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Your theory is crazy, but it's not crazy enough to be

true. (Niels Bohr)

Pokud experimentální data neodpovídají teorii, jistì

není chyba v teorii. (Moudrost starých teoretických fy-

zikù, tak, jak je ústnì pøedávána na katedøe matematiky

fakulty jaderné a fyzikálnì in¾enýrské ÈVUT jednou ge-

nerací vìdcù na druhou snad ji¾ tøi pìtiny stovky let.)

Facts are constituted by older ideologies, and a clash be-

tween facts and theories may be proof of progress. (Paul

Karl Feyerabend)



PRELUDIUM { PØISTÁNÍ

Preludium neboli ouvertura { první symfonický prvek s o¾ivlými obrazy v druhém plánu. V¹e
se odehrává nìkdy v polovinì 25. století, v dobì, kdy zrovna letí retro móda ¹edesátých let
20. století, co¾ je samozøejmì z pohledu dne¹ního pozorovatele veliká ta¹kaøice. Dr. Kelvin
pøistává. Obleèen v majestátním skafandru se vynoøuje z dýmu a ml¾ných mlhovin jak bájný
drak z pohádek Jana Drdy. V prostoru se pohybuje témìø volnì, jen obèas vyu¾ívá v¹ude-
pøítomné roury a døevìné ¾ebøíky, pøièem¾ jím zmítají záchvìvy vnitøní nejistoty, které jsou
samozøejmì v prostøedí beztí¾e vizualizovány a¾ fyzicky. Hudba pomalu vrcholí, pøekvapivì
brzy, ale vlastnì proè ne, proè by nemohlo veliké grandissimo pøijít rovnou v pøedehøe? Naè
èekat, kamarádi! S velikým úsilím se Dr. Kelvin zachytí madel na zemi, zmáèkne èudl veliký
a zapne jím gravitaci. Hudba se vyklidní a znavený astronaut se vyèerpanì zaène vysvlékat ze
skafandru, na sobì má modrý propocený trikot s logem Vesmírné agentury a slu¹ivé tepláky.
Postaví se koneènì na vlastní nohy, vykroèí. . . a v¹ude se rozprostøe ticho a tma.

I. OBRAZ { SNAUT

Polokulovitá kabina s jediným panoramatickým oknem pøipomíná vnitøek kokonu bource mo-
ru¹ového. Vlevo stojí Dr. Kelvin, vpravo, zády ke Kelvinovi a bokem k divákùm sedí na
toèícím køesle s opìradlem malý, hubený mu¾ s oblièejem spáleným od slunce, kù¾e na nose
a na lícních kostech se mu loupe ve velkých cárech. Je to Dr. Snaut, kybernetik. Na sobì má
bílou ko¹ili, vlastnì relativnì èistou a¾ na ¹edivì mastné místo na levé hrudi, do kterého si
zøejmì otírá pravou ruku. Na nohou má kalhoty se spoustou kapes, takové, jaké nosí krteèek,
na kolenou jsou v¹ak potøísnìné a na mnoha místech propálené chemikáliemi. V ruce dr¾í
hru¹ku z plastické hmoty, tu hru¹ku, ze které jsme v¹ichni kdysi pívávali nápoje ve starých
kosmických lodích bez umìlé gravitace.

KELVIN
Snaute. . .

SNAUT otoèí se v køesle za zvukem, rukou zavadí o stùl a vypadne mu z ní lahev { hru¹ka
Kurva! Snaut si zas polil kalhoty na svém oblíbeném místì.

KELVIN
Promiò. Vzbudil jsem tì. Nic nehledej. . . Kelvin vyndá z kapsy kapesník a nabídne ho
Snautovi.

SNAUT
Jsi za mnou pøi¹el, aby ses o mì staral?

KELVIN
Jen kapesník. . .
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SNAUT
Nespal jsem.

KELVIN
Co ti je, Snaute?

SNAUT
Se¹ starostlivej. Jen nevím, proè se chce¹ starat zrovna o mì.

KELVIN
Ty mì nepoznává¹ Snaute?

SNAUT
A mìl bych snad? Promiò, ale nemám tu jen tebe. Snaut se otoèí ke stolu a zaène nìco
psát. Kelvin sebere hru¹ku { lahev ze zemì a pøièichne k ní. Jen¾e to se Snaut u¾ zase
otoèil a dívá se na nìj. Nejsem vo¾ralej, jestli sis myslel tohle.

KELVIN
Ne, to ne. . . to mne nenapadlo.

SNAUT
Prostì si jen rád èuchá¹ k vìcem. Jak má¹ nìco v ruce. . . tak si k tomu musí¹ èuchnout.

KELVIN
No. . .

SNAUT
Chce¹ si èuchnou i ke mnì? Dejchne na Kelvina. Vonnej dech co? Ibi¹ek. . . a taky �alka.

KELVIN trochu nejistì
Pøesnìjc bych to nepopsal.

SNAUT
Hele já vim, ¾e neví¹ jak ses sem dostal, nikdo z vás to neví, ale pøeci jen, tebe neznám.. .
na rozdíl vod tìch ostatních. . . tak¾e. . . jen pro zajímavost { mù¾e¹ mi øíct, kde ses tu
vzal?

KELVIN
Pøed chvílí jsem pøiletìl. . . pøistávacím modulem z Prométhea. . . standardní postup. . .

SNAUT zaskoèen jak kdyby ¹patnì rozumìl
Odkud jsi pøiletìl?

KELVIN
Ze Zemì samozøejmì. Prométheem { zná¹ Prométhea, ne, nemáme zas tolik mezihvìznejch
lodí o toná¾i Cé. . .

SNAUT
Tak¾e ty jsi. . . Kelvin?

KELVIN
Kdo jinej bych asi byl?

SNAUT
Jasnì. . . promiò. Neèekal jsem tì.

KELVIN
Jak jsi mì neèekal? Je¹tì dnes ráno jsem ti posílal zprávu z paluby Prométhea.
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SNAUT
Asi má¹ pravdu. . . Vítej na Solaris. Máme tu trochu zmatek, promiò.

KELVIN
Hmmm, to vidím. Kde je vùbec Gibarian?

SNAUT
Gibarian? Co s ním chce¹ udìlat?

KELVIN
Co bych s ním dìlal? Musím se u nìj ohlásit. . . První povinností astronauta po pøistání
je raport u velitele stanice, to platí na Solaris stejnì jako kdekoliv jinde.

SNAUT
A nechce¹ se nejdøív vykoupat? Je to. . . osvì¾ující.

KELVIN
Snaute, pøedpis je dùle¾itìj¹í ne¾ sprchování.

SNAUT
A nemá¹ hlad? Máme tu vynikající konzervy, opravdu. . . vynikající.

KELVIN
Snaute?! Kde je Gibarian? Snaut vstane a jde k oknu. Mne si ruce.. . Po chvíli se otoèí.

SNAUT
Øeknu ti to tak Kelvine. . . bude¹ se muset spokojit s mou spoleèností. . . alespoò pro-
zatím. . . Pousmìje se, ale neni to moc hezký. Prozatím. Neboj se. . . myslím, ¾e po pár
dnech nebude¹ mít o spoleènost nouzi. . . pokud tedy. . . Zamyslí se. Mù¾u tì o nìco
po¾ádat prosím. . . o malou laskavost. . .?

KELVIN
Øekne¹ mi pak, kde je Gibarian?

SNAUT
Polo¾il bys ruku na stùl, prosím?

KELVIN
Bude¹ mi z ní vì¹tit? Nebo. . .?

SNAUT
Jen na chvíli, prosím.

KELVIN
Kdy¾ ti to udìlá radost. . . Snaut chytí klidnì Kelvina za zápìstí, pomalu otevøe ¹uplík
svého stolu, cosi vytáhne a najednou, jak ¹ílenec, vrazí Kelvinovi do dlanì jehlu. Ten
zaøve a strhne ruku. Kurva Snaute! Tobì úplnì jeblo!

SNAUT
Uka¾ mi tu ruku.

KELVIN
Kurva ani za zlatý prase.

SNAUT
Je to jen malá jehlièka. Dívej.

KELVIN
Kurva polo¾ ji nebo za sebe neruèim! Ty vole co se s tebou dìje?

5



SNAUT
Tak já nevim, ty se¹ psycholog, já jen blbej kybernetik, ty bys mi mìl stanovit diagnózu,
ne.

KELVIN
Polo¾ tu jehlu u¾ do hajzlu.

SNAUT
V¹ak je dávno na stole u¾, nevidí¹?

KELVIN
Bì¾ vod toho stolu, pomalu, jo.

SNAUT
Jak si pøeje¹. Snaut odejde od stolu a Kelvin z nìj rychle sebere jehlu. No vidi¹, jehlu
má¹, tak mi uka¾ tu ruku.

KELVIN
Kurva co bych ti ukazoval, teèe mi z ní krev jak z prasete.

SNAUT
Jen ji otevøi, chci jen vidìt tu ránu.

KELVIN
Tì òák vzru¹uje pohled na krev? Kurva, co to je za úchylku? Se¹ hemato�l?

SNAUT teï se usmívá
Tak vidí¹, diagnózu jsi mi u¾ stanovil. Jen mi uka¾ tu ránu, dívej, nic ti neudìlám,
mám ruce za zádama.

KELVIN
Ty jsi magor! Já letim ¹estnáct mìsícù vesmírem, abych hned první den slu¾by narazil
na magora, co mi rozpíchá ruku ¹pendlikem. . . a pak si jako dùkaz míru strèí ruce za
prdel a já jako ¾e mu mám vodpustit? Ani hovno, Snaute, i kdybys tu na mì v týdle
chvíli zaèal mávat olivovou ratolestí!

SNAUT
Bude to hor¹í Kelvine, vìø mi. Tohle je. . . jen zaèátek.

KELVIN teï mu tu ruku uká¾e od sebe
Podívej jak to krvácí!

SNAUT
Zavá¾u ti to.

KELVIN
Vùbec se ke mnì nepøibli¾uj.

SNAUT
Byl to dùle¾itej experiment, brzo pochopí¹, proè jsem ho musel udìlat.

KELVIN
A se sebou dìlá¹ tyhle experimenty taky? Proto má¹ sedøený klouby na krev? A èelo si
vopaluje¹ nad sporákem nebo snad plynovou pistolí? Kurva! Kde je Gibarian? Je mimo
stanici, ¾e ho nemù¾u teï vidìt? Letìl nìkam?

SNAUT
Ne. Neletìl. A u¾ nepoletí.
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KELVIN
Co¾e? Chce¹ mi naznaèit. . .

SNAUT
Myslím, ¾e mi rozumí¹.

KELVIN
Mìl nehodu? Kdy se to stalo?

SNAUT
Dneska za svítání.

KELVIN
Chci znát ka¾dej detail.

SNAUT
Dobøe. Teï se bì¾ vykoupat. . . a za hodinu. . . nebo jak se ti to bude hodit. . . stav se za
mnou nebo za Sartoriem. Zná¹ Sartoria?

KELVIN
Jako tebe samozøejmì, z fotogra�e.

SNAUT
Dobøe. . . chci øíct jen. . . kdybys vidìl nìkoho jinýho ne¾ mì nebo Sartoria. . .

KELVIN
Snaute, nikdo jinej ne¾ ty, Sartorius a já tu neni, nemù¾e tu bejt. Pokud je tedy
Gibarian. . . Chce¹ øíct, ¾e tu bloudí jeho duch nebo co to na mì zkou¹í¹? Dobøe. . .
Kdy¾ potkám Gibariana, tak do nìj píchnu nejdøív tu tvou jehlu, abych zjistil, jestli
je to duch teda, zdá se, ¾e je to tu zvykem, rituál krásnej, píchni jehlou ka¾dýho na
pøivítanou. . .

SNAUT
Nedìlej nic, Kelvine, kdy¾ nìkoho uvidí¹.

KELVIN
Voni sou tu je¹tì jiný duchové ne¾ ten Gibarianùv?

SNAUT
Varoval jsem tì, Kelvine. Víc pro tebe udìlat nemù¾u.

KELVIN
Nesna¾ se bejt tajemnej, Snaute. Pøed èím se mì sna¾í¹ varovat? Co jako mám vidìt?

SNAUT
Nevím. To zále¾í hlavnì na tobì.

KELVIN
Chce¹ øíct, ¾e mù¾u mít halucinace? Unik nìjakej plyn. . .? Co se týèe tvýho chování,
tak by to hodnì vysvìtlovalo.

SNAUT
Bohu¾el je to reálný. . . Hlavnì neútoè. Nikdy si nesmí¹ zaèít!

KELVIN
Proto má¹ ty krvavý klouby na rukou? Co to je, Snaute? Polythéria?

SNAUT
Dávej na sebe bacha, Kelvine.
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KELVIN
Co se stalo s Gibarianem? A co jste udìlali s jeho tìlem?

SNAUT
Pøijï za hodinu, Kelvine.

SYMFONICKÁ VÌTA È. 1 { V CHLADÍCÍM BOXU ATD.

A zase putování Dr. Kelvina po stanici a spousta nepochopitelné, neuchopitelné hudby. Nej-
prve zavede Kelvina ¾ízeò k ohromnému stojícímu mrazícímu boxu, i kdy¾ mo¾ná je to spí¹
hlad nebo chu» na zmrzlinu, nic, co by teklo, by v tomhle boxu nezùstalo tekutý, snad kromì
vodíku tekutýho a ten se zas blbì pije. Kelvin mra¾ák otevøe, na chvíli ho oslepí jeho vni-
tøní, a¾ bolavì bílé svìtlo, vyvalí se spousta ledového dýmu a s jediným tupým úderem o
zem vypadne mra¾ená mrtvola Gibariana. Je tuhý jak zmrzlá treska a jeho pád pøipomíná
Frigovy nìmé �lmy. Kelvin se k nìmu sehne, aby nahmatal tep a v tu samou chvíli vystoupí
{ pravdìpodobnì z pøihrádky na zeleninu { obrovská èerno¹ka v záøivých ¾lutých ¹atech a
zmizí za rohem, cupitavými, drobnými krùèky jak kdyby kdysi byla bývala baletkou. Kelvin
na ni zírá, i kdy¾ ne zas tak dlouho, musí narvat Gibarianovo tìlo zpátky do mrazáku, co¾
tedy pomìrnì zruènì udìlá. Mrazák se zavøe a rozhostí se tma. Po chvíli se rozsvítí lampièka
u stolu na druhé stranì stanice, sedí u nìj Kelvin, na hlavì má sluchátka a zaujatì poslou-
chá. Po chvíli sluchátka sundá, z tiskárny vyjede papír, Kelvin si zakryje oèi a po pamìti ho
vlo¾í do ¹uplíku. Kdy¾ je ¹uplík uzamèen, tak oèi zas otevøe, zaène nìco »ukat do poèítaèe,
pøièem¾ si dìlá poznámky tu¾kou, co¾ pùsobí tak nìjak høejivì, a¾ starosvìtsky. Jen kdyby
oblièej Kelvinùv nebyl tak ledovì bílý! Hudba dohraje, Kelvin vytøe¹tí oèi do dálek a tma se
opìt setmí.

II. OBRAZ { SARTORIUS

Dveøe, nic víc ne¾ dveøe. Kelvin klepe, ¾ádná odpovìï.

KELVIN
Sartorie! Pauza. Doktore Sartorie! Otevøete { to jsem já { ten novej psycholog, Kel-
vin. Musím s váma mluvit, otevøete prosím. Pauza, snad ¹ramot za dveømi. Pøiletìl
jsem pøed dvìma hodinama Prométheem, pøeci jste o mnì musel sly¹et. Pauza a za
dveømi drobné krùèky. Copak tu nikdo není schopen chodit aspoò trochu ráznì? Jsem
tu sám, chodba je prázdná, nemusíte se nièeho obávat. Pauza. A teï pro zmìnu ty
rázné kroky. Copak mù¾e jeden èlovìk napodobovat souèasnì dva typy chùze? Doktore
Sartorie!!! Tak otevøete nebo ne? Neletìl jsem ¹estnáct mìsícù, abych tu stál pøede
dveøma jak ¹estnáctiletej puber»ák pøed kabinetem svý francouz¹tináøky. Mon chéri,
otevøete! Poèítám do desíti. Potom vyrazím dveøe.
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SARTORIUS
Nemù¾ete dovnitø Kelvine, to bohu¾el není mo¾né.

KELVIN
Tak pojïte vy ven! Musím s vámi mluvit.

SARTORIUS
Není to tak jednoduché jak myslíte, Kelvine. Vidíte tu obrazovku vedle dveøí? Zapnìte
ji. Kelvin zapne obrazovku, objeví se na ní neobyèejnì vysoký a hubený mu¾, zdá se, ¾e
jeho tìlo se pod bezovým trikotem skládá jen ze samých kostí. Kolem krku má èerný
¹átek; pøes rameno mu visí slo¾ený pracovní plá¹» popálený chemikáliemi. Podivuhodnì
úzkou hlavu naklání na stranu. Témìø pùlku oblièeje mu zakrývají tmavé brýle, tak¾e
jeho oèi nejsou vùbec vidìt. Má dlouhou dolní èelist, silné rty a obrovské, jakoby omrzlé,
zsinalé u¹i. Je neoholen. Od zápìstí mu na tkanièkách visí ochranné rukavice z èervené
gumy proti záøení. Zbytky jeho vlasù (vypadá to, ¾e se strojkem sám støíhá na je¾ka)
mají olovìný odstín, jeho vousy jsou úplnì ¹edivé. Èelo má opálené jako Snaut, ale asi
jen do poloviny. Na slunci nosí zøejmì nìjakou èepièku.

KELVIN
Vidím vás, doktore.

SARTORIUS zjevnì nepøátelsky
A já vás poslouchám, Kelvine.

KELVIN
Doktor Gibarian je mrtev.

SARTORIUS
Ano. A dál?

KELVIN
Vidìl jsem i ji. . . tu ohromnou èerno¹ku. . . vylezla z mra¾áku tím svým kachním kro-
kem. . . . jakoby v tom mra¾áku nebylo minus dvacet pìt stupòù. . . . dotkl jsem se jí
letmo. . . . její kù¾e byla teplá. . . jen. . . nevonìla vùbec po nièem. . . já. . . mám docela cit
pro vùnì doktore, málokdo má takovej èich, co já.

SARTORIUS
Víte, ¾e Gibarian nemìl vùbec. . . èich?

KELVIN
Gibarian trpìl anosmií? To jsem nevìdìl. Jak to s tím ale souvisí?

SARTORIUS
To brzy poznáte, Kelvine.

KELVIN
Ne, ¾e bych vám rozumìl, doktore. . . Chci øíct, ¾e. . . zdálo se, ¾e si mýho dotyku ta
èerná obrynì vùbec nev¹imla, i kdy¾. . . snad se jí trochu zaleskla bìlma oèí, nevím,
zmizela rychle, po dvou tøech vteøinách jsem u¾ sly¹el jen to mlaskavì mìkký »apání
jejích bosejch chodidel. Nemìla na sobì nic ne¾ ¾lutavì lesklou sukni, snad ze slámy,
obrovský povislý prsa. . . a její èerný pa¾e. . .

SARTORIUS
Byly jak va¹e stehna, ¾e, Kelvine.
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KELVIN
Vy mne vidíte, doktore?

SARTORIUS
Vidìl jsem va¹i fotogra�i, to mi staèilo, Kelvine.

KELVIN
Mám za sebou ¹estnáct mìsícù ve vesmírný lodi. . . Èekal jste horníka nebo vzpìraèe?
Ostatnì, zrovna od vás jsou nará¾ky na mou muskulaturu ponìkud. . . nepøípadný,
nemyslíte? Ale kdy¾ u¾ se bavíme vo zjevu. . . mù¾ete mi nìjak vysvìtlit, proè máte oba
se Snautem odøený klouby na rukou a hlavu spálenou jak topinku v nìjaký zapadlý
nádra¾ce?

SARTORIUS
Nemìl jste ten mrazák otvírat, Kelvine.

KELVIN
Copak jsem to mohl tu¹it?

SARTORIUS
A dál?

KELVIN
Zabila ho. . . ona?

SARTORIUS
Pøíèinou Gibarianovy smrti bylo vstøíknutí smrtelné dávky pernostalu. Pøipravil jsem
u¾ protokol, a¾ prozkoumáte tìlo, poprosím vás, abyste ho podepsal.

KELVIN
Sebevra¾da?

SARTORIUS
Doktor Snaut vám to neøekl?

KELVIN
Ne, od Snauta jsem se toho moc nedozvìdìl. . . Kdy¾ jsem ho ¾ádal o informace propích
mi ruku jehlicí.

SARTORIUS
Ukázal byste mi tu ruku prosím, Kelvine?

KELVIN
Tak¾e vy ste se u¾ taky zbláznil?

SARTORIUS
Zbláznil? Poprvé se zasmìje a to vzhledem k pomìrùm dosti uvolnìnì.. . Ké¾ by Kelvine.
V¾dy» to by bylo vysvobození!

KELVIN
Vím, ¾e nejsme blázni a to, co nás obklopuje, opravdu existuje.

SARTORIUS
A jak jste na to pøi¹el? Snad na základì té bolesti, co jste cítil, kdy¾ vám Snaut
pro¹pikoval ruku? Nebuïte naivní! To v¹e mù¾e existovat jen ve va¹ich pøedstavách,
stejnì jako já, Snaut, ta èerná Venu¹e i Gibarianova mrtvola.
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KELVIN
Toho jsem si pøirozenì vìdomej, doktore, jsem sice psycholog, co¾ z va¹í perspektivy
biofyzika je samozøejmì nìco jako kvìtináøka, ale úplnì blbej nejsem. . . Vymyslel jsem
solidní experimentum crucis. . . Po¾ádal jsem sateloid krou¾ící kolem Solaris, aby mi mi
podal s pøesností na pìt desetinnejch míst informaci, který poledníky právì protíná.
Souøadnice jsem vytisknul a ulo¾il do zásuvky a samozøejmì jsem se na nì nedíval.
Potom jsem na základì èasovejch údajù provedl teoretickej výpoèet polohy sateloidu
na hlavním poèítaèi a údaje porovnal. Èísla se shodovala a¾ do ètvrtýho desetinnýho
místa, pøesnì, jak jsem pøedpokládal. To znamená, ¾e hlavní poèítaè v ¾ádnym pøípadì
není jen mým pøeludem, sám bych nikdy nebyl schopen tak komplikovanýho výpoètu.
Poèítaè existuje nezávisle na mnì, co¾ znamená, ¾e reálnì existuje i stanice a v¹echno,
co je na ní.

SARTORIUS vytáhne ze ¹uplíku nìkolik papírù s diferenciálními rovnicemi
Co myslíte, ¾e je tohle, Kelvine?

KELVIN
Uva¾oval jste identicky jako já. Vtipný. . . Tak¾e si nemusíme nic nalhávat. V¹echny ty
monstra, co se tu pohybujou, jsou reálný.

SARTORIUS
Øíkejme jim radìji. . . hosté.

KELVIN
No prosím. . . Øeknìte mi v¹echno, co o nich víte. . . Nemyslím, ¾e si mù¾eme dovolit ten
luxus, zatajovat pøed sebou nìjaký informace.

SARTORIUS
Jste policista nebo psycholog, Kelvine? Vyslýcháte mne? Pøichází Snaut.

SNAUT
Ono ho to pøejde, Sartorie, jen co bude mít sám hosta. . . èi hosty. Za hlavou Sartoria
se objeví prsty do véèka, takový ty klasický ou¹ka, co si dìlaj lidi na fotogra�ích. Kelvin
si toho v¹imne.

KELVIN
Doktore Sartorie! Nìkdo vám za zády. . .

SARTORIUS
Toho si nev¹ímejte Kelvine. Najednou se Sartorius skácí dozadu.. . zmizí z obrazovky
a ta potemní.. . Sakruje a do toho se ozývá zvonivý dìtský smích. Po chvíli se na ni
objeví obrázek malého blonïatého dítìte na trojkolce. . .

KELVIN
Kdo to je? On tam má dítì!

SNAUT
Ale ne, to je spoøiè obrazovky. A obrázek se po nìkolika vteøinách zmìní na dítì na
houpaèce..

KELVIN
Aha. Tak koho tam má?
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SNAUT
Nevím. . . zamknul se a nepou¹tí nikoho dovnitø.

KELVIN
Odkud v¹ichni pøichází, Snaute?

SNAUT
Nic o nich nevíme. . . je to s nima. . . jak s celou Solaris. Objevili jsme ji pøed více ne¾
sto lety a okam¾itì zavrhli, ¾e by na ni mohl existovat jakejkoliv ¾ivot. . . Zvukùm,
který vydává, jsme nedávali ¾ádnej význam.. . Solaris obíhá okolo dvou sluncí { èer-
venýho a modrýho. Víc ne¾ ètyøicet let se k ní nepøiblí¾ila ¾ádná na¹e kosmická loï.
Gamovova-Shapleyova teorie o nemo¾nosti vzniku ¾ivota na planetách dvojhvìzd byla
tehdy pova¾ována za fakt, proto¾e se jejich obì¾ný dráhy neustále mìní. Gravitaèní
poruchy støídavì prodlu¾ujou a zkracujou obì¾nou dráhu planety a zárodky ¾ivota, po-
kud vzniknou, jsou znièeny buï záøením a vedrem nebo ledovým chladem. Jenom¾e u¾
za tøicet let se zjistilo, ¾e obì¾ná dráha Solaris je naprosto konstantní. A co hùø { Sola-
ris ji stabilizuje bez pomoci jakejchkoliv pøístrojù nebo zjevnejch fyzikálních aktivit {
prostì moduluje pøímo metriku èasoprostoru! Uvá¾íme-li, ¾e jedinym pozorovatelnym
projevem Solaris je hudba. . .

KELVIN
Je¹tì na ¹kole jsem psal seminárku, mìl jsem òák shrnout, jak to tehdy reektoval
tisk. Najednou se objevila úplnì nesmyslná zpráva z pohledu tehdej¹í doby, rozumí¹,
¾e hudba doká¾e zakøivit èasoprostor. Nejlep¹í titulek, co jsem vidìl, byl \Vítìzství
metafory nad realitou." A obdiv k technický civilizaci a pøírodním vìdám se najednou
zmìnil ve výsmìch. . . Aspoò na zaèátku a v jistejch kruzích, ¾e jo. Nejvíc mì rozesmála
karikatura Einsteina jak v tìch svejch polobotkách bez pono¾ek hraje na housle a øíká:
\Va¹e chyba, ¾e jste si ty mý skladby nenahráli." Smìje se.

SNAUT
Jenom¾e Solaris, na rozdíl od Einsteina a nás v¹ech, Einstenovu-Boevieovu teorii nejen
zná, ona doká¾e vyu¾ít jejích dùsledkù v praxi. . .

KELVIN
Tak neví¹, co zmìnil Einstein, tim svym �dlánim, mo¾ná jsme to jen nemìøili. . . Smìje
se.

SNAUT
Dobrý pokus o vtip Kelvine. Na poslední chvíli øekl bych. ©koda jen, ¾e tì ten humor
brzy pøejde.

KELVIN
Humor mne pøejde a¾ mùj host pøijde? Snaute! Pojïme se radìji bavit o tom tvym.. .
hostu. V¾dy» je to úplnì dìtinský jak si tu pøede mnou hrajete se Sartoriem na scho-
vávanou.

SNAUT
Myslím, ¾e je brzy, na tuhle debatu. . . poèkáme, a¾ bude¹ mít sám. . . hosty, Kelvine.
Zjevují se spí¹ po ránu. . . tak. . . dobrou noc. Tma.
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III. OBRAZ { HAREY

V posteli. Ta si vykraèuje na vysokých nohách a¾ nìkde na nebesích. Na posteli spí Kelvin
a na jejím okraji sedí Harey, je velice krásná a její nohy jsou skoro tak dlouhé jak nohy té
postele, akorát, ¾e jedna pøes druhou. Je bosa a na sobì má bílé letní ¹aty s oran¾ovým kvì-
tinovým vzorem. Kelvin se posadí a není jasný, jestli sní èi bdí. Je støízlivým pozorovatelem
èi ztraceným somnambulem?

KELVIN
Harey? Harey ho obejme a zaène ho velice nì¾nì líbat, témìø a¾ dìtsky. Intenzita polibkù
ov¹em roste geometrickou øadou, Harey Kelvina ze sedu povalí v leh a po chvíli se u¾
oba líbají víc ne¾ vá¹nivì. Tma. A pomalu se rozednívá. Harey sedí na posteli jako
pøed chvílí. Kelvin se posadí a o jeho stavu panujou úplnì stejný pochybnosti jako pøed
chvílí. Harey? A Harey ho zase zaène líbat, zase se po chvíli pøevrhnou v objetí na
postel a v¹echno se neustále, snad jen trochu rychleji opakuje. Harey? A do tøetice
v¹eho dobrého. Jenom¾e tentokrát, kdy¾ se Kelvin posadí, je v¹echno naráz jinak. Kde
ses tu vzala?

HAREY
Nevím. . . je na tom nìco. . . ¹patného, Krisi? Vezme Kelvina za ruku, tak nì¾nì, ¾e to
svìt je¹tì nevidìl.

KELVIN
Vidìl tì nìkdo, Harey, kdy¾ jsi pøicházela?

HAREY
To opravdu nevím, Krisi. . . Zále¾í na tom?

KELVIN
Jak jsi mne vùbec na¹la. . . Harey?

HAREY se sladkým úsmìvem
Krisi. . . proè chce¹, aby mì tu nikdo nevidìl? Ty nìkoho. . .

KELVIN
Aspoò ve snu s tímhle pøestaò, ano, Harey. . .

HAREY
O jakém snu mluví¹, Krisi?

KELVIN
Harey pøece. . .

HAREY
Spal jsi, kdy¾ jsem pøi¹la, spal, ale já tì nevzbudila. Nevzbudila, proto¾e tì znám, kdy¾
se vzbudí¹, ty vztekloune, proto¾e vím, jak jsi èerstvì vzbuzenej stra¹nì protivnej. . .

KELVIN
Harey?

HAREY
Jako teï tøeba protivnej.

KELVIN
Harey? Kelvin vyhrne Harey levý rukáv.
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HAREY
No dobøe, tak nejsi v¾dycky protivnej. Zaène Kelvina líbat.

KELVIN
Poèkej Harey. Kelvin uká¾e na drobný, pøesto dobøe viditelný vpich jehly kousek pod
ramenem. Co je tohle, Harey?

HAREY
Pøeci jizva po oèkování proti ne¹tovicím. . . vypadá jak kvítek, ne, s pìti okvìtními
lístky. . . nelíbí se ti, Krisi?

KELVIN
Myslím ten vpich jehly pod ní, Harey.

HAREY
To nevím. . . Je to snad nìjak vá¾né, Krisi?

KELVIN
Harey, vzpomeò si!

HAREY
Já ale opravdu nevím. . . Byla jsem snad. . . nemocná?

KELVIN
Harey já. . . to se nesmí stát. Jen, co se vzbudím. . .

HAREY
Víc u¾ se budit nemusí¹, Krisi. Zase ho zaène líbat. Je¹tì jedna muchlovaèka, ale tahleta
je opradvu u¾ poslední.

KELVIN
Má¹. . . stra¹nì jemnou kù¾i na chodidlech. . . jako batole skoro. Chodí¹ ty po nohách
vùbec?

HAREY
Pøestaò, Krisi.

KELVIN
Lechtá to?

HAREY
Líbí se ti to?

KELVIN
Poèkej Harey. . . Rád bych. . . Ví¹, pro jistotu. Kris vytáhne z kapsy nám známou jehlu
a vrazí si ji do dlanì. Zaøve. Z dlanì se vyvalí gejzíry tmavìèervené krve. Kurva!

HAREY
Co dìlá¹ Krisi?

KELVIN
Chtìl jsem jen ovìøit jestli. . . Já u¾ zas krvácim jako prase.

HAREY
Mù¾u. . .

KELVIN
Je mi dobøe. Nic nepotøebuju.
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HAREY
Mù¾u to taky zkusit?

KELVIN
Co¾e? Harey si vezme jehlu a protahuje si ji dlaní tam a zpátky, z rubu na lic jak nic.

HAREY
Rozumí¹ tomu, Krisi?

KELVIN
Obávám se, ¾e ano, Harey.

HAREY
To je dobøe, Krisi.

KELVIN
Kde má¹ vìci, Harey?

HAREY
Jaké vìci, Krisi?

KELVIN
Svoje vìci, Harey. Copak má¹ jenom tyhle jediný ¹aty?

HAREY
Nelíbí se ti, Krisi?

KELVIN
Jsou krásný, Harey.

HAREY
To jsem moc ráda, ¾e se ti líbí, Krisi.

KELVIN
Hmmm. A kartáèek na zuby?

HAREY
Co s ním?

KELVIN
Kde má¹ kartáèek na zuby, tøeba, se ptám.

HAREY
Nevím, asi tady ve skøíni.

KELVIN
Tam jsou jen skafandry, Harey.

HAREY
Tak asi ve skøíòce v koupelnì.

KELVIN
V koupelnì není ¾ádná skøíòka, Harey.

HAREY
A kde má¹ teda ty kartáèek, kdy¾ v koupelnì neni ¾ádná skøíòka?

KELVIN
V noèním stolku, pøeci.

HAREY
A mùj tam neni?
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KELVIN
Ne, neni. Se podívej, klidnì.

HAREY
Tak já u¾ vá¾nì nevím, kam jsi mi ho dal.

KELVIN
Já? Harey, prosím tì!

HAREY
Nemusí¹ se omlouvat, Krisi, klidnì si vyèistím zuby tvým kartáèkem, pøeci jsme si je
v¾dycky pùjèovali, kartáèky. V¾dy» je to taky pitomost nejvìt¹í { celou noc se vá¹nivì
líbat a pak ráno si èistit zuby dvìma rùznejma kartáèkama, ka¾dej svym. V tomhle
jsem s tebou v¾dycky souhlasila.

KELVIN
Hmmm.

HAREY
Nebuï smutnej, Krisi. Sedí¹ tu. . . má¹ úplnì. . . takový ukòouraný voèi. . . to míval v¾-
dycky Pelvis.

KELVIN
Pelvis?

HAREY
Ty si nepamatuje¹ Pelvise, Krisi?

KELVIN
Já? Samozøejmì, ¾e znám Pelvise, Harey. Ale odkud bys ho znala ty? Pelvis se vrátil
ze svý expedice tøi roky po tom, co jsi. . .

HAREY
Co jsem, co?

KELVIN
To je teï jedno.

HAREY
Tak jsem ho potkala døív asi.

KELVIN
V mateøský ¹kole tøeba.

HAREY
No.

KELVIN
Nemá¹ ¾ízeò, Harey?

HAREY
Ne, vùbec.

KELVIN
Mám tu skvìlej pomeranèovej d¾us. Stojí zády k Harey a sype do d¾usu kupu prá¹kù,
dolejvá to èistícíma prostøedkama a tak. V podstatì velice komický výstup. Tak tady. . .

HAREY v klidu ho vypije
Dìkuju.
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KELVIN
A?

HAREY
Co a?

KELVIN
Nejsi unavená, Harey?

HAREY
Ne vùbec, proè?

KELVIN
Nechce se ti spát?

HAREY
Jo, takhle to myslí¹! Jasnì { moc, moc se mi chce spát! Smìje se.

KELVIN
Ale Harey, takhle jsem to nemyslel. Musím u¾ jít.

HAREY
Mám tady na tebe poèkat? Jak dlouho bude¹ pryè?

KELVIN
Nevím, tak hodinu. . .

HAREY
Pùjdu s tebou, Krisi.

KELVIN
To nejde, Harey. . . musím pracovat.

HAREY
Nebudu tì ru¹it. Chytí Kelvina za ruku a pøitahuje ho k sobì.

KELVIN
Nejde to, Harey. Zùstane¹ tady a poèká¹ na mne.

HAREY
Ne. Nemù¾u tu zùstat.

KELVIN
Prosím tì proè?

HAREY
Já. . . nevím. Mám takový pocit. . . mám pocit, ¾e tì musím poøád vidìt.

KELVIN
Co¾e?

HAREY
Zlobí¹ se na mì?

KELVIN
Nejsi unavená? Ospalá?

HAREY vesele
Ne, vùbec, Krisi.

KELVIN
Dobøe. Udìláme to teda úplnì jinak, práce poèká. Pùjdeme spolu, jenom si bude¹ muset
vzít skafandr.
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HAREY vyskoèí a obejme ho
Krisi!

KELVIN
Ty nemá¹ boty? Pøi¹la jsi bosá?

HAREY
Já nevím teï vùbec, kam jsem je dala. . . Mo¾ná jsi je. . .

KELVIN
Nìkam strèil spoleènì s kartáèkem na zuby.

HAREY
No. Vyndá ze skøínì boty. V¹ak tady boty ke skafandru jsou. Nebo sis myslel, ¾e chci
jít ve skafandru bosá?

KELVIN
Ne, to mne nenapadlo. A sundej si ty ¹aty prosím, pøes ¹aty si skafandr nenavleèe¹.

HAREY
Krisi?

KELVIN
Co je?

HAREY
Ty mne pøeci svléká¹. . . já. . . vùbec nevím jak na to.

KELVIN
Pojï ke mnì, Harey. Otoè se. . . Poèkej. . . Vzadu ¾ádnej zip neni. . . otoè se je¹tì jednou. . .
a ty knoíèky vepøedu jsou jen na ozdobu. . . Prosím tì, Harey, nechce¹ mi øíct, jak ti
mám tyhle ¹aty svlíknout?

HAREY
V¾dycky si to zvládnul, Krisi.

KELVIN
No tak mnì øekni aspoò, jak sis je prosím tì oblíkla!

HAREY
Klade¹ mi hroznì komplikovaný otázky, Krisi.

KELVIN
Má¹ pravdu. Øeèí mám milion a skutek utek. Kris vezme nù¾ky, a dosti nekompromisnì
rozsøíhá Harey ¹aty. Zaèíná hrát hudba.

SYMFONICKÁ VÌTA È. 2 { CESTOU K AERODROMU

Kris a Harey si oblékají skafandry. Poté jdou spoleènì pomalou chùzí celou stanicí a¾ k
aerodromu. Kris zavírá Harey do modulu a vypou¹tí ho do vesmíru. Detaily této operace
nechává autor dramatizace s láskou na scénografce.
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IV. OBRAZ { KREV

Snaut sedí na svém otáèecím køesle. Pod spálenými cáry kù¾e mu na hlavì zaèíná prosvítat
rù¾ová kù¾e. Nìèemu se pomìrnì vá¾nì vìnuje. Pøichází Kelvin, hlavu má spálenou a z
kloubù na rukou mu crèí krev. Dojde a¾ ke Snautovi a podává mu jehlu.

KELVIN
Jsem to já, mù¾e¹ si mì vyzkou¹et, Snaute. Zavøe oèi a teatrálnì otoèí hlavu, jako ¾e
nesná¹í pohled na krev.

SNAUT
Vidím tvou hlavu, Kelvine a nevypadá, ¾e bude do dvou vteøin zahojená. Nechce¹ spí¹
Ty mì spí¹ vyzkou¹et? Jak mù¾e¹ vìdìt, ¾e jsem ten starej dobrej Snaut, kterej sem
pøiletìl pøed dvìma lety?

KELVIN
Tak mo¾ná vypadám hùø ne¾ ty, ale kdy¾ vidím kù¾i jak se ti loupe na èele. . .

SNAUT
I to mù¾e bejt jen kamuá¾. . .

KELVIN
Tak ti mám uøíznout prst a èekat jestli doroste? Neni ten tvùj strach z dvojníkù. . .
jaksi obsedantní?

SNAUT smìje se
Jo, to mi pøesnì chybìlo, promluvit si s psychologem. Ale s tím prstem má¹ pravdu,
rozdílù mezi náma a jima je víc, ale jeden je nejpodstatnìj¹í: mì a tebe je mo¾ný zabít.

KELVIN
A je ne?

SNAUT
Neradím ti, aby ses o to pokou¹el. Neni to pìknej pohled.

KELVIN
Ani atomovým vrhaèem?

SNAUT
Chtìl bys to zkusit?

KELVIN
Nevím. Kdy¾ èlovìk ví, ¾e to nejsou lidi. . .

SNAUT
Jak øikám, jsme trochu køehèí ne¾ voni. . . . tak¾e to v¾dycky konèí zranìnim na na¹í
stranì. . . co¾ sis ale u¾ vyzkou¹el na vlastní kù¾i. . .

KELVIN
Hmmm.. . docela to bolí, Snaute. . .

SNAUT
A pøitom ses dr¾el tak pøi zdi, viï, kamaráde. Ani kalamáøe jsi na to neházel, co, na
rozdíl od Luthera. Jen pár prá¹kù na spaní a sotva decka ¾iraviny na èi¹tìní vodpadù. . .
Bere do rukou rozdìlaný èistící prostøedky.. . no a pak. . . jak se dívám.. . prostì si to na
pohodu vystøelil na obì¾nou dráhu. ©koda jen, ¾e ten raketovej motor èlovìka v¾dycky
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pøismahne. . .
KELVIN

Nemám v tom je¹tì asi cvik, no. . . I kdy¾ jak se dívám na tebe. . .
SNAUT

Nikdy jsem nebyl ¹ikovnej, ne. . . manuálnì, ví¹. Nejhor¹í známku jsem mìl v¾dycky
z dílenskejch prací nebo jak se to jmenovalo. . . vypi¾lat tøeba ze døeva podlo¾ku pod
konvici. . . no jo no. . . proto jsem taky ¹el studovat kybernetiku. A taky na hudebku
jsem byl dobrej. . .

KELVIN
Hmmm.. . Co teï? Budem si vyprávìt historky ze základky?

SNAUT
Myslím, ¾e máme tak dvì. . . tøi hodiny èasu.

KELVIN
A pak?

SNAUT
Chce¹ vìdìt jestli se to vrátí?

KELVIN
Je vá¾nì nutný, abych z tebe tahal ka¾dou blbinu tímhle zpùsobem?

SNAUT
Vrátí i nevrátí.

KELVIN
Ty vole se chvíli poslouchej, dy» mluví¹ jak òáká bába z ruskejch bylin. K sídelnímu
to mìstu, ke Kyjevu, pøijí¾dí mladoò o¹lehaný na sivém svém koni nekoni, na siváku
kosmatáku { høíva do zemì a nozdry v mracích, a on, chudý bohatýr Èurila Plenkoviè,
byl i nebyl. . .

SNAUT
Vrátí se taková, jaká byla na zaèátku. . . pøi první náv¹tìvì. Nebude nic vìdìt. . . nebo. . .
bude se v ka¾dym pøípadì chovat, jako by se nic z toho, co jsi s ní provádìl. . . vesele
nikdy nestalo. Smìje se.

KELVIN
Jak ví¹, ¾e to byla ONA? Mnì to nepøijde legraèní, Snaute.

SNAUT
Copak to nebyla ona, Kelvine?

KELVIN
Snaute. . .

SNAUT
Neøíkals náhodou, ¾e si nemù¾eme dovolit ten luxus, zatajovat pøed sebou informace?

KELVIN
To jsem øíkal Sartoriovi.

SNAUT
Tady se v¹echno vykecá, Kelvine. Tak¾e. . . kdo u tebe byl?
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KELVIN vlastnì mimochodem
Harey.

SNAUT
To je kdo?

KELVIN
Harey je Harey. Zabila se. Spáchala. . . Vstøíkla si. . .

SNAUT
Máme dost èasu Kelvine. . . dvì tøi hodiny je¹tì. . .

KELVIN
Je to deset let. Pohádali jsme se. Nebo ne. . . vona se nehádala. Já jí jen øek takový
ty vìci, ví¹. . . co se øiká, kdy¾ chce¹ mít u¾ vod òáký ¾enský pokoj. . . hnusný vìci
normální. Jasnì, ¾e ne normální. Hnusný. Dával sem jednu trefu za druhou a vona
místo toho, aby mì koneènì poslala do prdele, abych se kurva nemusel rozcházet já,
tak místo toho zaèla. . . mít takový ty kecy. . . ¾e co si udìlá. Teï øekne¹, ¾e to naschvál
zlehèuju, samozøejmì, klidnì si to øekni, ale já prostì JÁ tam byl a ty ne, èili jestli je
nìkdo schopen posoudit, jestli to bylo pøesvìdèivý, co vona na mì hrála, tak nebylo,
fakt nebylo. Bylo jasný, ¾e vona neni ten typ - bála se jakýkoliv bolesti, v¾dycky. Na
obrazovce se objeví Sartorius.

SARTORIUS
Jste psycholog, Kelvine, tak takovýhle vìci umíte pøeci posoudit, ¾e.

KELVIN
No výbornì! Vy jste mi tu zrovna chybìl, doktore. Sem nevìdìl, ¾e si mù¾ete zavolat
sám ke mnì do kabiny, videotelefonem, abyste mì tu moh ¹mírovat. Jsou vynikající,
tyhlety pokroky techniky.

SNAUT
Sartoriovi jsem zavolal já, bylo napínavý, cos vyprávìl, Kelvine. Zdálo se mnì, ¾e by
ho to taky mohlo zajímat.

KELVIN
Aha. No tak to díky, Snaute.

SARTORIUS
Aspoò to nebudete muset vyprávìt dvakrát, Kelvine.

KELVIN
No jo, to. . . je. . . výhodný.

SARTORIUS
Tak¾e?

KELVIN
Teprv kdy¾ jsem vod ní vode¹el. . . vzpomnìl jsem si, ¾e sem tam nechal v ¹uplíku
ty injekce. . . vona. . . vìdìla vo nich. . . øíkal jsem jí dokonce jak pùsobìj. Tak¾e jsem
se rovnou votoèil, ¾e se pro nì vrátim. . . jen¾e. . . u¾ sem byl skoro zpátky u ní pøed
barákem a to mi zas pøi¹lo celý pitomý, v¾dy» bych byl úplnì za debila, ¾e jo, tak
nejdøív jako ¾e vodejdu vod ní nav¾dy, vodchod teatrální, no a za pùldruhý hodinky
jsem zpátky, ¾e sem si tam nìco zapomnìl. . . a e¹tì to bude vypadat, ¾e jí ty kecièky s
tou sebevra¾dou ¾eru, rozumí¹ Snaute, ¾e to beru vá¾nì, kdy¾ du pro ty injekce. . .
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SNAUT
Tak¾e ses na to vysral.

KELVIN
Vysral. . . to jsou slova. Vodlo¾il jsem to.

SARTORIUS
Na dal¹í den?

KELVIN
To se taky òák nehodilo. . . Ale tøetí den mi to u¾ nedalo. . . Kdy¾ jsem pøi¹el. . . u¾
nedejchala. . . ale byla je¹tì teplá. . . pro¹vih jsem to já nevim. . . vo patnáct dvacet
minut pøijít døív. . .

SARTORIUS
Tak¾e vlastnì nejste svinì, Kelvine. . . spí¹ smolaø, dalo by se øíct.

KELVIN
Kurva Snaute, nemù¾e¹ ho vypnout?

SNAUT
Prosím tì nemù¾u najít vovladaè vod toho nìjak.

KELVIN
Já pøísahám, ¾e tu vobrazovku rozsekám.

SARTORIUS
Ale doktore Kelvine. . . netvaøte se. . . jak v nìjaké pøipitomìlé tragédii. Copak se vám
nìco dìje? Staèí, kdy¾ se rozmyslíte, jestli se pova¾ujete za vraha nebo ne a my vás v
tom se Snautem naprosto podpoøíme. Øeknìte, ¾e jste se rozhodl pro pokání a my se
okam¾itì pøevléhneme do nìèeho slu¹ivì èerného. A nebo teda povìzte, ¾e jako liberál
za její smrt ¾ádnou vinu nenesete a to vám samozøejmì také odsouhlasíme z nejhlub¹ích
hlubin na¹ich srdcí. To je jen na vás, Kelvine.

KELVIN
Vy asi vùbec nechápete, co se stalo, Sartorie.

SNAUT
Jenom¾e se to aspoò stalo, chápe¹ Kelvine, to je tvý velký ¹tìstí. To, co se stalo, mù¾e
bejt stra¹ný, ale nejstra¹nìj¹í je to, co se. . . nestalo. Nikdy. Rozumí¹, Kelvine? Vem si
èlovìka, kterej nikdy nespáchal nic zvrácenýho. Dokonce na nic zvrácenýho v ¾ivotì
ani nepomyslel. Vìdomì nepomyslel, nikdy o takovejch vìcech neuva¾oval, ale pøesto. . .
copak mù¾eme za pøedstavy, který se nám zjevujou? Mù¾eme se svejm pøedstavám
bránit? Racionálnímu èlovìku je to jedno, pøedstava sem, pøedstava tam, není se èeho
bát, pøedstava se pøeci sama nijak nezhmotní. A teï si pøedstav, ¾e TO najednou
potká¹, pøi plným vìdomí, a vono je TO ztìlesnìný, pøipoutaný k tobì, neznièitelný.
Co potom? Co to vùbec je?

KELVIN
Mluví¹ vo sobì, Snaute?

SNAUT
Solaris. Je to vona { Solaris.
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KELVIN
Co s tím má vona spoleènýho?

SARTORIUS
Kelvine, nedìlejte ze sebe úplného idiota, prosím.

KELVIN
Kdo jsou va¹i hosti, Sartorie?

SARTORIUS
Nepøi¹el jsem si s vámi hrát na pravdu, Kelvine.

SNAUT
Copak to poøád nechápe¹, Kelvine? Ona. . . Ona pochopila, ¾e pokud s námi chce navá-
zat kontakt. . . s náma, který jsme tak beznadìjnì uvìznìný v na¹em antropocentrismu,
¾e s náma musí komunikovat. . . jako èlovìk.

SARTORIUS
Domníváme se se Snautem, ¾e Solaris jakýmsi zpùsobem.. . naskenovala na¹e mozky. . .
izolovala jisté pamì»ové stopy. . . nejspí¹ je pochopila jako jakýsi recept, konstrukèní
plán. . . a syntetizovala z nich bytosti. . . na¹e hosty.

SNAUT
Nesna¾ se mluvit pøesnìjc ne¾ doká¾e¹ myslet, Sartorie.

SARTORIUS
Miluji ty va¹e kybernetické vtípky, Snaute.

SNAUT
Proto¾e ty va¹e biofyzikální stojej úplnì za pendrek. Oba se smìjou a jsou evidentnì v
dobrém rozmaru.

KELVIN
To je. . . úplnì absurdní, Sartorie. . . Snaute!

SARTORIUS
V¹echna pozorování na¹i hypotézu podporují. Napøíklad. . . proè myslíte, ¾e jste nic
necítil, kdy¾ kolem vás procházela ta Gibarianova èerná Venu¹e?

SNAUT
Pøitom má¹ takovej èuch, ¾e jo, Kelvine.

KELVIN
Proto¾e Gibarian trpìl anosmií. . . v jeho mozku nemohly být ¾ádné pachové stopy. . .
ale. . . Proè by to Solaris v¹echno dìlala?

SNAUT
Urèitì ne proto, aby nás znièila.

SARTORIUS
Toho by pøi svých schopnostech dosáhla jistì s mnohem men¹ím úsilím.

KELVIN
Tak¾e vy si myslíte. . . ¾e ona nás. . . zkoumá. . . ¾e si s náma hraje?

SNAUT
Tì¾ko øíct. V ka¾dým pøípadì je to pøesnì to, o co jsme tolik století neúspì¹nì usilo-
vali. Kontakt s jinou civilizací. A tady ho máme, vytou¾enej KONTAKT. Na¹e vlastní
monstrózní zrùdnost, na¹e ubohá sebestøednost, v¹echny ty na¹e praseèinky zabalený
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do vzletnejch kecù vo pravdì a vo morálce, to v¹echno zvìt¹ený do obrovskejch rozmìrù
jako pod mikroskopem.

SARTORIUS
Navíc. . . ten kontakt nemù¾eme nijak zaznamenat. . . o tom, ¾e bychom nìco hlásili na
Zem, se bavit nemusíme u¾ vùbec. . .

SNAUT
Jedna zpráva a máme tu záchranou loï a okam¾itej pøevoz do nìjakýho fe¹áckýho
pozemskýho sanatoria, kde bysme ztvrdli, dokud bysme v¹echno nevodvolali.

SARTORIUS
Kolik u¾ bylo v historii takových pøípadù hromadného pomatení smyslù. . . daleké od-
louèené pracovi¹tì. . . prohlásí nás okam¾itì za ¹ílence.

SNAUT
Tak kdyby to sanatorium bylo se zahradou. . . a bíle vymalovaný pokoje. . . celkem jsem
si zvyk na bílou, co trávim vìt¹inu èasu na vesmírnejch expedicích. . . kdyby tam byly
pìkný sestøièky. . . tak já nevim. . . zbejvá nám snad nìco jinýho?

KELVIN
Vám normálnì pøeskoèilo. Vobìma.

SARTORIUS
Sna¾íme si jen zvyknout na tu zmìnu perspektivy. . . Do teï jsme tu byli jako vìdci, jako
pozorovatelé, kteøí se sna¾í to, co vidí a zmìøí, nìjak vysvìtlit, nebo aspoò uchopit. . .
popsat. Jen¾e teï jsme se stali sami objektem pozorování. . .

SNAUT
A pøesnì tohle myslel Einstein, kdy¾ mluvil vo teorii relativity. Smìje se.

KELVIN
Snaute, ten tvùj humor je vopravdu nesnesitelnej.

SARTORIUS
Já bych spí¹ øekl, Snaute, ¾e je to stejná zmìna paradigmatu jako kdy¾ Koperník pøi¹el
s tím svým prima nápadem, jako ¾e konèíme s geocentickým pohledem na vesmír a
¾e správná je jenom perspektiva heliocentrická. Najednou nebyla Zemì centrem v¹eho-
míra. . . a stejnì tak se teï musíme vyka¹lat na ten ná¹ zoufalý antropocentrismus.

KELVIN
Jenom¾e kolik let trvalo, ne¾ Galileo do¹el na základì Koperníkova modelu k výsled-
kùm, který byly svou pøesností aspoò srovnatelný s tìma, který vyplývaly z geocentric-
kýho chápání svìta? Sto let? Sto let byl ka¾dýmu námoøníkovi celej Koperník k prdu.
Bylo potøeba vynalýzt dalekohled a tisíc dal¹ích vìcí, ne¾ byl ten slavnej heliocentrickej
model aspoò trochu k u¾itku. Zlatej Ptolemaios do tý doby.

SARTORIUS
Èili je otázkou, co za nástroje a pøístupy budeme potøebovat my, kdy¾ opou¹tíme
antropocentický koncept vìdy.

KELVIN
Já bych doporuèoval drogy nìjaký. . . tím se nic nezkazí.
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SNAUT
Tak jo. Zahulíme?

SARTORIUS
Pánové, prosím vás!

KELVIN
Pokud ne drogy, tak co doktore?

SARTORIUS
Nejsem proti drogám, spí¹ proti tìm va¹im dìtinským zpùsobùm. V principu ano,
cokoliv, myslím, ¾e v této chvíli je dovoleno v¹e. Jak se øíká { anything goes.

KELVIN
Stejnì nevim, proè mluvíte vo konci antropocentrismu, doktore. V¾dy» na¹i hosti jsou
principielnì lidi. Alespoò se tak subjektivnì zjevnì cejtìj.

SARTORIUS
Jistì, neuvìdomují si svùj pùvod. . . Ale do jaké míry jsou schopni sebeuvìdomìní. . . .
sebereexe? Nebo jsou jen jistými nástroji, øeèeno obraznì nástroji v rukou Solaris?
Po stole pøed Sartoriem ¾aènou jezdit anglièáky a vùbec se s ním zaènou dít kejkle.
Promiòte pánové. . . . Sanute, mohl byste mne prosím zavìsit?

SNAUT
Ale jistì, doktore. A okam¾itì vypne obrazovku.

KELVIN
Tos na¹el rychle, ten vovladaè. . .

SNAUT
Hmmm.. . já. . . Uvidí pøicházející Harey. Nebudu tì ru¹it, Kelvine. Odchází.

HAREY
Krisi?

KELVIN
Pojï sem. Neboj se. . . pojï ke mnì.

HAREY
Èeho bych se mìla bát Krisi. . .? Zamyslí se. To u¾ je zase den?

KELVIN
Tady je to tak v¾dycky, miláèku. Po modrým dnu èervenej. . . a pak zas modrej. . .

HAREY
A který má¹ rad¹i, Krisi?

KELVIN
Vlastnì. . . ani nevím.

HAREY
Proè se na mne tak dívá¹?

KELVIN
Proto¾e jsi krásná. Harey se usmìje.

HAREY
Za to ty vypadá¹ jak kdybys vylez z tygøí klece. Cos dìlal, Krisi?
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KELVIN
Já? Jen. . . Takový malý experiment.

HAREY
Lehni si, udìlám ti nový obklad.

KELVIN
Myslím, ¾e to není tøeba. . .

HAREY
Ale je, Krisi. Povalí ho a zaène ho líbat. Kris se s ní vrtí. . . Vypadá¹ jak kdybys nìco
hledal, Krisi. . .

KELVIN
No. . . Zip hledám, ví¹. . .

HAREY sedne se a zvedne své svleèené ¹aty z minulé scény z podlahy
Podívej, u¾ jsi mi ty ¹aty jednou sundal. Tak to musí jít.

KELVIN
Mám nù¾ky. . . v ¹uplíku.

HAREY
Krisi? Stalo se nìco?

KELVIN
Tobì nepøijde divný, Harey, ¾e. . . na sobì má¹ ¹aty, který le¾ej na podlaze?

HAREY
Asi mám dvoje stejný, no, co je na tom?

KELVIN
Dvoje identický ¹aty?

HAREY
Asi se mi líbily, kdy¾ jsem je kupovala, je to pøeci. . . praktický, koupit si nìco pìknýho
rovnou dvakrát. Copak ty si nekupuje¹ poøád tu samou ko¹ili a kalhoty? V¾dy» ty bys
ani nespoèítal, kolik jich má¹.

KELVIN usmìje se
Pojï ke mnì, Harey.

HAREY
Leda jestli si na¹el u¾ ty nù¾ky. Smìje se.

KELVIN objímá ji
Ví¹. . . kdy¾ tì tak objímám.. . zrovna teï objímám.. . tvá ¹tíhlá záda. . . a krk a líbám
tì. . . mám pocit, ¾e to já tebe klamu, ¾e. . . ne ty mì. Proto¾e ty jsi sama sebou, já. . . .
cítím jak se chvìje¹. . . v¾dycky jsem mìl nejrad¹i tvoje první zachvìní, po prvním objetí,
po prvním polibku. . .

HAREY pomalu ho od sebe odstrèí a dívá se mu do oèí
S kým bys mne klamal, Krisi?

KELVIN
Klamu tì pøeci, kdy¾ tì objímám, proto¾e ty neví¹. . .

HAREY
Co nevím?
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KELVIN
®e vlastnì nejsi. . .

HAREY
Co nejsem, Krisi?

KELVIN
Tì¾ko se to vysvìtluje. . .

HAREY
Ty má¹ je¹tì horeèku, viï, Krisi.

KELVIN
Mo¾ná. . . Ale i ty jsi slabá. . . Rád bych ti pro jistotu vzal krev a podíval se, jestli je
v¹echno v poøádku, ano, Harey?

HAREY
Kdy¾ vezme¹ krev i sobì Krisi. . . I na tebe musíme dávat pozor, nejen na mì { slabou
a zranitelnou. . . Zase se smìje.

KELVIN
Tak dobøe, Harey. Já tobì a ty mì.

HAREY
Jak Old Shaterhand a N¹oèi, viï Krisi, je to vlastnì moc romantický. . . s tebou. Berou
si vzájemnì krev. A co teï, Krisi?

KELVIN
Podívám se na vzorky v neutrinovém mikroskopu.

HAREY
Budu se dívat jak pracuje¹, Krisi.

KELVIN
Nemyslím, ¾e to pro Tebe bude nìjak zajímavý. Klidnì si èti. . . . zatím, ano?

HAREY
Budu si èíst. . . a dívat se na tebe, pøitom.

KELVIN
Tak dobøe, miláèku. Dívá se chvíli do mikroskopu.. . Promiò Harey. . . . budu se muset
poradit s kolegy, svolám je na sdílenou konferenci videotelefonem. . . snad tì nebudeme
moc ru¹it.

HAREY
Budu si èíst, Krisi.

KELVIN vytáèí èísla
Snaute? Doktore Sartorie? Dám si Vás spoleènì na obrazovku, to staèí rozdìlit. . . tak.
Tak¾e se sly¹íme v¹ichni tøi. A vidíme se?

SARTORIUS
Musíte na sebe nastavit videokameru Kelvine, jestli chcete poøádat videokonferenci.

KELVIN
Aha, jistì. Kroutí kamerkou jako na Skype. Teï?

SNAUT
Nevidim tì vùbec Kelvine, doleva trochu, to je stra¹livý ta tvá manuální nezruènost.
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KELVIN
Doleva z tvý strany nebo z mojí?

SARTORIUS
Tak jasnì ¾e z na¹í strany, kdy¾ jsme tu dva.

KELVIN
Jo. . . to zní logicky. Tak teï?

SARTORIUS
Jo, to staèí. Spí¹ nám øeknìte, co se dìje, Kelvine?

KELVIN
Promiòte, jen. . . provedl jsem právì analýzu krve. . .

SNAUT
Jen vyprávìj, Kelvine. . .

KELVIN
Zvìt¹il jsem vzorek na maximum.. . ve chvíli, kdy se mìla objevit atomová struktura. . .
obrazovka se najednou rozzáøila. . . støíbrnì. . . tam, kde u èlovìka nará¾íme na hranici
dìlitelnosti struktury, se tady v¹echno rozkládá dál. . . Pøipomíná to strukturu hudby,
kterou vydává Solaris. . . libovolná zmen¹enina je stejnì komplikovaná jako celek, ale
v nièem ho neopakuje. . . V¹echno je jen maska, maska masky, mù¾eme strukturou
postupovat a¾ na subatomovou úroveò. . .

SNAUT
To není mo¾ný. Jsou to. . . . ¾ivý organismy. . . musí tam bejt nìjakej základní stavební
prvek, kterej se opakuje. Nemù¾e existovat organismus se strukturou, jakou má hudba
Solaris. . . kde neni ¾ádnej tón pravdìpodobnìj¹í ne¾ jinej, nebyla v ní objevena ¾ádná
kauzalita, frekvence tónù jsou rovnomìrnì distribuovaný po celý reálný ose, nejspí¹
vèetnì iracionálních frekvencí. . . èím pøesnìjc to mìøíme, tím jasnìjc vidíme, ¾e ¾ádnej
tón se nikdy neopakuje. . . místo fraktálù vidíme. . . prázdnotu. . .

KELVIN
Neøíkám, ¾e tomu rozumím.. . . sna¾ím se vám popsat, co vidím. Tì¾ko to pochopíme
hned, kdy¾ jsme se s analýzou hudby nepohnuli sedumdesát let. . . ani Fourierova ana-
lýza zvuku nièemu nepomohla. . . A to ¾e se dodnes pokou¹íte vy kybernetici hudbu
Solaris nìjak digitalizovat { to je pøece úplnì absurdní! V¾dy» výsledek digitalizace je
zcela závislej na pøesnosti mìøení pùvodního signálu. . . v¾dycky mi pøi¹lo legraèní jak
se v¹ichni pohor¹ovali, ¾e nejsme schopný dekódovat zvuk a tváøili se, ¾e pøece to musí
bejt úplnì jednoduchý. . . v¾dy» zvuk pøece není obraz a leda obraz mù¾e bejt vopravdu
komplikovanej.

SNAUT
Jako by to nebylo úplnì fuk. Zvuk. . . obraz. . . nakonec je to v¾dycky jenom posloupnost
nul a jednièek.

KELVIN smìje se
No jasnì, akorát teda proè Solaris rovnou nevysílá morzeovku, abychom se nìjak chytli?
®e by snad neznala { morzeovku? Táty táta { ypsilon. Táty táta { dìdeèek.
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SARTORIUS
A vy si myslíte, doktore Kelvine, ¾e kdy¾ jste ve své diplomce pomocí spektrální analýzy
ukázal jisté morfologické podobnosti mezi encefalografem mozkových aktivity a hudbou
Solaris, ¾e jste se dostal nìkam dál? Nemáme nejmen¹í ponìtí jak souvisí encefalograf
mozkových aktivit s tím, co si myslíme, tak¾e fajn, uvìdomujete si, ¾e jediný, co jste
ukázal, je asi to, ¾e problém porozumìní Solaris souvisí s jiným, dobøe de�novaným
problémem, který jsme ov¹em taky nevyøe¹ili? I kdy¾ na posychologa dobrý. . . Aspoò
jste se svým výzkumem dostal i do toho nejbulvárnìj¹ího kybermagazínu. Smìje se. A
ty titulky! Orgastická planeta u¾ zase vzdychá. Nebo: Proè má Solaris deprese?

KELVIN
Já ty titulky nevymej¹lel. Myslíte, ¾e jsem z toho mìl radost, Sartorie? Ale aspoò
nìjakou podobnost jsem na¹el. . . Co¾ se o Snautovì analýze digitalizovanejch dat øíct
nedá. U¾ skoro celý století èekáte na sekvenci, která by se zopakovala. . .

SNAUT
A co máme dìlat? Víc ne¾ pìt set let pova¾ujeme za pravdu to, co je zopakovatelný,
nedá-li se experiment replikovat, pak je neplatnej. . . jenom¾e Solaris a její hudba se
nám za sedmdesát let nikdy neukázala dvakrát stejnì. . .

KELVIN
A v tom je právì ta podobnost mozkovou aktivitou. . . copak se mozek dostane dvakrát
do stejnýho stavu? Jednou se mì na nìco zeptá¹ a u¾ nikdy to nevrátí¹, nikdy mì
nevrátí¹ do výchozí pozice. . . okrajový podmínky jsou po ka¾dý jiný. . . vy kybernetici
mù¾ete v¾dycky zformátovat harddisk a spustit v¹echno od zaèátku, ale zkus si to s
mozkem.

SARTORIUS smìje se
Tak já myslim, ¾e nìkteré pokusy o resetování mozku byly celkem úspì¹né.

KELVIN
To jo, akorát ¾e v¹echny tyhle preparáty u¾ dneska nejsou legální. Taky se smìje.

SARTORIUS
Nezlobte se na mne, Kelvine, ala jako biofyzik se musím pøidat ke Snautovi. Pokud není
mo¾né pozorovat objekt dvakrát ve stejném stavu, tak o nìm nemù¾em øíct naprosto
nic.

KELVIN
V tom pøípadì musíme najít nový slova. Novej komunikaèní systém. Musíme se dostat
za jazyk a nad nìj, jinak mù¾eme zapomenout na jakejkoliv pokrok.

SNAUT
Trochu naivní Kelvine, ale budi¾ ti pøáno.

KELVIN
A jak má podle tebe, Snaute, psycholog opakovat experiment? Pøedstav si Junga: pøijde
za ním pacient, vypráví mu, co se mu zdálo a co cejtí. . . no a na to mu Jung má øíct { tak
si prosím vás nechejte ten vá¹ sen zdát zejtra je¹tì jednou, identicky a pak vám povim,
jo. . . V¾dy» právì v nemo¾nosti nìco opakovat se skrejvá krása, copak nepojmenujeme
právì to nejkrásnìj¹í slovem \neopakovatelný". . .
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SARTORIUS
Tak zrovna kosek vedle vás si jeden \neopakovatelný" organismus ète. Tak jste to
myslel, Kelvine? Tuhle krásu?

KELVIN
Vy víte jak to myslím, Snaute, Sartorie! Lítáme do kosmu, a jsme pøitom pøipravený na
v¹echno, chci øíct na samotu, na boj, na utrpení a samozøejmì i na smrt. Ze skromnosti
to neøíkáme nahlas, ale obèas nás napadne, ¾e jsme prostì skvìlí. Jenom¾e my vùbec
nechceme zkoumat vesmír, chceme jen do jeho prostoru roz¹íøit Zemi. Jsme humánní
a u¹lechtilí, nechceme si jiný rasy podrobovat, chceme jim jen pøedat na¹e hodnoty a
pøevzít zase to jejich dìdictví. Teda spí¹ se tváøíme, ¾e to tak je, kdy¾ u¾ jsme si to
napsali do vesmírný charty. Pokládáme se za rytíøe svatýho Kontaktu. A to je dal¹í le¾.
Nehledáme nikoho { ne¾ zase sebe.

SNAUT
Nemáme nic ne¾ sebe, Kelvine. Jen skrze sebe mù¾eme chápat vesmír kolem nás. A
ka¾dou bytost, kterou objevíme, nemù¾eme z podstaty vìci a jazyka, popsat jinak, ne¾
¾e jí pøiøadíme jistou mno¾inu lidskejch vlastností.

KELVIN
Ale to je pøeci pøí¹ernej antropocentismus! V¾dy» kam jsme se dostali po sedmdesáti
letech studia Solaris? ®e jsme ji zaøadili do Vesmírnýho slovníku ¾ivejch bytostí. Pìknì,
kategoricky: Druh { Polytheria, Øád { Syncytialia, Tøída { Metamorpha.

SARTORIUS
Ale to je pøeci pøesnì to, co dìláte vy psychologové. Kdy¾ je nìkdo smutný a vy nevíte
proè, tak to pojmenujete jako endogenní deprese. A kdy¾ je unavený, tak tomu øíkáte
únavový syndrom.

KELVIN
Èasto si øíkám, co byste si vy opravdoví vìdci poèali, kdybyste nemìli nás, co se
zabejváme humanitníma a spoleèenskejma vìdama. . .

SARTORIUS
To je pravda, Kelvine. Svìt by byl bez vás mnohem smutnìj¹í. Smìje se o sto¹est.

SNAUT
Dobøe. Tak¾e ke skuteèné vìdì. Co ten. . . mikroskopickej obraz? Chce¹ øíct, ¾e ko-
neèným stavebním prvkem.. . hmmm.. . víme èeho. . . jsou èástice men¹í ne¾li atomy?
Mezony?

KELVIN
Mezony ne, ty bysme pøeci vidìli. Podle mì to mù¾ou bejt leda neutrina.

SARTORIUS
Jak si to pøedstavujete doktore Kelvine? Na¹i. . . hmmm.. . hosté nemohou být. . . neu-
trinové konglomeráty. . . ty pøeci nelze stabilizovat.

KELVIN
Tak asi lze, kdy¾ tu jsou. . . Já. . . nevim jak. Nejsem fyzik. Asi je stabilizuje nìjaký. . .
silový pole?
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SARTORIUS
Hmmm. Pokud jsou opravdu stabilizovány silovým polem, pak se naskýtá jistá ¹ance
ve smyslu, ¾e by staèilo to pole anulovat.

SNAUT
Myslíte anihilátor, Sartorie?

SARTORIUS
Mo¾ná by staèilo pøestavìt Rocheovu aparaturu na neutrinový anihilátor. Normální
hmota se nezmìní. Znièí to jenom. . . neutrinové systémy. Na Sartoria zaènou lítat de-
sítky ply¹ákù, jak kdyby nìkdo proti nìmu zahájil pol¹táøovou bitvu, tedy s tím rozdílem,
¾e je ply¹áková. Promiòte pánové, musím se rozlouèit, abych provedl. . . alespoò základní
výpoèty. . . A hází ply¹áky zpìt, pøièem¾ ty, co zase pøilítávaj vodpaluje zpìt kosmickou
lahví { hru¹kou, kterou známe u¾ od Snauta. Najednou obraz mizí, je jasný, ¾e jeden z
ply¹ákù tre�l kameru, tak¾e ta teï míøí maximálnì na koberec, na kterej spadla. Poèkej,
ty zrádèe. . .! A u¾ jen veliké ¹umìní. A pak i to zmizí. Zùstane jen ticho.

SNAUT
Dobøe Kelvine, taky myslím, ¾e by to pro dne¹ek staèilo. Také zmizí z obrazovky. V tu
chvíli u¾ stojí Harey za Kelvinem.

HAREY
Ty mì nechce¹, Krisi!

KELVIN
Co tì to napadlo, milá moje?

HAREY
Neøíkej mi tak! Já. . . v¹echno jsem sly¹ela.

KELVIN
Ale Harey. . . Co jsi sly¹ela? Mo¾ná si nìèemu ¹patnì rozumnìla. . .

HAREY
Myslí¹, ¾e jsem úplnì hloupá, Krisi? Mluvils o mnì jako bych to nebyla já.

KELVIN
Ale ty mùj malý blázínku!

HAREY
Nech toho Krisi. Je to. . . zbyteèný. Nechce¹ mì. Cítím to u¾ dlouho. Dìlala jsem, ¾e to
nevidím. Myslila jsem si, ¾e se mi to zdá nebo co. Ale ne. Chová¹ se. . . jinak. Nebere¹
mì vá¾nì. Jak ses to pøede mnou bavil!

KELVIN
Ale prosím tì, ty moje koèièko.

HAREY
Kelvine! Nejsem ¾ádnej tvùj blázínek, ¾ádná tvoje koèièka, chápe¹? Je èím dál smut-
nìj¹í.

KELVIN teï mu teprve dojde, ¾e je to vá¾ný
Dobøe Harey. Øeknu ti pravdu.

HAREY
Pravdu? Nebo spí¹ nìco, èemu si pøeje¹, abych uvìøila?
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KELVIN
Pravdu Harey. . . jo, zmìnila ses. V¹ichni se ale mìníme. I já se mìním a se mnou celej
svìt.

HAREY
Ty ses nezmìnil, Krisi. To já jsem se zmìnila.

KELVIN
Hmmm.. . Spí¹ ty vùbec, Harey?

HAREY
Já. . . nevím Krisi. . . ty. . . chtìl bys jít u¾ spát?

KELVIN
Myslím, ¾e to bude nejlep¹í, Harey. Zhasneme. . . a a¾ do rána se nebudeme nièím trápit,
ano? A ráno. . . jestli se nám bude chtít. . . tak slibuju, ¾e najdu nìjaký zas úplnì jiný
trápení. . . jen pro tebe. . . kdybys chtìla bejt zase smutná. . .

HAREY
Tak zhasni Krisi. . . Víc mne obejmi, víc, Krisi. Krisi!

KELVIN
Copak?

HAREY
Mám tì moc ráda, ví¹?

SYMFONICKÁ VÌTA È. 3 { TEKUTÝ KYSLÍK

Harey se pokou¹í o sebevra¾du. Spousta dýmu.

V. OBRAZ { LÁSKA

Kelvin nese Harey v náruèí a polo¾í ji na lù¾ko. Na sobì má anelovou ko¹ili a je zarostlý,
teï vypadá doopravdy jak pravý pìstìný letenský hipster.

HAREY
Co? Co? Proè to. . . nevy¹lo. . . co se dìje? To se mi v¹echno. . . zdá? Krisi! Krisi! Proè
se na mì tak dívá¹?!

KELVIN
Harey?

HAREY
Já nejsem Harey. A ty, Krisi? I ty? Ty taky? Ty. . . . ne. . . . ty ne, proto¾e se bojí¹. Ale. . .
poèkej. . . takhle to pøece nejde. V¾dy» já. . . Nic nechápu. Nic nevím ne¾ to. . . co Harey.
Ty si snad myslí¹, ¾e to hraju? Krisi? Kris se k ní skloní. . . Nech toho Krisi! Pus» mì,
pus»! V¾dy» se mì ¹títí¹! Takhle to nechci, sám vidí¹. . . nejsem to já. . . nejsem to já. Já
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to nejsem! Koho se to tu vùbec sna¾í¹. . . objímat, Krisi???
KELVIN

Mlè Harey, mlè prosím Harey, mlè.
HAREY

Mám mlèet? Dobøe Krisi, budu. . . ale ty mluv. Øekni. . . co mám udìlat, abych nebyla.
KELVIN

Harey pøestaò.
HAREY

Tak¾e ty to neví¹.
KELVIN

Netrap mì Harey, prosím.
HAREY

Tak ví¹ to nebo neví¹?
KELVIN

Harey, já pøeci nechci, aby ses zabila. Nechci, rozumí¹?
HAREY

Tak¾e ty ví¹ jak se mù¾u zabít a jen mi to nechce¹ øíct?
KELVIN

Nech toho, Harey, prosím tì!
HAREY

Tak¾e to neví¹ a jen dìlá¹ chytrýho, viï Krisi?
KELVIN

Takhle lehce mne nevyprovokuje¹, Harey.
HAREY

Neprovokuju tì, Krisi, já jen moc dobøe poznám, kdy¾ l¾e¹.
KELVIN

Tak mi øekni, co mám udìlat, abys uvìøila, ¾e mluvím pravdu.
HAREY

U¾ jen kdy¾ mne osloví¹, tak l¾e¹. Já nejsem Harey.
KELVIN

A kdo teda se¹?
HAREY

Já. . . nevím. Kdy¾ si zkoumal mou krev. . . Na cos pøi¹el?
KELVIN

Je úplnì stejná jako ta moje.
HAREY

L¾e¹.
KELVIN

Pøísahám ti.
HAREY

Krisi. . . kdybych mìla stejnou krev jak ty. . . sotva bych ¾ila, teï. Chci sly¹et pravdu,
rozumí¹?
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KELVIN
No dobøe. . . nejsi úplnì stejná jak já. Ale nemusíme bejt hned úplnì jiný jen proto, ¾e
tys po vypití lahve tekutýho kyslíku neumøela.

HAREY
Znamená to. . . ¾e jsem. . . nesmrtelná?

KELVIN
Nevím. Urèitì si ale míò smrtelná ne¾ já.

HAREY
To je stra¹ný! Jestli jsem nesmrtelná, tak to znamená, ¾e nejsem èlovìk, ale nástroj.

KELVIN
Co¾e?

HAREY
Jasnì, nástroj na zkoumání tvejch reakcí nebo nìco takovýho. Ka¾dý z vás má takovej. . .
takovou jako já. Je to postavený na vzpomínkách nebo na pøedstavách. . . Tak nìjak.
Ale proè ti to vykládám, ví¹ v¹ecko líp ne¾ já, já tì jen poslouchala, kdy¾ ses bavil se
Sartoriem a Snautem. . .

KELVIN
Hmmm.. . myslím, ¾e to vypadá stra¹livìjc ne¾ jaký to ve skuteènosti je. Nesmrtelnost.
V¾dy» je to jen slovo, literární koncept, ve vìdì nic podobnýho nenajde¹, ¾ádnou vìc
Makropulos. . . V principu je tvùj osud stejnì neznámej jako osud ka¾dýho z nás. Prostì
budeme ¾ít s tím, ¾e stát se mù¾e v¹echno. . .

HAREY
Anebo nic.

KELVIN
Pøesnì tak.

HAREY
Ví¹, nejhor¹í bylo, kdy¾ jsem pochopila, ¾e a» udìlám cokoli, je to stejnì v¹ecko jedno,
proto¾e a» chci nebo nechci, pro tebe to musí být nìco jako muèení. A vlastnì nìco je¹tì
mnohem hor¹ího, proto¾e muèidlo je mrtvý a nevinný. Ale aby muèidlo bylo milenkou
a milovalo, to jsem si nedovedla pøedstavit. A já tì pøeci miluju, Krisi.

KELVIN
Harey, já nevím, mo¾ná, ¾e tvùj pøíchod mìl pro mì bejt muèením, mo¾ná ¾e slu¾bou,
a mo¾ná jenom mikroskopickým zkoumáním. Projevem pøátelství, záludným úderem,
výsmìchem? Anebo v¹ím dohromady, nebo { a to se mi zdá nejpravdìpodobnìj¹í {
nìèím docela jiným. Nemám ponìtí, co se stane. Stejnì tak jako ty. Nemù¾u tì dokonce
ani ujistit, ¾e tì budu mít poøád rád. Jestli¾e se stalo u¾ tolik, mù¾e se stát v¹echno.
Tøeba ze mì zejtra bude zelená medúza. To nezávisí na nás. Ale v tom, co na nás závisí,
budeme spolu. Je to snad málo?

HAREY
Krisi. . . nezlobím se na tebe, proto¾e ty, ty se mì sna¾í¹ obelhat stejnì jako sebe. Ale
stejnì. . . Ví¹. . . Chtìla bych vìdìt. . . Jsem. . . jsem jí. . . moc podobná?
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KELVIN
Bylas jí moc podobná. Ale teï. . . ty ses dostala mnohem dál.

HAREY
A ví¹ urèitì, ¾e má¹ rád mì a ne ji. Mì, rozumí¹?

KELVIN
Vím. A vím, ¾e kdybys ty byla opravdu ona, tak bys mì nemohla milovat, tak jak mì
miluje¹. . . Proto¾e. . . jí jsem udìlal nìco stra¹nýho. Kdy¾ jsme byli. . .

HAREY
Neøíkej mi to Krisi, nechci to vìdìt.

KELVIN
Proè, Harey?

HAREY
Proto¾e chci, abys vìdìl, ¾e nejsem ona. Pøichází Snaut. Má na sobì velice elegantní
èernej voblek. Celkem nekompromisnì si vezme konzervu ze skøíòky.

SNAUT
Do¹ly mi konzervy. Tak. . . pøived mì k vám hlad. Nenechte se ru¹it. Snaut si otevøe
konzervu a dost hladovì ji zaène bagrovat l¾icí.

KELVIN
©piní¹ si rukáv. Zvedne hlavu od jídla, chvíli pøemej¹lí, co se mu to Kelvin sna¾í øíct. . .

SNAUT
A ty si zas nechává¹ narùst plnovous.

KELVIN
Co se stalo, Snaute?

SNAUT
Mám hlad, v¾dy» vidí¹, ne. A ¾ízeò. Snaut si otevøe lahev vína a krásnì si nalejvá. Dej
si pozor, Kelvine. Zaèíná to v¾dycky stejnì. Tím, ¾e se pøestane¹ holit. Konec svìta. . .
konec civilizace je na konci holicího strojku.

HAREY
To byl mùj nápad, Snaute, aby se Kris pøestal holit.

SNAUT
No v¾dy» to øíkám. Pøesnì takhle to zaèíná. Je¹tì ¾e já jsem to u¾ skonèil.

HAREY
Cos skonèil, Snaute?

SNAUT chvíli zaváhá
Rozvedl jsem se. ®e je Sartorius jeden z nejlep¹ích teoretickejch biofyzikù jsem vìdìl
dávno, ale ¾e je i konstrukènì tak zdatnej. . .

KELVIN
To staèí Snaute. . .

SNAUT
Proè bychom si nemohli popovídat? Posly¹, Kelvine, a co kdy¾ to s náma myslí Solaris
dobøe? Tøeba nám chce udìlat radost, jen¾e je¹tì neví jak? Ète nám na¹e pøání pøímo z
mozku jako z obrazovky poèítaèe, jen¾e my si uvìdomujeme tak dvì procenta nervovejch
procesù. Èili vona nás zná líp ne¾ my sami. Tak¾e nezbejvá ne¾ poslouchat. Souhlasit
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s ní. Nemyslí¹? No asi myslí¹, ¾e jo, v¾dy» ty ji poslechne¹ i v takový blbinì, ¾e se má¹
pøestat holit.

KELVIN
Pøestaò Staute, se¹ u¾. . . pøipitej.

SNAUT
Tak já jsem podle tebe vo¾ralej? No tak asi jo, asi sem se vo¾ral. Copak se u¾ do prdele
nemù¾e èlovìk, kterej dokázal dotáhnout svý hovno ze Zemì a¾ na konec Galaxie aspoò
vo¾rat?

HAREY
Snaute, rozumím ti správnì, ¾e ses rozved se svým.. . hostem? U¾ napoøád?

KELVIN
Harey!

SNAUT najednou vystøízliví a vstane
Myslím, ¾e Kelvin. . . má z na¹í debaty. . . ¹patnej pocit. Rad¹i u¾ pùjdu, co Kelvine?

HAREY
Kdo byl tvùj host, Snaute?

SNAUT
To u¾ je teï jedno, Harey.

KELVIN
Byl to tvùj dvojník, co Snaute? Vzpomínám, jak jsi mluvil o kontaktu se Solaris. . .
\Pøiletìli jsme sem takoví, jaký skuteènì jsme, ale kdy¾ nám druhá strana tu pravdu
ukazuje { tu èást pravdy, kterou zamlèujeme { nechceme se s tím smíøit!" Tys nemluvil
o nás, tys mluvil vo sobì.

SNAUT
Není nad to si po veèeøi poslechnout poslední analýzu stanièního psychologa. Je¹tì
nìco?

KELVIN
Ty nejsi Snaut. Ty se¹ jeho dvojník. Hosta nelze zabít, ale vopravdovýho Snauta si
zabít moh.

SNAUT
Chce¹ si do mì píchnout jehlou? Vyndavá nám v¹em známou jehlu z kapsy.

KELVIN
To mù¾e bejt v¹echno maska, kamuá¾.

SNAUT
Tak já nevim. . . nejdøív mi tvrdí¹, ¾e sem nalitej a pak zas, ¾e sem pøízrak. Kelvine,
ty nejsi zrovna konzistentní. . . Ví¹ co, tak já si dám je¹tì lahev, a jestli po ní nebudu
zlitej jako kára, tak slibuju, ¾e vodkráèim pøímo do anihilátoru a nechám se rozlo¾it
zpátky na neutrina. Smìje se. Hele a ty si dej taky láhev Kelvine, a» zjistíme, jestli
se¹ skuteènej. Smìje se èím dál víc. Urèitì lep¹í to testovat chlastem ne¾ si øezat prsty
jeden po druhym. Pøece jen, prstù máme dost koneènej poèet.

KELVIN
Tak tìch a¹ek vína máme taky jenom dost koneèný mno¾ství. Taky si jednu otevøe a
pøidá se ke Snautovi.
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SNAUT
Tak co, u¾ vìøí¹, ¾e sem pravej? Padne vo¾ralej na zem.

KELVIN
Umìlá atmosféra a chlast, to je v¾dycky fofr. . . Ach Harey. . . taková ¹koda, ¾e pro tebe
to víno nemá smysl. . . . ví¹. . . a¾ budeme spolu na zemi. . . postavím nám domek. . . na
samotì. . . klidnì tam budu pít sám jako tady. . . a budeme tam mít. . . papou¹ka.

HAREY
Nemluv o Zemi, prosím, Krisi.

KELVIN
Kdy¾ nechce¹ mluvit o Zemi. . . tak o èem, má milovaná?

HAREY
Staèí, kdy¾ se napije¹ na moje zdraví, lásko.

KELVIN
Miluju ty úkoly, co mi dává¹.

HAREY
Krisi. . . o¾enil by ses, kdybych já neexistovala?

KELVIN
Já? Já urèitì ne.

HAREY
Nikdy?

KELVIN
Nikdy.

HAREY
Jak to mù¾e¹ tvrdit tak jistì?

KELVIN
Deset let jsem byl sám a neo¾enil jsem se.

HAREY
A kdybych tì o to poprosila?

KELVIN
Ty bys mì poprosila, abych se vo¾enil? Prosím tì, Harey. . . Nepotøebuju pøece nikoho
jinýho ne¾ tebe. Napije se.

HAREY
Øekni to jinak.

KELVIN
Jako ¾e tì mám rád?

HAREY
Je¹tì jinak. V¹ak ví¹.

KELVIN
Já vím. Miluje¹ mì. Chci øíct, miluju tì. Harey zavzlyká. Co je, Harey?

HAREY
Nic. Nic. Nic. Jen spi, miláèku. Kevin usne.

37



VI. OBRAZ { ÚSPÌCH

Kelvin se probudí { proti v¹em pøedpokladùm na zemi nele¾í úplnì vo¾ralej Snaut a Harey
tady taky neni. Postel je prázdná. Èervený sluneèní kotouè se odrá¾í v okenních tabulích.
Kelvin se potácí jako opilý. Chytá jsem se nábytku, vytahuje skafandry ze skøínì, nì¾nì
hladí svùj zubní kartáèek a zaèíná mu to docházet. Koupelna je prázdná. Chodba taky. Ani
v pracovnì není nikdo. Kelvin vybìhne ven.

KELVIN
Harey! Kelvin bì¾í k nám dobøe známým mra¾ákùm. V nich je ale jen brokolice a
mra¾ená smìs na svíèkovou. Kelvin rozhazuje pytlíky v amoku kolem a nám v¹em je
líto jak Kelvina, tak mrkve s hrá¹kem { polívkové smìsi. Pøichází Sartorius. Poprvé ho
vidíme jinde ne¾li na obrazovce.

SARTORIUS
Kelvine. . .

KELVIN
Sartorie! Kde je Harey?

SARTORIUS bere do ruky mra¾enou zeleninu a velmi zamy¹lenì se na ni dívá
Kelvine. . . ty to pøeci ví¹. . .

KELVIN
Chci to sly¹et od Vás, Sartorie!

SARTORIUS
Jsi. . . úplnì horký. Pojï ke mnì. Schladím ti èelo. . . A pøiplácne mu na èelo onen hrá¹ek
s mrkví.

KELVIN
Sartorie! Øeknìte mi to!

SARTORIUS
Dobøe to víte, Kelvine. Harey. . . u¾ není. . .

KELVIN
Vrátí se!

SARTORIUS
Ne. U¾ se nevrací. . . ¾ádný z hostù. . .

KELVIN
Tys ji zabil. To tys k nám poslal Snauta. . . Tys mu dal ten chlast!

SARTORIUS
Jestli si chce¹ tykat. . . Má¹ pravdu. Teï je asi ta správná chvíle. Arkadijus.

KELVIN
Kris. . . Kurva, co to tu dìlám?

SARTORIUS
Tohle ti nechala. Podává mu dopis.

KELVIN
Tak¾e je to pravda. . . dopis na rozlouèenou. . .
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SARTORIUS
To je pro tebe. . .

KELVIN
Já. . . nechci to. . . kurva! Ten hrá¹ek s mrkví je u¾ úplnì horkej!

SARTORIUS zvedne ze zemì jinej pytlík
Zkus tohle.

KELVIN
Babièèiny ¹pekový knedlíky.

SARTORIUS
Mám ti to pøeèíst já?

KELVIN
Kurva je tu snad nìkdo jinej?

SARTORIUS
Mùj milý, já první jsem ho o to po¾ádala. On je dobrý. Je stra¹né, ¾e jsem tì musela
oklamat, ale jinak to ne¹lo. Udìlej mi k vùli jednu jedinou vìc { poslechni ho a nic si
neudìlej. Byl jsi nádherný.

KELVIN
Kurva, co bych si dìlal?

SARTORIUS
Øíkal jsem Harey, ¾e se o tebe obává zbyteènì.

KELVIN
Tak to je fajn, ¾es ji uklidnil, Arku.

SARTORIUS
Byla to moje povinnost.

KELVIN
Kurva Arku, ty si fakt férovej chlap. . . . Øekni mi. . . . Jak?

SARTORIUS
Anihilátor. Malý destabilizátor. Pùsobí jen v okruhu nìkolika metrù.

KELVIN
Co je s ní?

SARTORIUS
Zmizela. Záblesk a závan. Slabý závan. Nic víc.

KELVIN
Øekla nìco?

SARTORIUS
Ne. Ne. Nic. Pokud jde o mne, tak si myslím, ¾e teï vznikla ¹ance. . .

KELVIN
©ance? Jaká ¹ance? Pauza. Kontakt? Copak máme je¹tì málo. . . i ty, ty sám, a celej
tenhle blázinec? Kontakt?! Ne, ne, ne. Mì vynech.

SARTORIUS
Kelvine, ty se na ni poøád, a teï je¹tì víc ne¾ døív, instinktivnì dívá¹ jako na èlovìka.
Nenávidí¹ ji.
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KELVIN
A ty snad ne?

SARTORIUS
Ne. Kelvine, ona je pøeci slepá. . .

KELVIN
Slepá?

SARTORIUS
Ov¹em podle na¹ich pøedstav. Neexistujeme pro ni tak jako pro sebe navzájem. Povrch
tìla, oblièej, který vidíme, nám umo¾òuje rozeznávat se jako individua. Ale to v¹e je
pro ni jako prùzraèný sklo. Pronikala pøece do nitra na¹ich mozkù. . .

KELVIN
No dobøe. Ale co z toho? Kam míøí¹, kurva? Jestli¾e dovede o¾ivit, stvoøit èlovìka,
kterej existuje jen v mojí pamìti, a to tak, ¾e její oèi, pohyby, její hlas. . . hlas. . . hlas
rozumí¹? Copak neni úplnì jasný, ¾e kdyby ONA chtìla, tak se s náma mù¾e naprosto
bez problémù dorozumìt?

SARTORIUS
Ne. Vùbec ne. Mohla si z nás pøece vytáhnout jen výrobní pøedpis, který se neskládá
ze slov. V podobì pamì»ového záznamu je to bílkovinná struktura. V mozku nejsou
pøece fyzicky ¾ádná slova, ¾ádné city, vzpomínky èlovìka, to je obraz napsaný jazykem
nukleových kyselin ve vysokomolekulárních asynchronních krystalech. Ona si z nás
vzala tedy to, co v nás bylo nejzøetelnìji vyleptáno, co bylo u¾ dokonèeno, nejpøesnìji,
nejhloubìji otisknuto, rozumí¹? Ale vùbec nemusela vìdìt, co to znamená pro nás, jaký
to má pro nás význam. Asi tak, jako kdybychom my hráli Solaris hudbu, ¾e bychom
vylezli ze stanice, houslièky, ví¹. . .

KELVIN
Nehraju na housle.

SARTORIUS
Tak kdybychom jí aspoò zazpívali.

KELVIN
Mo¾ná má¹ pravdu. A myslí¹ to dobøe. A mo¾ná to myslí dobøe i vona. V¹ichni jsou
dobøí. Ale proè? Vysvìtli mi tohle: Proè? Proè jsi to udìlal? Cos jí øekl?

SARTORIUS
Pravdu.

KELVIN
Pravdu? Co to je za kecy?

SARTORIUS
Pojï, zazpíváme Solaris písnièku.

KELVIN
Kde je vùbec Snaut?

SARTORIUS
Nevím. . . zmizel.

KELVIN
Chci letìt na Zem.
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SARTORIUS
Hmmm.

KELVIN
Poèkej Arku. . . neøíkej mi. . . copak ty tu chce¹ zùstat?

SARTORIUS
Ano. Chci tu zùstat. Pauza. Pojï. Zazpíváme si. Zpívají. A je to docela normální
vodrhovaèka. Solaris se pøidává. A zní poslední vìta klasické haydnovské symfonie.
Jisté segmenty se v hudbì Solaris najednou opakují. Solaris zaèíná komunikovat. Mu¾i
kreslí grafy a gestikulují. Pøichází Harey a je obleèena pøesnì jako Majka, v¹em známá
holèièka z planety Gurun. Mluví neznámým jazykem, alespoò nám neznámým, mo¾ná
je to kanán¹tina. Ano { je to kanán¹tina! Majka zpívá. Pøichází Snaut, objímá Majku,
sundavá si z èela naka¹írovanou spálenou kù¾i a také zpívá podivuhodnou, nemelodickou
kanánskou píseò o ovcích, které se zatoulaly tak daleko od ovèáka, ¾e a¾ zapomnìly,
¾e jsou ovcemi. Sartorius by se rád pøidal, kanán¹tina mu ale nejde, tak alespoò tanèí
a obèas vykøikne nesmìlé juch. Kelvin v¹e pozoruje odborným dohledem psychologa.
Pak ov¹em, neznámo odkud, vytáhne dvì hùlky s kulatatými dr¾átky a zaène s nimi
pøedvádìt veliké pohybové kejkle tak, jak to dìlal Tomá¹ Petøík ve Frièových Pøízracích
ne¾ mu to Friky zakázal. A kanánská píseò o ztracených ovcích pomalu, ale jen velice
pomalu a jistým zpùsobem vesele, doznívá.

KONEC.
Praha, Tubinky, Vídeò, kvìten 2017.
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