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I. DIALOG � PA�Í�, ZÁ�Í 2015

Kancelá°i významného pa°íºského deníku dominuje d·stojn¥ staroºitný, okázale masivní psací st·l.
Z rádia zpívá ZAZ �Je veux�, tak jako vºdycky radostn¥, ale tu, mezi v²emi t¥mi sk°ín¥mi to zní
jaksi nepat°i£n¥, takºe i £lov¥k, který má ZAZ normáln¥ moc rád, se musí o²ívat. O²ívá se i zády
k nám stojící mladý muº. Oble£en je na první pohled skute£n¥ vybran¥, perfektn¥ padnoucí oblek a
hedvábnou kravatu (tu te¤ je²t¥ nevidíme) doplnil �alovými ponoºkami (ty téº nevidíme a neuvidíme
je dost moºná ani pozd¥ji). Muº si p°ipravuje kávu a my sledujeme jeho ²lachovitý zátylek a jemné
pohyby prst· manipulujících s hrne£kem a £udlíky na kávovaru. Jeho hbitost budeme moci obdivovat
i v následující vte°in¥, v níº usly²íme formální zaklepání a spat°íme ºenu vstupující do kancelá°e.
Na sob¥ má £ervené ²aty a je to evidentní krasavice, taková ta krasavice s tajemstvím, prost¥ Mona
Lisa. �ernovlasá. S její nevídanou a neslýchanou krásou ov²em nijak nesouvisí její verbální projev,
ten je profesionáln¥ kolegiální, bez nadsázky p°átelský.

MARIE
Dobré ráno, Jérôme.

JERÔME oto£í se energicky a p°esto jaksi non²alantn¥
Dobré ráno, Marí. Podívá se na kávu ve své ruce, rychlým po£tem zjistí, ºe má jen jednu, ale
protoºe má dobré srdce, hned ji ob¥tav¥ nabídne. Kávu?

MARIE
D¥kuji, uº jsem m¥la.

JERÔME
Poºádala jste mne o sch·zku. Doufám, ºe nejde o nic váºného.

MARIE
Snad ne. Ráda bych podala výpov¥¤.

JERÔME klidn¥ a s úsm¥vem
�ertujete, Marí? Víte v jakém stavu redakce je, v Sýrii nemáme zpravodaje skoro rok, François
aby byl sou£asn¥ v Záh°ebu a Budape²ti... Co se tý£e �ecka tak se od léta tvá°íme, ºe jsme
zapomn¥li, ºe existuje... Rad²i. A te¤ ta aféra s Volkswagenem. Uº jsem vám vypsal cestovní
p°íkaz do Wolfsburgu. Podává Marii vypln¥ný formulá°.

MARIE
Budete tam muset sám, ²éfe.

JERÔME laskav¥, aº skoro jako tatínek
Ale Marí! Sedne si ke svému pracovnímu stolu a odloºí si na n¥j sv·j ²álek. Já p°eci... Víte
o £em mluvím... Kafe v p·llitrovým plas´áku a to jejich v¥£ný kyselý zelí, co jsou schopni
nacpat i do croissantu... Já p°eci... nemohu do Wolfsburgu.

MARIE jde téº ke stolu
Tady máte tu výpov¥¤, ²éfe. Pokládá výpov¥¤ na st·l.

JERÔME bere si výpov¥¤ do ruky
Takºe to myslíte váºn¥... Doufám... Jak kdyby mírn¥ znejist¥l... Nejste Marí?

MARIE
Nejsem.

JERÔME
Nemyslel jsem t¥hotná.
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MARIE
Nejsem ani t¥hotná ani váºn¥ nemocná.

JERÔME
N¥co v rodin¥? Rodi£e?

MARIE
Vlastn¥ ano. Prababi£ka.

JERÔME
Va²e prababi£ka je²t¥ ºije?

MARIE usmívá se
Um°ela v Alºírsku n¥kdy v padesátých letech.

JERÔME
Chcete let¥t do Alºíru? Dám Vám dovolenou.

MARIE
Chci dokon£it n¥jakou práci... kterou ona za£ala.

JERÔME
Dob°e. Kaºdou v¥c je pot°eba dotáhnout do konce! Ale ne te¤ prosím, Marí. Po£kejte do
zimy, ano?

MARIE
�eká to uº víc neº sto let, Jérôme. Prababi£ka... Marí se jmenuji po ní... za£la psát knihu
rozhovor· s Henri Poincarém. Bylo jí sotva dvacet... tehdy. Se²la se s Henrim t°ikrát nebo
£ty°ikrát neº Poincaré v roce 1912 zem°el. Na²la jsem ten rukopis uº dávno, jen jsem nev¥d¥la
co s ním...

JERÔME
A zrovna te¤ Vás to napadlo. No... m¥ zas napadá, ºe byste tu prababi££inu knihu mohla
dokon£it ve Wolfsburgu.

MARIE
Ne, musím do Petrohradu. �íká Vám n¥co jméno Perelman?

JERÔME
Ruský �id... matematik. Psali jsme o n¥m... je to pár let. Vy°e²il jeden z deseti nejvýznam-
n¥j²ích matematických problém· tisíciletí...

MARIE
Ze sedmi.

JERÔME
To je fuk. Pamatuji si, ºe za vy°e²ení byla vypsána odm¥na milión dolar·. A on ji odmítl a
dál bydlí s matkou v paneláku.

MARIE
Nebydlí s matkou. Ale jinak si to pamatujete p°esn¥. Ten milión odmítl se slovy: �K £emu je
milión dolar· £lov¥ku, který dokázal pohnout vesmírem.�

JERÔME sm¥je se
Tak to je silná metafora. Moºná je víc básníkem, neºli matematikem.

MARIE
Kaºdý matematik je v podstat¥ básníkem. A já Vám jen cituji nadpis rozhovoru s Perelmanem,
v Komsomolský pravd¥, v dubnu 2011.

JERÔME
Víte Marí, co dáváme do titulk· my! Stále se sm¥je, moºná uº trochu po´ouchle.
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MARIE
Tak my se ale nejmenujeme Pravda... navíc je²t¥ Komsomolská.

JERÔME
Jasn¥. Komsomolci to maj jinak. �uk a Gek, t°eba... nebo Pavlík Morozov...

MARIE
Te¤ Vám moc nerozumím ²éfe...

JERÔME
Já sob¥ taky ne. Pauza. A uº v·bec nerozumím tomu, co má spole£nýho Perelman s kníºkou
Va²í prababi£ky o Poincarém.

MARIE
Ta úloha za milión, jedna z úloh tisíciletí, ta, kterou Perelman vy°e²il byla p·vodn¥ formu-
lována Poincarém v roce 1906, to bylo prababi£ce... patnáct. Poincarého domn¥nka. Sto let
s ní nikdo nehnul, pár chlápk· s ní strávilo ºivot, �ek jeden, Wolfgang Haken, N¥mec... tomu
�ekovi nakonec p°esko£ilo, N¥mec se v poslední chvíli sta£il oºenit a tím se nejspí² zachránil
p°ed ²ílenstvím... svým zp·sobem... Prost¥ Perelman lousknul problém, se kterým sto let ni-
kdo nehnul. To neni výkon leto²ního mistra sv¥ta v pádlování � nic proti pádlování teda... chci
°íct, ºe to uº n¥co znamená, kdyº jste ve svym oboru nejlep²í v celým století... jako Perelman.
Ten rozhovor, co prababi£ka za£ala s Poincarém, dokon£ím s ním.

JERÔME
Aha. Tak to je ta Va²e logika.

MARIE
Znáte ten vtip, jak sedí t°i logici v Brn¥ na �eské, U Stopk· a starej Stopek se ptá, jestli si
daj je²t¥ t°i piva?

JERÔME
Ne.

MARIE
Ten je výbornej! Kurt Gödel ho vypráví ve svým ºivotopise. Poslouchejte. Takºe hospodskej
se ptá: �Co pánové, dáte si je²t¥ t°i piva?� Na to ten první logik odpoví: �Já nevím.� A druhej
°ekne �Já nevím.� No a na to ten t°etí poví: �Takºe je²t¥ t°i piva!� Sm¥je se jako o závod.

JERÔME
To je celý?

MARIE
Skv¥lej fór, co?

JERÔME
Tak bylo snad vod za£átku jasný, ºe si daj je²t¥ t°i piva, kdyº sed¥j U Stopk·...

MARIE
Práv¥, ºe nebylo.

JERÔME
Jakto? Byla jste uº n¥kdy U Stopk·?

MARIE
Jerôme, ty to váºn¥ nechápe²? Uvaºuj p°eci! Kdyby si první logik necht¥l dát pivo, tak ví,
ºe dohromady ty piva nebudou t°i a °ekne starýmu Stopkovi rovnou ne, nedáme si t°i piva.
Ale práv¥, ºe si ho dát chce, tak °ekne �nevím�, pon¥vadº neví, jestli si daj pivko i druhý dva
logici. �ili nevím, v týhle situaci, znamená pro logika ano, ºe jo, to je jasný. I pro toho druhýho
samoz°ejm¥, to je stejná logika. No a skrze to svý �nevím� p°edaj tu informaci o svý ºízni
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t°etímu logikovi a von pro v²echny objedná. No neni to krásný? Úpln¥ dojemná fachidiocie,
p°eci... Tak se aspo¬ trochu zasm¥j!

JERÔME
No... domluvili jsme se, ºe si v práci nebudeme tykat...

MARIE
Tak dala jsem uº výpov¥¤, ne, tak uº je to jedno, snad...

JERÔME
No jo... jasn¥. A co kdyº ten první logik °íká �nevim�, i kdyº pivo nechce, ale myslí si, ºe si
chce druhej logik dát rovnou dv¥? Pauza. A t°etí jedno. To by taky vycházelo.

MARIE
Ty jsi mi ale hlavinka, Jerôme! Ví², o co jde v Poincarého domn¥nce, v tom problému, co ho
vy°e²il Perelman?

JERÔME
Je to topologický problém... Nejist¥: �e je kaºdá uzav°ená jednodu²e souvislá t°ídimenzionální
varieta... homeomorfní s povrchen £ty°dimenzionální koule?

MARIE udiven¥ a obdivn¥
Ty si to pamatuje²!

JERÔME
Ne. Te¤ jsem si to nenápadn¥ vygoogloval pod stolem, kdyº jsi mi vysv¥tlovala vtipnost toho
vtipu o logicích. S provinilým úsm¥vem poloºí na st·l sv·j iPhone.

MARIE
No a chápe² to?

JERÔME
M¥l bych snad?

MARIE
Tak uzav°enej jednodu²e souvislej t°ídimenzionální prostor snad chápe², ne? P°edstav si...
ºe odsud, tady z okna t°eba... vyletí² raketou a na jejim konci bude² mít klubko £ervený
nit¥, provázek prost¥ n¥jakej a já chytím konec... jak letí², tak se provázek odmotává, ty se
prolítne², po venku, kam chce² a jak chce², a kdyº se vrátí², zase tim samym oknem, tak mi
dá² zbytek toho klubka a já ho za£nu zase namotávat a pokud ho namotám celý aº k tomu
za£átku provázku, kterej drºím celou dobu v levý ruce a pokud se mi to povede vºdycky,
chci °íct nezávisle na tom kudy kam ses prolet¥l, tak to znamená, ºe ten prostor za oknem je
jednodu²e souvislej.

JERÔME
Ale to jde p°eci vºdycky, ne?

MARIE
Jasn¥, ºe ne, sta£ilo by, aby ses vrátil jiným oknem, neº z kterýho si vylet¥l, nejpozd¥jc mezi
t¥ma voknama by se ten provázek zaseknul. To má² jak... kdybys let¥l uvnit° záchranýho
kruhu, kolem dokola, taky by to ne²lo.

JERÔME
Aha. V tom to je... ºe letím raketou uvnit° nafukovacího kruhu...

MARIE
Z £ehoº vyplývá, ºe plovací kruh není homeomorfní s povrchem £ty°dimenzionální koule. Ale
kaºdej uzav°enej jednodu²e souvislej prostor je.
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JERÔME
Ne, ºe bych si um¥l p°edstavit povrch £ty°dimenzionální koule...

MARIE
Práv¥, ºe nemusí², díky platnosti Poincarého domn¥nky. Sta£í si p°edstavit uzav°enej jedno-
du²e souvislej t°ídimenzionální podprostor.

JERÔME ironii, sarkasmus i rezignaci umn¥ maskuje okouzlujícím úsm¥vem
Jasn¥. To je mnohem jednodu²²í.

MARIE
Díky homeomor�i t¥ch dvou, ºe jsou stejný. To má² jak kruh a £tverec.

JERÔME
Mn¥ kruh nep°ijde úpln¥ stejnej jako £tverec...

MARIE
Práv¥ ºe je... Podepí²e² mi prosím, ºes p°evzal mou výpov¥¤?

JERÔME
Nikdy jsem si nev²iml, ºe jsi tak ºhavá... na matematiku.

MARIE
Baví m¥ topologie, to je celý. Vºdy´ je to p°eci skv¥lý! Sto let °e²í lidstvo n¥jakej dob°e
de�novanej problém a po sto letech p°ijde Grí²a Pereleman a normáln¥ ho vy°e²í.

JERÔME
Grí²a?

MARIE
To je hezké jméno, ne, Grí²a?

JERÔME
Ví² co, Marí? Dám Ti na pár m¥síc· neplacené volno... Podepisuje n¥jaké lejstro, které vytáhl
ze ²uplíku. A pak se uvidí. Podává jí papír k podpisu. Staví² se ve£er? Pot°eboval bych pomoct
sbalit v¥ci... do Wolfsburgu.

MARIE
Samoz°ejm¥ Jérôme. Letenku do Petrohradu mám aº na zít°ek.
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II. DIALOG � STOCKHOLM, ÚNOR 1889

Stejná kancelá° jako v prvním obraze, jen ZAZ nezpívá. U stolu, zády k nám, stojí Gösta Mittag-
Le�er, ²éfredaktor £asopisu Acta Mathematica a my máme pocit, ºe jsme ho uº n¥kde vid¥li a bylo
mu zrovna 42 let jako te¤, jen nem¥l ten ukrutný mroºí knír a místo £ervených ponoºek m¥l �alové.
Ozve se formální za´ukání (které jsme téº uº n¥kde n¥kdy sly²eli) a vstoupí... zjevn¥ dob°e situovaný
p¥tat°icátník, jehoº p°irozené sebev¥domí dosti z°eteln¥ nekoresponduje s jeho nep°irozen¥ chatrnou
t¥lesnou stránkou.

HENRI
Dobré ráno, profesore.

GÖSTA oto£í se, vlastn¥ tak n¥jak aº smutn¥
Dobré ráno, Henri. Zdá se, ºe mu není úpln¥ do °e£i. Tu²íte asi, pro£ s Vámi chci mluvit?

HENRI s mírným úsm¥vem
Formuloval jsem v tomto sm¥ru, sám pro sebe tedy, jistou, pom¥rn¥ jednoduchou, hypotézu.

GÖSTA pot¥²en otev°eností svého spole£níka se skoro aº usm¥je
Sm¥l bych Vás poprosit, abyste mne seznámil... s Va²í hypotézou?

HENRI
P°edpokládám, ºe jde o Va²eho zástupce, o Edvarda. Na²el v mém p°ísp¥vku do sout¥ºe o cenu
krále Oskara II. chybu, v £ásti, kde pí²u o stabilit¥ homoklinických trajektorií. Zapomn¥l jsem
vy°e²it p°ípad, kdy je jejich pr·se£ík transverzální.

GÖSTA
Tomu °íkáte... pom¥rn¥ jednoduchá hypotéza?

HENRI
Nic jednodu²²ího mne nenapadlo. A v jednoduchosti je krása... i pravda. Nebo se snad mýlím?

GÖSTA
Ne... bohuºel se nemýlíte. Jenomºe cenu jste jiº minulý m¥síc obdrºel... dva tisíce p¥t set
²védských korun. Vá² p°ísp¥vek byl jiº vyti²t¥n v posledním £ísle na²eho £asopisu a p°í²tí
týden bude distribuován v²em p°edplatitel·m. Vá² chybný p°ísp¥vek. A je to i má chyba, m¥l
jsem si toho v²imnout... Co °eknu králi? P°ipravoval jsem tu sout¥º k jeho ²edesátinám skoro
t°i roky. Alespo¬, ºe Vá² d·kaz nemoºnosti °e²it pohybové rovnice problému t°í t¥les redukcí
dimenze systému pomocí prvních integrál· je korektní... Aº o Vás budu s králem mluvit, budu
tuto £ást Va²eho p°ísp¥vku akcentovat.

HENRI
Dejte mi dva týdny profesore.

GÖSTA
Dva týdny? Na co, prosím Vás, Henri? Edvard si myslí, ºe byste musel rozsah Va²eho p°ísp¥vku
minimáln¥ zdvojnásobit, aby byl alespo¬ trochu £itelný. Vid¥l jste v·bec jeho recenzi? Vytáhne
z ²uplíku papír a £te: �Jako ve svých mnoha jiných £láncích, popustil Poincaré i zde uzdu své
mohutné p°edstavivosti a mimo°ádné intuici, která ho jenom z°ídkakdy svádí ze správné cesty;
v tém¥° kaºdém oddílu je p·vodní my²lenka. Ale budeme-li se pídit po p°esných de�nicích
zjistíme, ºe £asto je nutno se jen dohadovat z kontextu, co m¥l autor na mysli. V mnoha
záv¥rech neuvádí Poincaré jednodu²e ºádný d·kaz, a kdyº i n¥jaký uvádí, st¥ºí se lze ubránit
pochybám. �lánek je jen osnovou pro rozvíjení dal²ích, zcela nových my²lenek, z nichº kaºdá
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vyºaduje vývoj nových postup·, aby získala zdravý základ.� Pauza. Edvard tvrdí, ºe jste
svým p°ísp¥vkem otev°el prostor nejmén¥ pro p¥t dal²ích, nových matematických obor·...
dva týdny! Ani sto let by Vám nesta£ilo.

HENRI
Ach Edvard... Víte profesore... vºdy mne zarazí... p°ekvapí prostý fakt... A myslím, ºe by
m¥l p°ekvapit i Vás. Vlastn¥ by m¥l p°ekvapit kaºdého. Jak je moºné, ºe existují lidé, kte°í
matematiku nechápou? Jestliºe se v matematice odvoláváme výlu£n¥ na pravidla logiky, které
musí p°ijmout kaºdý rozumný £lov¥k, jak je moºné, ºe je tolik lidí, pro které je matematika
naprosto nezvladatelná? Jak je moºné, ºe ne v²ichni pochopí matematickou úvahu ve chvíli,
kdy jim byla vyloºena?

GÖSTA
Vyloºena Vámi, Henri? Váºn¥ se mne ptáte, kolego, jak je moºné, ºe celá ta p·ldruhá miliarda
lidí nebo kolik jich dnes na sv¥t¥ ºije, nerozumí tomu, pro£ není problém t°í t¥les °e²itelný
redukcí dimenze pomocí prvních integrál·?

HENRI
Neptám se pro£ tomu tak je. �íkám, ºe mne to ²okuje. Vás to ne²okuje? M¥lo by Vás to
²okovat... Vºdy´ evidentnost matematických pravidel logiky se zakládá na principech, které
jsou spole£né v²em lidem a které by mohl popírat jen blázen! Nelze nechápat matematiku.

GÖSTA
Kdyby bylo v²e tak prosté, jak tvrdíte, pak by nebylo ani t°eba nic dokazovat, nebo´ by v²e
bylo a priori z°ejmé. Jestliºe se dají v²echny výroky matematiky odvozovat jeden z druhého
podle pravidel formální logiky, jak to, ºe se matematika neredukuje na jednu obrovskou tau-
tologii? Sylogismus nás p°eci nem·ºe pou£it o ni£em podstatn¥ novém. Znamená to snad, ºe
v²echny matematické v¥ty jsou jen skrytým zp·sobem jak °íci, ºe A je A?

HENRI
Bylo mi jasné, co mi odpovíte. Ale i Vy te¤ jist¥ víte, kam bude sm¥°ovat má argumentace.

GÖSTA
Samoz°ejm¥. Znám p°eci Va²eho ²vagra. V²ichni v¥dí, jaký vliv na Vás Boutroux·v spiritua-
lismus má.

HENRI
Ale profesore! Vºdy´ i vy v¥°íte v intuici, v¥°íte, ºe subliminální já není na niº²í úrovni neº
já v¥domé, ºe dokáºe rozli²ovat, má takt a jemnost, dokáºe vybírat, umí odhadovat. Dokonce
£asto usp¥je tam, kde se to v¥domému já nepoda°í. Kolikrát mne °e²ení problému, na n¥mº
jsem pracoval týdny, napadlo ve£er v polospánku. A skute£nost, ºe transformace, pomocí nichº
de�nujeme automorfní funkce jsou identické s transformacemi neeukleidovské geometrie mi
z ni£eho nic vytanula na mysli v okamºiku, kdyº jsem p°i nástupu do omnibusu v Caen ²lápl
na první sch·dek... a to bez jakýchkoliv p°edchozích úvah £i následného ov¥°ování. Dodnes
ten sch·dek vidím.

GÖSTA
�e bych i já za£al £ast¥ji jezdit omnibusem, má-li to tak p°íznivý vliv na sublimální já?
Mám tu je²t¥ n¥kolik nedo°e²ených problém·... Sm¥je se, ale tak n¥jak vst°ícn¥. P°eci jen je
p°íjemn¥j²í vyrazit na jarní výlet omnibusem neº stále poslouchat toho bru£íse Hilberta s jeho
°e£mi o tom, ºe nás v¥da musí osvobodit od nahodilosti a sentimentu, ºe nás musí ochránit
p°ed subjektivismem...
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HENRI dokon£í v¥tu za Mittaga-Le�era
...jenº do²el svého vrcholu v intuicionismu. Sm¥je se. Kdyby se formalisté aspo¬ ob£as starali
o sebe, ale ono ne, ono jim to nedá. Nakonec je z celého na²eho radostného sporu formáln¥
klepne Pepka.

GÖSTA
Hilberta neklepne, na to on je moc velký suchar.

HENRI
Profesore, dejte mi ty dva týdny, prosím. Zlikvidujte poslední vydání £asopisu, vydáme £íslo
znovu a správn¥. P°edplatitelé to m¥sí£ní zpoºd¥ní uº n¥jak p°eºijí.

GÖSTA
Nemyslím, ºe je to moºné. P°i nejmen²ím z �nan£ních d·vod·. Kdo by to nové vydání zaplatil?

HENRI
Mám ty dva tisíce p¥t set korun, co jsem dostal od krále.

GÖSTA
Chcete to zaplatit ze svého?

HENRI
Byla to má chyba, kdo jiný by to m¥l platit. Kolik pot°ebujete, profesore, p°ibliºn¥ alespo¬,
p°edpokládám, ºe p°esná cena závisí na po£tu stran.

GÖSTA s úsm¥vem
Kdyby cena záleºela na rozsahu £asopisu, tak mi zas po²lete d·kaz na dv¥ strany, který
nepochopím ani já sám... U kaºdého lemmatu byste p°emý²lel, zda-li Vám to za t¥ch deset
korun stojí, znám Vás, Henri. Sm¥je se. Domluvím, aby tisk stál stejn¥ jako to skartované
vydání, tiskárna s tím bude jist¥ souhlasit, vºdy´ na nás vyd¥lá dvakrát.

HENRI
A to bylo?

GÖSTA vyndá zas papír z ²uplíku
3585 ²védských korun a 63 öre.

HENRI
To je... o tisíc korun víc neº kolik jsem vyhrál...

GÖSTA
O 1085 korun a 63 öre.

HENRI
Tolik vyd¥lám za t°i m¥síce...

GÖSTA
N¥která vít¥zství p°ijdou £lov¥ka draho. Vstane a vypadá, ºe by se rád pomalu rozlou£il.
Strávíte ty dva pracovní týdny u nás, ve Stockholmu?

HENRI
Nevím... je tu dost draho. Asi pojedu dom· a p°i cest¥ se stavím v Berlín¥ u Weierstrasse.

GÖSTA
Víte, co Vám °ekne Weierstrass, aº se dozví, na £em jsme se práv¥ domluvili?

HENRI hlasem Weierstrasse
�e u nás v N¥mecku tiskneme vít¥zné práce v podob¥ v jaké byly zaslány do sout¥ºe. Sm¥je
se.

GÖSTA
A bude mít svým zp·sobem pravdu.
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HENRI
Nemusíme se v²ichni °ídit n¥meckou logikou. Alespo¬ ne vºdy. Vºdy´ to by bylo... jak... ládovat
se bez ustání t¥mi n¥meckými laskominami.

GÖSTA
Myslíte te¤ kyselé zelí?

HENRI
Je bohaté na vitamín C.

GÖSTA
Nedostatek vitamínu C jsem kyselému zelí opravdu upírat necht¥l. Podá Poincarému ruku.
Tak, ²´astnou cestu, Henri. T¥²ím se na Vá² p°ísp¥vek.
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III. DIALOG � PETROHRAD, �ÍJEN 2015

Oby£ejný obchod s potravinami. U vají£ek £íhá ºena, kterou známe z prvního dialogu. Je trochu
nervózní, ale která osam¥lá Francouzka by v Petrohrad¥, v samoobsluze u chladni£ky s vají£ky, nebyla
nervózní? Uklid¬uje se £tením rozli£ných nápis· v cyrilici, jde jí to sice skv¥le, ale nedá se úpln¥
°íct, ºe by jí to aº tak pomáhalo p°ekonat neutichající vnit°ní neklid... a navíc: ko°ist, na kterou
£íhala spoustu dlouhých chvil práv¥ p°ichází a jde si p°ímo pro vají£ka! Je to muº v nejlep²ích letech,
zdobí ho mladistvý £erný plnovous a leºérní oble£ení... snad aº nedostate£né vzhledem k °íjnovému
petrohradskému chladu. Má sandály, vytahané man²esterové kalhoty, rozepnutou �anelovou ko²ili
s krátkým rukávem a pod ní modré tri£ko s nápisem XPECT. V²e bylo pravd¥podobn¥ zakoupeno
v obchod¥ H&M b¥hem jediné náv²t¥vy, která nemohla trvat déle neº patnáct minut, výsledný dojem
je tedy opravdu autenticky hipsterský. Muº má nasazena sluchátka a není vylou£eno, ºe se dokonce
i vlní do rytmu. T¥sn¥ p°ed tím, neº muº natáhne ruku sm¥rem do regálu, se ºena pro cosi sehne
a narovná se p°esn¥ v ten okamºik, kdy muºova ruka s vají£ky opisuje eliptickou trajektorii nad
jejími zády. Náraz zad do ruky zp·sobí prudký pokles tlaku muºových prst· na krabi£ku s vají£ky a
její následný volný pád na podlahu samoobsluhy. �ena setrva£ností dokon£í sv·j pohyb do vertikální
polohy a oba akté°i drobného karambolu si kone£n¥ pohlédnou v tvá°.

MARIE jako by nechápala, co se stalo
Vají£ka.

GRIGORIJ
Promi¬te.

MARIE
Vají£ka.

GRIGORIJ sundá si sluchátka
Sly²ím Vás. Promi¬te. Nev²iml jsem si Vás.

MARIE
Já se omlouvám. Je to má chyba. Za£ne sbírat zbytky vají£ek a dávat je zp¥t do krabi£ky.
Neprojevuje v tomto sm¥ru nijak mimo°ádnou ²ikovnost.

GRIGORIJ
Nechte to. Vezmu si jen krabi£ku, abych to u pokladny zaplatil.

MARIE
Zaplatím já. Byla to má chyba.

GRIGORIJ
Nemohla jste mne vid¥t. Já vás ano.

MARIE
Jste velkorysý.

GRIGORIJ
To nevím. Je²t¥ jednou se omlouvám... nashledanou.

MARIE
Máte ºloutek na bot¥.

GRIGORIJ
Nemyslím, ºe by trocha ºloutku mohla té bot¥ n¥jak... ublíºit. Je to koºená bota. A k·ºi,
pokud vím, ºloutek prospívá.
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MARIE
Máte sandály. Nate£e Vám mezi prsty.

GRIGORIJ
I prst·m by m¥l ºloutek prospívat. Souhlasíte-li tedy s p°edpokladem, který jsem formuloval
v p°edchozí v¥t¥, a sice, ºe ºloutek prospívá k·ºi.

MARIE sm¥je se
Souhlasím. �asto se... kdyº se s n¥kým bavíte v samoobsluze... odvoláváte v jedné v¥t¥ na
tvrzení v¥ty p°edchozí?

GRIGORIJ
V samoobsluze nakupuji. Nedá se °íct, ºe bych se sem chodil bavit s lidmi.

MARIE
A kdyº uº k tomu dojde?

GRIGORIJ
Kdyº uº k tomu... ne²´astnou shodou okolností... jako dnes t°eba... dojde... Ano. V takovém
p°ípad¥ se snaºím, aby má argumentace byla korektní. Konzistentní, chcete-li.

MARIE
Mluvíte jako matematik... a já myslela, ºe jste pop... nebo alespo¬ n¥jaký pravoslavný akti-
vista.

GRIGORIJ
Pop? Jen kv·li tomu, ºe mám trochu vousy?

MARIE
Ne � kv·li Va²emu tri£ku s nápisek K�EST.

GRIGORIJ nechápav¥
Jaký k°est???

MARIE £te nápis písmeno po písmenu
CH, R, E, S, T � hrest. Na tri£ku p°eci máte nápis K�EST.

GRIGORIJ te¤ mu to dojde a za£ne se smát
Jenºe to není cyrilice. To není hrest, ale úpln¥ jednodu²e latinkou XPECT. Sundá si ko²ili
zakrývající první písmenko. Tedy lépe °e£eno EXPECT. Nevím sice, co jako EXPECT, co
mám o£ekávat, ale je to úpln¥ oby£ejný tri£ko z H&M. První, na který jsem narazil ve svý
velikosti. A mimo to �k°est� se ne°ekne rusky hrest ale krewenie, �chrzest� je to tak akorát
polsky.

MARIE
Ch°est? To p°eci není k°est � to je n¥jaká zelenina... asparagus?

GRIGORIJ
To jo, ale £esky.

MARIE
Aha. Grí²o, to mi °ekn¥te � vy se ve v²ech t¥ch Slovanech vyznáte? Mn¥ p°ijdou dost psycho
s t¥ma svejma °e£ma, co zn¥j v podstat¥ identicky a znamenaj n¥co úpln¥ jinýho.

GRIGORIJ
Jako t°eba krásnej ºivot a rudý b°icho?

MARIE
Te¤ úpln¥ nevím, co máte na mysli...

GRIGORIJ
To je jedno. V kaºdým p°ípad¥ nejsem pop ani pravoslavnej aktivista. Jsem opravdu mate-
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matik. Podá ji ruku. Grigorij Jakovlevi£.
MARIE

Já jsem Marí.
GRIGORIJ

Takºe Má²a.
MARIE

P°átelé mi °íkají Marí. Musíte p°eci sly²et m·j francouzský akcent.
GRIGORIJ

Podívejte, £tete i latinku jako cyrilici, víc na²e uº být nem·ºete. Budu Vám °íkat Má²o.
MARIE

V tom p°ípad¥ Vám budu °íkat Grí²o.
GRIGORIJ zjevn¥ pot¥²en

Sohlasím. Má²a a Grí²a, to zní p°esv¥d£iv¥. Sm¥je se.
MARIE

Moºná je to lep²í neº Má²a a medv¥d, ale ºe bych sdílela Va²e nad²ení...
GRIGORIJ

Mají tu automat na kávu... ani z n¥j nebudete nad²ená...
MARIE

Kávu bych si dala moc ráda, Grí²o. Automat vedle mraºáku se zmrzlinou... To je praktické.
GRIGORIJ

Ano, praktické.Koupí dv¥ kávy z automatu.Dávám si ji tu skoro p°i kaºdém nákupu. Nevypadá
jako káva, nechutná jako káva, nevoní jako káva... ale je to praktické.

MARIE
Takºe vy jste... matematik?

GRIGORIJ
V Petrohradu moc horník· nepotkáte...

MARIE
A £ím se zabýváte?

GRIGORIJ
No matematikou.

MARIE
Myslela jsem p°esn¥ji.

GRIGORIJ
Úpln¥ p°esn¥ matematikou... se zabývám.

MARIE
Myslím, ºe jsem n¥kde vid¥la Va²i fotku.

GRIGORIJ
V Pravoslavném magazínu?

MARIE
V televizi.

GRIGORIJ
Dokumentární �lm ze Sergijev Posad?

MARIE
P°enos z p°edávání n¥jaké ceny... Vyhrál jste jakousi matematickou cenu a dost ne°estnou
�nan£ní sumu k tomu... milión dolar· snad. Tu cenu jste nep°evzal a peníze odmítl... ano,
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jste to vy! Takºe tu piju kávu s celebritou.
GRIGORIJ

U t¥ch vají£ek jste nebyla náhodou, ºe ne, Má²o.
MARIE

V¥°íte v náhodu, Grí²o?
GRIGORIJ

Ne. Zamyslí se. Na druhou stranu víme, ºe zcela nepatrná zm¥na výchozích podmínek m·ºe
kvalitativn¥ zm¥nit chování celého systému. Mávnutí motýlích k°ídel... �asto je nemoºné
odli²it chaos od skrytého °ádu... Kdybych tedy cht¥l Va²i otázku zodpov¥d¥t korektn¥, musel
bych se Vás nejd°íve zeptat, co p°esn¥ myslíte slovem �náhoda�.

MARIE
Tak v²ichni p°eci v¥dí, co je náhoda.

GRIGORIJ
Hmmm. O tom práv¥ pochybuji. Poloºím Vám rad¥ji jednodu²²í otázku. Pro£ jste na mne
£ekala zrovna u vají£ek?

MARIE
�ijete sám.

GRIGORIJ
�iju s matkou.

MARIE
Matku jste si vymyslel kv·li noviná°·m. Kv·li Má²e Gessen, kdyº o Vás psala knihu a vy
jste se jí nemohl zbavit. Mluvila jsem s ní... Je to, mezi námi, stra²livá fúrie. Nedivím se
Vám. Prost¥ jste si spo£ítal, ºe na chlápka, co ºije skoro v padesáti s matkou v paneláku
si netroufne, ºe uº to bude moc bizarní. I na ni. Kdyby v¥d¥la, ºe jste samotá°, opu²t¥ný
samotá°, pronásledovala by Vás mnohem usilovn¥ji.

GRIGORIJ
To je zajímavá úvaha, Má²o. Moºná ale p°ece¬ujete mou sociální inteligenci. Nezapomínejte,
ºe jsem matematik.

MARIE
Znám n¥kolik matematik·. Ve skute£nosti to s jejich empatií není aº tak zlé. Pokud tedy jde
o empatii k sob¥ samotnému.

GRIGORIJ
Chcete nazna£it, ºe jsem sám k sob¥ empatický?

MARIE
Nejen to, domnívám, ºe k sob¥ samotnému, za p°íznivých podmínek alespo¬, dokonce cítíte
n¥jaké city.

GRIGORIJ
Zajímavé... Takhle jsem o tom nep°emý²lel. Pauza. Pro£ jste na mne tedy £íhala u vají£ek?

MARIE
Bydlíte s matkou nebo ne?

GRIGORIJ
Ve skute£nosti bydlí má matka v Jekat¥rinburgu, ano, jezdím za ní docela pravideln¥ o víken-
dech... A na velké svátky, samoz°ejm¥...

MARIE
Jediné teplé jídlo, které osam¥lý padesátník dokáºe uva°it jsou vají£ka na ²peku. Bylo jasné,
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ºe budete kupovat vají£ka a ²pek.
GRIGORIJ probírá se obsahem ko²íku

Skute£n¥, ²pek... Je tu.
MARIE

Jenomºe ²pek bych Vám sotva vyrazila z ruky, aby se rozbil, ºe, a do²lo ke komunikaci...
GRIGORIJ

�ili jednoduchou eliminací jste do²la... k vají£k·m.
MARIE

K vají£k·m, ano.
GRIGORIJ

A tu etudu � vyraº zády osam¥lému skoro padesátníkovi vají£ka z ruky � tu jste p°edem
pilovala na n¥jakém kursu herectví, v Pa°íºi... p°edpokládám.

MARIE
Byl to kurs akrobacie.

GRIGORIJ
Ov²em, akrobacie.

MARIE
Nový cirkus.

GRIGORIJ
Co vás tam je²t¥ nau£ili?

MARIE
Opravdu to chcete v¥d¥t?

GRIGORIJ
Ne. Spí² mi °ekn¥te, pro£ jste ve²keré to martyrium podstoupila.

MARIE
Cht¥la jsem s Vámi mluvit. Cht¥la jsem Vám poloºit pár otázek.

GRIGORIJ vesele
Tak se ptejte. Myslím, ºe si za Va²e úsilí zaslouºíte n¥kolik odpov¥dí.

MARIE
Mohli bychom si tykat?

GRIGORIJ
To je první otázka? P°ipadám si trochu jak D¥d V²ev¥d... A vy jste Ji°ík, který putoval kolem
poloviny sv¥ta, aby se mne zeptal, pro£ neplodí jablo¬ na králov¥ zahrad¥.

MARIE
Je to prosba, není to otázka. Mohli bychom si prosím tykat?

GRIGORIJ
Ale £ím to tykání zapijeme? Je²t¥ jednu kávu?

MARIE
Tuhle kávu prosím ne. Mohli bychom si tykat na sucho?

GRIGORIJ
Je to sice hrubé poru²ení místních kulturních zvyklostí, ale nakonec... pro£ ne.

MARIE podává mu ruku
Ja jsem Marí.

GRIGORIJ
To jsme myslím uº probrali, Má²o.
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MARIE
Dob°e... Pro£ jsi odmítl ten milon dolar·?

GRIGORIJ
Vid¥las Piráty z Karibiku, Má²o?

MARIE
Piráty z Karibiku? Ten �lm?

GRIGORIJ
Tak vid¥la nebo nevid¥la?

MARIE
Jen první díl, myslím...

GRIGORIJ
A o n¥m mluvím. Kdyº získají poklad, stanou se nesmrtelnými... coº jsou samoz°ejm¥ ukrutná
muka... existovat v podob¥ nesmrtelného p°ízraku... uº si neuºije² nic... dotek... pití... jídlo.
Uº t¥ nepot¥²í ani... vají£ka na ²peku.

MARIE
Co to má spole£ného s Tebou? Mimo t¥ch vají£ek teda.

GRIGORIJ
I já se stal nesmrtelným, kdyº jsem vy°e²il Poincarého domn¥nku... po sto letech. A zatímco
piráti z Karibiku svému stra²nému osudu unikli tak, ºe poklad do posledního dukátu vrátili,
já byl chyt°ej²í � ty proklaté peníze jsem v·bec nep°ijal.

MARIE
Ty ºertuje², ºe, Grí²o?

GRIGORIJ
To je Tvá druhá otázka, Má²o? Celkem má² t°i.

MARIE
Jakto t°i?

GRIGORIJ
A to je Tvá t°etí otázka?

MARIE
Grí²o, nemohl bys alespo¬ chvíli mluvit váºn¥?

GRIGORIJ
�tvrtá otázka?

MARIE
Grí²o!

GRIGORIJ
Na co je £lov¥ku milión, kdyº dokázal pohnout vesmírem?

MARIE
Ne°íkej, ºe tohle jsi té noviná°ce opravdu °ekl. Vºdy´ je to jen hloupý titulek z Komsomolské
pravdy.

GRIGORIJ
Zná² tohle? Dá Marii na ucho sluchátko.

MARIE
To je ZAZ! Je veux. Ty poslouchá² ZAZ?

GRIGORIJ
Donnez moi une suite au Ritz, je n'en veux pas.
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MARIE
Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas.

GRIGORIJ
Donnez moi une limousine, j'en ferais quoi.

MARIE sm¥je se
Dob°e, vzdávám to. �íká se o Tob¥, ºe jsi nebezpe£ný ²ílenec... cht¥la jsem o Tob¥ napsat
²okující knihu... To mám te¤ napsat, ºe jsem T¥ potkala v samo²ce, m¥l jsi tri£ko z H&M a
poslouchal jsi ZAZ?

GRIGORIJ
Jsem trochu cvok, p°eci.

MARIE
Jako v £em, prosím T¥?

GRIGORIJ
T°eba... Chodím hodn¥ £asto do kina.

MARIE
Na Piráty z Karibiku.

GRIGORIJ
Nap°íklad.

MARIE
A to jsou ty Tvoje b¥sy? �e chodí² £asto do kina? To jako myslí², ºe to v sob¥ nese... n¥jakej
p°íb¥h?

GRIGORIJ
Dob°e no... nejsem tak úpln¥ dramatická postava.

MARIE
Ne. Nejsi.

GRIGORIJ
No a co Ty? �e by s Tebou lomcovala n¥jaká nesnesitelná vnit°ní pnutí...?

MARIE
O m¥ tu nejde.

GRIGORIJ
Jsi �idovka, Marí?

MARIE
Moje prababi£ka byla.

GRIGORIJ
Jaká prababi£ka?

MARIE
Matka mé babi£ky. Matka matky mé matky.

GRIGORIJ
Takºe jsi �idovka.

MARIE
Není to jedno?

GRIGORIJ
Mn¥ jist¥ ano... ale aº budu v pátek u ve£e°e vypráv¥t matce, ºe jsem strávil p·lku odpoledne
v samoobsluze s jakousi... Marií... bude ráda, ºe jsem neztrácel £as s n¥jakou ²ikse.

18



MARIE
Co Ti zas vadí na Marii?

GRIGORIJ
Marie není zrovna ºidovské jméno.

MARIE
�e mi to °íká² zrovna Ty, Grí²o.

GRIGORIJ
Má² pravdu, Marí. Myslím, ºe p·jdu. Bylo mi pot¥²ením.

MARIE
Nepoºádá² mne ani o £íslo?

GRIGORIJ
Ne. M¥l bych?

MARIE
Dob°e. �ekl bys mi prosím své £íslo, Grí²o?

GRIGORIJ
Jist¥. 137.

MARIE
Jak 137?

GRIGORIJ
Mé nejoblíben¥j²í £íslo je 137. Sou£et £íslic je 1+3+7, tedy 11. Pamatuj si: 11. Kdyº vyjád°í²
137 binárn¥ dostane² 10001001. A sou£et £íslic je kolik? T°i jedni£ky dají trojku, takºe t°i.
A te¤ vynásobme 11 z p°edchozího kroku touhle trojkou a co dostaneme? 33! A v tom to je
� protoºe 137 je 33. prvo£íslo! Tím se to v²echno spojuje. A navíc: 13.7. jsem se narodil. No
není to mystické datum?

MARIE
Moºná jsem se se svou hypotézou Tvé normality ukvapila...

GRIGORIJ
Moºná bys mi mohla dát je²t¥ ²anci.

MARIE
Dá² mi to telefonní £íslo?

GRIGORIJ
Nemám telefon. Myslím, ºe se m·ºeme spolehnout na Tvou vynalézavost. Jist¥ mne najde²,
bude²-li chtít. Lehitraot, Marí, t¥²ím se. Políbí ji a odchází.

MARIE
Lehitraot, Grigoriji...
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IV. DIALOG � PA�Í�, �ÍJEN 1910

Na lavi£ce u Seiny sedí hladce oholený muº ve vycházkovém obleku. Je práv¥ dva roky p°ed smrtí,
p°esto vypadá jako k°epký elegán. Ne takový ten junácký typ, spí²e ten ²lachovitý. Seina te£e ti²e a
páchne jen zlehka, podzimn¥. Za muºovými zády je zastávka omnibus·, na které vystupují výlu£n¥
zamilované páry a dop°ávají si procházky alejí. Ob£as spadne ze stromu ka²tan, ale opravdu jen ob£as,
výjime£n¥. V kaºdém p°ípad¥ nikde neplují ºádné ka£enky! K muºi nesm¥le p°ichází devatenáctileté
d¥v£e a my víme, ºe jsme se s její krásou uº n¥kde setkali.

MARIE
Dobrý den profesore. Smím Vás vyru²it?

HENRI
Vy jste to d¥v£e...

MARIE
Psala jsem Vám, ano. �asto Vás tu vídám krátce p°ed polednem... Myslela jsem, ºe byste si
na mne mohl ud¥lat trochu £asu.

HENRI
Pokud se mnou nechcete konzultovat svou diserta£ní práci... Cílen¥ pracuji kaºdý den jen od
devíti do jedenácti hodin, potom uº nechávám ve²kerou v¥deckou £innost výlu£n¥ na svém
podv¥domí. Takºe ºádné intelektuální prostocviky, prosím.

MARIE
Jsem noviná°ka, profesore.

HENRI
V tom p°ípad¥ se nemáme £eho obávat, ºe... sle£no...

MARIE
Jmenuji se Marie Colette. Ráda bych o Vás napsala knihu.

HENRI
Zajímavé. Doposud jsem v²echny knihy o sob¥ musel napsat sám.

MARIE
Ta moje kniha by m¥la být spí²e pro ºenské publikum...

HENRI se zájmem
Jste sufraºetka, Marí?

MARIE
Kdybych byla, sotva bych se zajímala o Vás, nemyslíte?

HENRI
Velmi logická úvaha... Mimochodem, mou kolegyní byla jistou dobu So�e Kowalewská, první
ºena, která získala universitní profesorské místo... Skv¥lá mamtemati£ka... Sám se £áste£n¥
povaºuji za sufraºetku... Sm¥je se.

MARIE
Na²e £tená°ky se zajímají spí²e o recepty... kosmetiku... zdravou výºivu... Jak rychle a zdrav¥
p°ibrat, jak nabýt ºádoucích tvar· a nevypadat jak n¥jaká vychrtlina...

HENRI
Skv¥lé. Takºe se mnou chcete sepsat kucha°ku? N¥co jako �Va°íme s Henrim�? Nebo spí²:
�Poincaré chutn¥, rychle a vydatn¥�? Ne snad, ºe bych se ostýchal sdílet s Va²imi £tená°kami
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sv·j nejoblíben¥j²í recept... ov²em... nem¥la byste si najít n¥koho, kdo by lépe konvenoval
Va²í cílové skupin¥? Co t°eba... Alfons Mucha... nebo... Claude Monet?

MARIE
S Muchou i Monetem jsme uº kucha°ky vydali... Mimochodem, celkem blafy, £ím se cpou
tihleti um¥lci... To ne... Já jsem se s Vámi cht¥la posunout trochu dál... k osv¥tov¥ v¥decké
£innosti. �e bychom osv¥tlili na²im £tená°kám problém t°í t¥les, nap°íklad, pro za£átek.

HENRI
Takºe Vás nezajímá, co va°ím?

MARIE
Mám hádat?

HENRI
Myslíte, ºe je to tak jednoduché?

MARIE
Ten ko²ík na lavi£ce je Vá²?

HENRI
Ano, chodím s ním na trh..

MARIE
Jsou v n¥m vají£ka a ²pek, p°ípadn¥ cibule.

HENRI se dívá Marii docela dlouho do o£í a usmívá se
Marí, víte, ºe mi Vá² nápad, posunout se od kucha°ek dál, t°eba k problému t°í t¥les, v·bec
nep°ijde ²patný?

MARIE s nad²ením
Takºe m·ºu za£ít pokládat otázky?

HENRI
Pus´te se do m¥.

MARIE si vyndavá podklady k interwiev
Tedy první otázka, pane profesore...

HENRI
Oslovujte mne Henri, prosím.

MARIE trochu zasko£ena, ale ne zas tak n¥jak moc zasko£ena
Dob°e, Henri... takºe k první otázce... Vra´me se k problému, tak jak byl formulován v sout¥ºi
o cenu krále Oskara, kterou jste nakonec obdrºel. �te ze svých podklad·: �Je zadán systém
mnoha libovolných hmotných bod·, které se vzájemn¥ p°itahují v souladu s Newtonovými
zákony; za p°edpokladu, ºe nedochází ke sráºkám mezi ºádnými dv¥ma z nich, vyjád°ete
sou°adnice kaºdého z t¥chto bod· ve tvaru mocninné °ady, jejíº prom¥nná je jistá známá
funkce £asu a pro v²echny hodnoty prom¥nné uvedená °ada stejnom¥rn¥ konverguje.� Co jste
si myslel, kdyº jste se dozv¥d¥l, ºe byla vyhlá²ena sout¥º, ve které je t°eba vy°e²it problém
t°í t¥les? Nebo je²t¥ lépe, co jste v té chvíli cítil?

HENRI
Jako co jsem zrovna jedl... a co jsem cítil? Z kuchyn¥?

MARIE
Henri, prosím! To je hor²í neº s Muchou a Degasem dohromady, snaºit se n¥co dostat z Tebe.

HENRI
Tak já p°eci jen... co jsem já proti t¥m velkým um¥lc·m...?
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MARIE
Jsi £lenem v²ech £ty° komor francouzské akademie v¥d, coº se v historii nikomu nepovedlo a
smím-li zkusit p°edpovídat budoucnost, tak se to nikomu nepovede je²t¥ p¥kných pár set let.
Jsi nejspí² nejv¥t²í univerzalista v d¥jinách lidstva, bu¤ Ty a nebo Leonardo.

HENRI
Líbí se mi, kdyº mi tyká², Marie.

MARIE
Já jsem...? Nev²imla jsem si... Promi¬te, omlouvám se Vám, Henri.

HENRI
Není se za£ omlouvat. Prost¥ si tykejme dál... ty jsi redaktorka... já sufraºetka... jsme skoro
jak dv¥ sestry, tak co bychom si netykali?

MARIE
Pokud za£ne² odpovídat váºn¥ na mé otázky, tak ano.

HENRI
Po£kej Marí. Ty mi klade² podmínky?

MARIE
Prosím Henri. Prosím!

HENRI
Dob°e. Uº p°ed t¥mi více neº dvaceti lety nám bylo jasné, ºe vy°e²ení problému t°í t¥les by
významn¥ roz²í°ilo na²e znalosti o slune£ní soustav¥, problém se zdál být °e²itelný pomocí
analytických metod, které jsme uº tehdy m¥li k dispozici. Navíc se obecn¥ v¥d¥lo, ºe Dirichlet
sd¥lil krátce p°ed svou smrtí Kroneckerovi, ºe nalezl zp·sob integrace systému diferenciálních
rovnic popisujících pohyb t¥les a ºe aplikací této metody se mu zcela rigorózn¥ poda°ilo
dokázat stabilitu na²eho planetárního systému. Nane²t¥stí jsme o této metod¥ v¥d¥li jen to,
ºe výchozím bodem Dirichletova objevu by snad mohla být teorie malých oscilací.

MARIE
Uf to je napínavé. Jak detektivka!

HENRI
Já ten problém bohuºel nevy°e²il, dostal jsem se pouze k n¥kolika £áste£ným výsledk·m.
Záludnost spo£ívá v tom, ºe chování sytému t°í t¥les je dramaticky závislé na výchozích
podmínkách, v podstat¥ jde o to, ºe pro kaºdé kladné epsilon, libovoln¥ malé, existují dva
sytémy, jejichº výchozí podmínky jsou rozdílné o mén¥ neº o ono malé epsilon a p°esto se ty dva
systémy chovají po jisté dob¥ zcela odli²n¥. M·ºe to za£ít odchylkou, kterou ani nedokáºeme
zm¥°it a ve výsledku pozorujeme dv¥ naprosto r·zné soustavy. Jedno mávnutí motýlých k°ídel
zm¥ní celý sv¥t. Otázkou pak je, co vlastn¥ o celém tom problému víme...

MARIE si piln¥ pí²e poznámky
Vy matematici °íkáte n¥£emu, kdyº je to malé, epsilon?

HENRI
Jist¥, p°irozen¥.

MARIE
To je ale roztomilé.

HENRI
Co je na tom roztomilého, jak bychom asi m¥li n¥£emu libovoln¥ malému °íkat?

MARIE
Nevím... T°eba ²t¥¬átko? Promi¬... Henri. P°eru²ila jsem T¥.
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HENRI
To je v po°ádku, jen se ptej, Marí.

MARIE
Sta£í kdyº bude² pokra£ovat.

HENRI
Asi p°ed t°emi lety problém t°í t¥les kone£n¥ vy°e²il Sundholm, jeden �véd z Helsinek. P°esn¥
tak, jak bylo v p·vodním zadání, na²el °e²ení ve tvaru stejnom¥rn¥ konvergující °ady... ele-
gantní explicitní °e²ení... jen ta jeho °ada konverguje trochu pomalu, bohuºel... musí² se£íst
deset na milióntou £len·, abys dostala n¥co rozumného. Coº je trochu na dlouhou ruku, ºe,
kdyº v²ech atom· ve vesmíru je asi deset na dvoustou. Zná² tu legendu jak Sissy ben Dahira
nau£il krále �ahrama ²achy a kdyº se ho král ptal, co by si p°ál za odm¥nu, tak mu °ekl, ºe
chce na první pole ²achovnice jedno zrnko p²enice, na druhé dv¥, na t°etí £ty°i... tedy dv¥
na ²edesátou £tvrtou mínus jedna zrnek p²enice? Uº to je nep°edstavitelné £íslo... a te¤ si
p°edstav Sundholma a jeho deset na milióntou. Takºe je otázka, co jsme se díky Sundholmovu
°e²ení dozv¥d¥li...

MARIE
To je trochu jak s tím vtipem o vzduchoplavci, co ztroskotá v balónu a volá na prvního
domorodce, kterého vidí, pane, pane � °ekn¥te mi prosím, kde jsem. A domorodec p°ijde
k vzduchoplavci, dlouze se zamyslí a odpoví: Pane jste v ko²i balónu.

HENRI
Je to je²t¥ hor²í, protoºe mluvíme o ko²i balónu, který je p°edstavitelný aº po se£tení deseti
na milióntou £len· jisté °ady... Celý ºivot jsem kritizoval metodu nep°ímého d·kazu a trval
na d·kazu konstruktivním. Te¤ Sundholm °e²ení zkonstruoval a nezdá se, ºe bychom v¥d¥li
více neº dosud. Zdá se, ºe my²lenka intuicionismu minula sv·j cíl.

MARIE
Tak aspo¬ víte co nevíte.

HENRI
To jsme si dlouho mysleli. Te¤ to spí² vypadá, ºe nevíme, co víme. Sm¥je se.

MARIE
Po£kej Henri, bu¤ n¥co ví² anebo aspo¬ ví², ºe to neví². Jak m·ºe² nev¥d¥t, ºe n¥co ví²?

HENRI
Ví², co je v mém ko²i?

MARIE
V ko²i balónu? Tam je p°eci vzduchoplavec.

HENRI
Myslím sv·j ko², se kterým chodím na trh.

MARIE
�íkala jsem Ti to p°eci.

HENRI
Je v n¥m k°epelka a láhev chardonnay. Celou dobu jsi nev¥d¥la, co v n¥m je a nev¥d¥la jsi,
ºe to neví².

MARIE
�lov¥k m·ºe nev¥d¥t, ºe n¥co neví. Ale jak m·ºe² nev¥d¥t, ºe n¥co ví²?

HENRI
V¥d¥l jsem, kdyº jsem tu k°epelku kupoval, ºe mne tu vyhledá² na lavi£ce u Seiny a já T¥
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budu chtít pozvat na ob¥d?
MARIE

Asi sotva, pon¥vadº kdybys to v¥d¥l, koupil bys aspo¬ koroptev, protoºe jak se maj dva lidi
najíst z jedný k°epelky?

HENRI
A p°itom jsi mi psala, ºe p°ijde².

MARIE
To, ºe na n¥co zrovna nemyslí² neznamená, ºe to neví².

HENRI
P°í²t¥ na Tebe budu myslet, Marí.

MARIE
P·jdeme?

HENRI
A po cest¥ nasbíráme pár ka²tan· do nádivky.

MARIE
Henri...

HENRI
Co Marí?

MARIE
Co se tý£e va°ení, tak na Tebe nemá ani August Rodin.

HENRI
Doufám, ºe i v tom ostatním se Rodinovi vyrovnám.
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ZÁV�RE�NÉ FINÁLE � PA�Í�, B�EZEN 2016

Ve stejné kancelá°i jako v prvním dialogu sedí Marie a Grigorij. Postupn¥ p°icházejí i ostatní,
muºi se pom¥rn¥ intenzivn¥ v¥nují alkoholu, tedy vínu, dokonce si mezi sebou roz²afn¥ vym¥¬ují
kusy oble£ení, posléze i vousy, kníry a paruky, tedy alespo¬ od chvíle, kdy se na obloze objeví druhá
hv¥zda. Je podve£er a ve£er 23. b°ezna a Purim zrovna za£íná. Máme-li být up°imní, od jisté chvíle
snad leda prase, aby se v tom vyznalo, kdo vlastn¥ mluví.

GRIGORIJ
Takºe tohle je Tvoje kancelá°?

MARIE
Ne, to je ²éfa. Máme tu na n¥j po£kat. Pauza. Jsem moc ráda, ºes p°ilet¥l, Grigoriji.

GRIGORIJ
Není to tak daleko.

MARIE
Jsi tu s matkou?

GRIGORIJ
Myslí², ºe bych ji mohl nechat v Petrohradu? Dodnes mi vy£ítá, ºe jsme tehdy nelet¥li na
p°edání Fieldsovy medaile do Madridu.

MARIE
Myslela jsem, ºe T¥ v Tvém odmítání ve²kerých cen podporuje.

GRIGORIJ
Podporuje. Ale na výlet do Madridu let¥t cht¥la.

MARIE
Mohl jsi ji tam vzít pozd¥ji.

GRIGORIJ
Vºdy´ jsem ji vzal te¤ do Pa°íºe.

MARIE
Stýskalo se mi po Tob¥.

GRIGORIJ
Ne ºe bych chápal jak se Ti po mn¥ mohlo stýskat... Ale pokud se nepletu, tak správná
odpov¥¤ na Tvou repliku je: Taky se mi po Tob¥ stýskalo, Marí.

MARIE pot¥²en¥ se usm¥je
Jsi milý, Grí²o. Znaven¥ si sedne na ºidli. Jsem trochu unavená, sednu si, ano?

GRIGORIJ
A te¤ bych Ti m¥l nejspí² nabídnout, ºe Ti p°inesu sklenici vody... A opravdu vezme sklenici
a naleje do ní vodu.

MARIE
D¥kuji. Jerôme by se mne v téhle situaci spí² zeptal, jestli nejsem t¥hotná.

GRIGORIJ se zájmem
A jse²?

MARIE
Po t¥ch n¥kolika odpoledních setkáních v Tvé petrohradské kuchyni? Tak rychle to nejde
Grigoriji...
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GRIGORIJ
Up°ímn¥ °e£eno alternativu, ºe jsi t¥hotná se mnou, jsem v·bec neuvaºoval... P°itom jsem
vlastn¥ nem¥l d·vod ji vylou£it ex ante. Omlouvám se Marí.

MARIE se sm¥je skoro aº pobaven¥
Odpou²tím Ti Grigoriji. Pauza. Ale, kdyº uº jsme s touhle diskusí za£ali... Co bys d¥lal,
kdybych Ti te¤ °ekla, ºe s Tebou £ekám dít¥?

GRIGORIJ
Já?

MARIE
Ano Ty, Grigoriji.

GRIGORIJ
Co bych hypoteticky d¥lal?

MARIE
P°edstav si jeden z moºných sv¥t·, tak jak je konstruuje Kripke. Co bys d¥lal ve sv¥t¥, kde
by Marie Kowalewská £ekala dít¥ s Grigorijem Perelmanem?

GRIGORIJ
Dej mi minutu.

MARIE
Vidím na Tob¥, ºe se jen snaºí² vybavit si �lm, ve kterém se n¥co podobného stalo. Tohle
neplatí Grigoriji. Já chci odpov¥¤ od srdce.

GRIGORIJ
T°icet vte°in.

MARIE
Grí²o!

GRIGORIJ
Marí nech m¥.

MARIE
Jediné, co t¥ napadá je �Rosemary má d¥´átko�, co?!

GRIGORIJ
Marí ty m¥ stra²n¥ plete².

MARIE
�as vypr²el. Poslouchám.

GRIGORIJ
Já... nevím. Ur£it¥ bych vyºadoval, abys tomu dít¥ti nikdy ne°ekla, kdo je jeho otcem. P°edstav
si tu hr·zu, kdyby se to dozv¥d¥lo... Ten stres. To je vylou£ený... nemoºný... vyrovnat se
s faktem, ºe Tv·j otec je nejbyst°ej²í mozek století a Ty se mu nikdy nem·ºe² intelektuáln¥
ani p°iblíºit.

MARIE
Ty ses úpln¥ zbláznil, Grí²o.

GRIGORIJ
Klade² mi stra²n¥ záludný otázky, Marí.

MARIE
Jak bych mohla vlastnímu dít¥ti ne°íct, kdo je jeho otcem?

GRIGORIJ
Tvoje prababi£ka Tvý babi£ce taky nikdy ne°ekla, ºe jejím skute£ným otcem je Henri Poincaré.
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HENRI p°ichází, v ruce má sklenicí Chardonnay
Zaslechl jsem své jméno. Bavíte se snad o mn¥?

MARIE
Není to nic d·leºitého, Henri.

HENRI bere do ruky její sklenici s vodou
Ty pije² vodu, Marí? Nejsi náhodou...

MARIE
Nejsem.

HENRI
Nebu¤ prosím hned podráºd¥ná... Zbylo nám v lahvi je²t¥ trochu Chardonnay. Dá² si skle-
ni£ku?

MARIE
Nabídni spí² tady, kolegovi.

HENRI
Skleni£ku mladý muºi? Omlouvám se, asi se neznáme. Henri Poincaré.

GRIGORIJ
Já Vás samoz°ejm¥ znám. Grigorij Jakovlevi£ Perelman. Bohuºel nepiju... alkohol. Zato jsem
vy°e²il Va²i domn¥nku.

HENRI
Kterou z mých domn¥nek? Týká se to n¥jak Marie?

GRIGORIJ
Týká se topologie a jednodu²e souvislé uzav°ené variety. Víte, co mám na mysli.

MARIE
�íkám Ti Henri, ºe to je Tv·j kolega. Pauza. P·jdu se p°evléct... je mi n¥jak chladno...
Odchází.

HENRI zrovna mu spadl kámen ze srdce
Ano jist¥. K Perelmanovi: Na²el jste protip°íklad?

GRIGORIJ
Dokázal jsem, ºe je Va²e domn¥nka správná.

HENRI
To je od Vás milé. Opravdu si nedáte skleni£ku?

GRIGORIJ
Rozum¥l jsem Vám p°ed chvílí správn¥, ºe máte n¥jakou dal²í domn¥nku, týkající se Marie?

HENRI
Domnívám se, ºe je Marie t¥hotná.

GRIGORIJ
N¥jaké indicie?

HENRI
Vid¥l jsem ji jíst kyselé zelí.

GRIGORIJ
Marie je Va²e pravnu£ka.

HENRI
Takºe jste potvrdil uº druhou mou domn¥nku... b¥hem... t°í minut. Poj¤te, napijeme se na
to.
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GRIGORIJ odmítav¥ zakroutí hlavou
D¥kuji. Piju jen na Purim, to se dokáºu zlít tak, ºe nepoznám Hamana od Mordechaje.

HENRI
Ale Purim zrovna za£íná, práv¥ za£al 14. den m¥síce adaru, podívejte, na obloze se zrovna
objevila druhá hv¥zda.

GRIGORIJ
Dneska to opravdu není m·j den. Pauza. Tak mi nalijte, Henri, prosím.

HENRI nalévá
Tak a´ se nám co nejd°ív pletou � baruch Mordechaj a arur Haman. Lechaim, Grí²o.

GRIGORIJ
Lechaim, Henri. Jen doufám, ºe dnes nebudu muset zpívat Chajav ini² l'vesumej. P°ichází
Jerôme s kuf°íkem a zpívá Chajav ini² l'vesumej. Dneska to opravdu není m·j den.

JERÔME
Vidím, ºe oslava uº za£ala. Grí²o, mám velikou radost, ºe jste p°ijel! Podává Grí²ovi ruku.
P·j£il byste mi prosím své vousy?

GRIGORIJ
Jsem ochoten je vym¥nit za Vá² knír.

JERÔME
Ale ov²em, p°íteli. Vym¥¬ují si vousy za vousy.

HENRI uctiv¥ smekne svou paruku a p°idá se do druºného krouºku
Mohu se do vým¥ny zapojit se svou parukou, mají-li pánové zájem. Promi¬te, Henri Poincaré.

JERÔME
Tak to jste vy! Milé p°ekvapení! I kdyº, kde jinde byste asi byl... Víte Henri, za d·kaz Va²i
domn¥nky získal tady Grí²a odm¥nu milion dolar·.

HENRI
Milion dolar·... To je slu²ná £ástka. Já vyhrál v sout¥ºi krále Oskara II. dva a p·l tisíce
²védských korun...

JERÔME
�asy se m¥ní, Henri.

GRIGORIJ
Odmítl jsem tu £ástku.

HENRI
To od Vás bylo moudré. Mn¥ ty peníze nep°inesly ºádné ²t¥stí, v podstat¥ obratem jsem je
prod¥lal.

JERÔME
Bylo to od Grí²i fantastické romantické gesto. Najednou se v²ichni za£ali zajímat o matema-
tiku. Dokonce i na²e Marí. Marketingov¥ to bylo vymy²lené do posledního detailu.

HENRI
Marí se p°eci o matematiku zajímala uº od svých noviná°ských za£átk·.

JERÔME
Kde v·bec je, Marí?

GRIGORIJ
Ode²la se p°evléct. Bylo jí chladno. Marie p°ichází, má na sob¥ velice representativní ²aty, asi
tak z roku 1910.
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HENRI
Marí, chyb¥la jsi nám! Dá² si skleni£ku?

JERÔME
Ale Marí... co to má² na sob¥? Tyhle ²aty jsem si p°inesl na oslavu Purimu já. M¥l to být
M�J kostým.

MARIE
Promi¬ Jerôme. Ráda si vezmu ten Tv·j. P°evlékneme se?

HENRI
Tady má² tu skleni£ku, Marí.

MARIE
Ve skute£nosti se jmenuji Ilona.

GRIGORIJ
Ani já nejsem tím, za koho se vydávám. Grigorije Jakovlevi£e ukryla KGB na tajné místo,
aby nemohl p°ijmout sv·j milion a vznikla tak o pov¥st o hrdém Rusovi, který se nedá koupit.
Jsem jeho dvojníkem. Vítek.

JERÔME
T¥²í mne Vítku. Miroslav.

HENRI
Ale Grí²o. Vy si to usnad¬ujete. To není ºádný karneval, kdyº vypadáte po°ád stejn¥ a jen
tvrdíte, ºe jste n¥kdo jiný. Podstata karnevalu spo£ívá v tom, ºe najednou vypadáte jinak, i
kdyº jste po°ád ten samý £lov¥k.

GRIGORIJ
Jsem Vítek.

MARIE
Jak to myslí², Grigoriji?

GRIGORIJ
U nás v hospod¥ na Vasiljevským ostrov¥ po°ádali sout¥º v p°íprav¥ míchanejch nápoj·.
Kvrdlali to tam v²ichni jak na dvo°e Rudolfa druhýho, do ²ejkru lili p°ísad víc neº pejsek
s ko£i£kou a nakonec vyhrál maník s úpln¥ novým receptem � míchanej nápoj GRUZOVIK.
Ví², co to je, gruzovik?

MARIE
Gruzovik je nákla¤ák, samoz°ejm¥.

GRIGORIJ
Jasn¥. Ale v kontextu míchanejch nápoj· je to malá vodka, která táhne velkou vodku. Nákla-
¤ák. Pije² po°ád tu samou vodku ze stejný �a²ky, ale ze dvou r·znejch sklenic. Tomu °íkám
míchanej nápoj. Absolutní zm¥na paradigmatu.

HENRI
Vskutku revolu£ní my²lenka.

JERÔME
Loni jsme si u nás v Le Monde ud¥lali také p°elomový karneval. �li jsme v²ichni p°evle£eni
za své kolegy.

GRIGORIJ
To zní jako u£in¥né peklo.

MARIE
Bylo. Za Jerôma bylo p°evle£eno nejmí¬ deset lidí. V·bec jsem nev¥d¥la s kým se mám líbat
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d°ív.
GRIGORIJ

Po£kej Marí. Má-li Henri pravdu, pak jediný, s kým se na karnevalu líbat nesmí², je ten, kdo
vypadá jako Tv·j milý. Tedy: £ím více tvá°í milého na karnevalu uvidí², tím mén¥ cizích tvá°í
a tím men²í pravd¥podobnost, ºe se Tvá ústa zmýlí. Pokud ov²em budou líbat jen cizince.

MARIE
Má ústa se nemýlí, Vítku.

HENRI
Poj¤me to zopakovat. Já, já bych se tak rád p°evlékl, t°eba tady... za Vítka.

JERÔME
Vºdy´ uº docela jsme, p°evle£eni.

HENRI
No a? P°evle£e² i p°evle£eného. To je jako druhá derivace. Znovu se p°evlékají. Te¤ uº opravdu
není v·bec jasné, kdo je kdo. Jména postav, tak, jak je dále zaznamenáváme, je t°eba brát
s velkou rezervou. Moºná mluví n¥kdo úpln¥ jiný. Nezbývá neº doufat, ºe skute£nou identitu
mluv£ích rozkryje reºisér � opravdový to mistr analytické dedukce.

MARIE
Co má² v tom kuf°íku Miroslave?

JERÔME
Napekl jsem Hamanovy u²i. A taky v n¥m mám pro Tebe ten milion dolar·.

GRIGORIJ
Kde jsi k n¥mu p°i²el Miroslave?

JERÔME
Normáln¥ jsem ho vyzvedl v bance. Kdyº jsem oznámil, ºe nav²tíví² redakci Le Monde, Clay·v
ústav m¥ jmenoval kurýrem. Musí² mi pak jen podepsat p°íjmový doklad.

HENRI
Opravdu jsi jen jeho dvojníkem? Takºe nejsi ºákem Mí²i Gromova?

MARIE
Karneval je vlastn¥ takovou oslavou topologie. Nafukuje², vyfukuje², trochu m¥ní² povrch.
Pomocí Ricciho proud¥ní. Ale to podstatné z·stává. �lov¥k. Nakonec jsou v²ichni lidé home-
omorfní.

JERÔME
Protoºe mají stejný po£et otvor·?

HENRI
Jist¥. Toroid neboli plovací kruh v kouli netransformuje². Pon¥vadº toroid je rodu jedna a
koule rodu nula. Ale sklenici bez ou²ka kdyº zmá£kne², tak z ní kouli vytvaruje².

GRIGORIJ
Kolik má v·bec £lov¥k otvor·?

MARIE
Sedm p°eci. Jako duha barev.

JERÔME studuje cosi na svém chytrém telefonu
�ena osm, pí²ou ve wikipedii. Kdyº zadám �External ori�ces�.

GRIGORIJ
Takºe ºena je topologicky rodu osm. Muº rodu sedum. Moºná v tom spo£ívá problém ve
vzájemné komunikaci.
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HENRI
Jsem koule p°estrojená za krychli.

MARIE
Kde je v·bec ten milon dolar·, Miroslave? A co s nimi podnikneme?

JERÔME
Milion je hloupé £íslo. Baruch Mordechaj i arur Haman mají stejnou hodnotu � 502. Proto se
£lov¥ku tak pletou. Ale milion?

GRIGORIJ zpívá
Million million million alyh roz – Iz okna iz okna iz okna vidix~ ty. Kto
vl�blen, kto vl�blen, kto vl�blen i vser~ez – Svo� �izn~ dl� teb� prevratit
v cvety.

MARIE n¥ºn¥
Tuhle píse¬ mi bude² uº vºdycky zpívat, na p°ivítanou, kdyº vkro£ím do Tvé kuchyn¥.

HENRI
Co je v·bec milion za £íslo? Milion.

GRIGORIJ
Já mám rád £íslo 137.

MARIE
Vítku, prosím T¥!

GRIGORIJ
Nakonec jsou stejn¥ v²ichni, kte°í vyhrají takovouhle sumu, jen okradeni p°íbuznými a pak
spáchají sebevraºdu.

JERÔME
Já mám jen maminku.

GRIGORIJ
Na to bych nespoléhal.

MARIE
Máme je²t¥ n¥jaké víno?

T�I MU�SKÉ POSTAVY p°isko£í jak t°i £erti na gumi£ce
Ale samoz°ejm¥ drahá.

MARIE náruºiv¥ pije
Kdyº vás tu vidím, kolem sebe... Není se co divit, ºe mne vºdy tak fascinoval problém t°í
t¥les... vºdy´ jste to vy, kdo mne obíháte m¥ jak ona t°i t¥lesa. Kdo mi nadbíháte... Slunce,
Zem¥, M¥síc... Vítek, Honza, Miroslav...

GRIGORIJ
A M¥síc se p°estrojil za Slunce...

HENRI
M¥síc JE Slunce, je v obou stavech, ve stejném okamºiku...

MARIE
A já jsem ve t°ech stavech naráz � s Vítkem, Honzou i Miroslavem.

HENRI
A p°itom nejsi v jiném stavu, ºe.

JERÔME
Jak °ekl Niels Bohr � kdo se neleká kvantové mechaniky, ten ji je²t¥ nepochopil.
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HENRI
Niels Bohr? Toho neznám...

GRIGORIJ
Honzo, co bys d¥lal v hypotetickém sv¥t¥, kde by Marie Kowalewská £ekala dít¥ s Grigorijem
Perelmanem?

JERÔME
Já?

GRIGORIJ
Má² na to t°icet vte°in. Pot°ebuju v¥d¥t, jak se lidé v takové situaci chovají.

JERÔME
V takové situaci...? Já? Asi bych se p°esunul bych se do jiného hypotetického sv¥ta. Co bys
ty, navrhoval?

GRIGORIJ
To jsi mi opravdu pomohl, Honzo.

MARIE
Kluci! Chag sameach!

HENRI
Co ud¥láme s tím milonem?

JERÔME
Jak jsi v·bec dokázal mou domn¥nku, Vítku?

GRIGORIJ
Nejt¥º²í bylo Tvou domn¥nku dokázat v t°írozm¥rným prostoru. P°edstavuj si letící raketu a
za ní klubko £ervený nit¥... m·ºe se zamotat sama do sebe ta nit... zauzlovat se. Od pátýho
rozm¥ru vej² kaºdej uzel rozmotá², i ve £trtým rozm¥ru je to pomocí jistejch transformací
moºný. Ale jak se ti n¥co zamotá ve t°írozm¥rným prostoru, tak jsi vy°ízenej. Tam jse² jak
sardinka, tam se nehne².

MARIE
Proto jsou na²e ºivoty tak zamotaný, v tom na²em t°írozm¥rným prostoru...

GRIGORIJ
Zamotaný jsou stejn¥ jako v jakýmkoliv jiným prostoru, jen prost¥ nejdou rozmotat.

MARIE
To myslím p°eci. Jak to maj asi jednoduchý mimozem²´ani. �e se vymotaj ze v²eho. Moºná
Houdini to umí, pohybovat se ve vy²²ích rozm¥rech...

HENRI
Mám rád Tvou n¥ºnou nostalgii, Marí.

GRIGORIJ
Kdyº sedí² u stolu u m¥ v kuchyni a zapaluje² sví£ku.

JERÔME
A v t°etím rozm¥ru? Jak jste ten d·kaz nakonec dokon£il, Vítko?

GRIGORIJ
Sta£ilo pro metriku zavést pojem entropie. Podobn¥ jako v termodynamice. Díky entropii
metriky se mi poda°ilo udrºet singularity pod kontrolou.

HENRI
Chytré. Zato tady nám entropie roste tém¥° exponenciáln¥.
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JERÔME
A °ád se m¥ní v chaos.

MARIE
Jestli tu byl n¥kdy °ád v·bec.

HENRI
A jestli lze rozeznat, °ád od chaosu.

JERÔME
Tak co ud¥láme s tím milonem?

GRIGORIJ
Otev°em kufr a uvidíme.

HENRI
Tak tomu °íkám plán. Otev°ou kufr a on v n¥m je opravdu milion dolar·.

GRIGORIJ
Nejd°ív bych sn¥dl Hamanovy u²i, kdyº uº je pro nás Miroslav napekl.

HENRI
Po sladkém se m·ºu umlátit.

MARIE
Máme je²t¥ víno?

GRIGORIJ
Já ty peníze nechci. Nejsem blázen.

MARIE
V²ichni jsou blázni jen ty jsi asteroid.

GRIGORIJ
Asteroid 50033. P¥kné je, ºe 50033 je prvo£íslo.

HENRI
Tak já ty peníze vyhodím z okna.

JERÔME
Lidi se o n¥ na ulici porvou... Co kdyº se n¥kdo zraní? Bude to na²e vina.

MARIE
P°eci je m·ºeme v¥novat na n¥jaký u²lechtilý ú£el...

GRIGORIJ
A co je podle tebe u²lechtilého?

MARIE
Co ²t¥¬átka?

GRIGORIJ
�t¥¬átka?

JERÔME
Nic roztomilej²ího neº podm¥rnej pes T¥ nenapadlo?

MARIE
Ty Hamanovy u²i jsou skv¥lé, Miroslave.

JERÔME
To ví², domácí marmeláda...

HENRI
Copak ty peníze nem·ºou zmizet sami od sebe? Musíme se jimi tak trápit?
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GRIGORIJ
Kdyby tu byla normální kamna...

HENRI
Moje domn¥nky jsi vy°e²il rovnou dv¥, ale zbavit se milionu, to uº neví² jak.

MARIE
Tak co kdybys je zas odnesl, kdyº jsi je p°ines, Miroslave?

HENRI
To je ov²em kolosální nápad!

GRIGORIJ
Ta moºnost cesty zp¥t. Vrátit peníze do banky. To je jak cestování v £ase.

HENRI
Miluju cestování v £ase. Ilono, tys to vy°e²ila!

MARIE
Dáte mi pusu, kluci?

T�I MU�SKÉ POSTAVY líbají ji ze v²ech stran
Dáme si je²t¥ víno!

MARIE
Já uº ne, kluci.

T�I MU�SKÉ POSTAVY
Nejsi náhodou t¥hotná, Ilono?

MARIE
Ale kluci. Sm¥je se. Zapne rádio, v²ichni tan£í. A ZAZ zpívá: Je veux de l'amour, de la joie,
de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la
main sur le coeur... papala papapala... Miroslav odn¥kud p°inese kytaru a spole£n¥ s Honzou
se k ZAZ p°idávají se zp¥vem Chajav ini² l'vesumej. Ilona se líbá s Vítkem a p°ikusují k tomu
Hamanovy u²i.

KONEC.
Praha, Jena, listopad a prosinec 2015.
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