. Jaká to absolutní osamělost, absolutní nicotnost v tom nekonečném rozměru 
vesmíru. A zase mně vědci řeknou, že prostor vlastně není, že to je všechno pouze v mojí hlavě. Jak se v tom 
všem má člověk vyznat, že? A čas běží a už mně je 80, strašně rychle to uteklo, to snad ani nemůže být pravda. 
A ti vědci mně opět řeknou, že čas není, ale ve mně tiká tak bezohledně, jako bych tu vůbec nebyl. Jsem mu tak 
lhostejný, až to bolí. 

Ó, jaký to údiv, jaké údivení. Opravdu je to k zbláznění. Moje hlava byla toho tehdy tak plná, že by byla 
určitě praskla, kdybych to nevylil ven, nenapsal do slov, a tak se dnes po těch patnácti letech, které uběhly od 
doby, kdy jsem to psal, divím, kdo to vlastně napsal. Já určitě ne, opravdu ne; to musel tedy být ten 
prostoročas, co je přece, jak tvrdí vědci, pouze v mojí hlavě, asi se vylekal, když se dozvěděl, že tam „venku“ 
není vůbec nic, anebo jen ta Kantova „věc o sobě“. Ono „Ding an sich“, o které se nikdy nic nedozvíme, jenom 
matematici to dokážou, ale ty jejich vzorce, jejich rovnice se nedají ochutnat, vychutnat, je to jako když si 
nasypeš do pusy štěrk. 

Ale život jde dál a není nekonečný a nemáme toho moc na výběr; však je to nakonec všechno jenom 
povinnost a nezbytnost a ta trocha rozkoše a radosti mezitím uteče jak voda v řece. A tak si teď na chvíli 
poslechnu svého miláčka Johanna Sebastiana a trochu si pohovím v onom tajemství, v onom – Ó – úžasu. 
 
 
Váš JOSEF TOMÁŠ 


