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Lucia! Zatiaľčo intelektuáli nastavujú svoju prepadnutú hruď na obranu sociálne slabších, ty riešiš, či si dať spraviť prsia! Miesto toho, aby si zachraňovala planétu, riešiš koniny! 


„Hold your horses“ je idióm, ktorý sa v angličtine používa, keď chce človek povedať „nie tak zhurta“ alebo „brzdi“. Alebo „kroť sa“.
„Kroť sa!“ – Ako ľahko sa to povie, a ako ťažko sa to počúva. Najmä ak si to človek aj sám sebe hovorí, a koľkokrát tak márne. Sigmund Freud prirovnával vzťah ega a id k vzťahu jazdca a jeho koňa, ktorý dnes poznáme z toľkých historických obrazov, pomníkov, filmov. Ich reč je jasná: muž na koni, muž na vztýčenom koni, triumf disciplíny a rozumu. Tieto obrazy takpovediac mechanicky vylučujú možnosť, že by jazdec mohol byť zo svojho koňa frustrovaný, alebo že by mohlo ísť aj o jazdkyňu. Samozrejme, „civilizácia“ by bolo prázdne slovo, keby taká drezúra nikdy nikam neviedla; stále však ten povel zaváňa, a podaktorému hádam aj vonia, rozumovou priamočiarosťou kauzality. 
„Kroť sa!“ povedal.
A ona sa krotila.
Alebo sa nekrotila, a bolo ju nutné k tomu primäť. Buď – alebo. Tretia možnosť neexistuje. Aj preto je naporúdzi disciplínu chápať ako praktickú formu logiky s jej tertium non datur.

V umeleckej tvorbe Lucie Dovičákovej sa motív koňa objavuje pomerne často, ale nie vždy znamená to isté. Niekedy je chcením, túžbou, niekedy zdrojom strachu až rešpektu, niekedy symbolom neskrotnosti a prísľubom skrotiteľnosti, niekedy vyjadruje hrdosť, niekedy ženu, niekedy muža, a niekedy je to jedno, pretože ženské vlastnosti nie sú vlastné len ženám a mužské mužom.
Vedľa toho všetkého, kôň na jej obrazoch a obrázkoch účinkuje aj ako populárny „rodový inotaj“, reprodukovaný v dievčenskej kultúre ako telesne-konceptuálny trenažér vzťahu k penisu. Kôň ako symbol krotenia a skrotiteľnosti vášne a jej hanbatého predmetu sa tak v detstve prostredníctvom metafory vteľuje ako nástroj sebaovládania. Teda aspoň pre začiatok.
Lebo krotenie sa nikdy nekončí. A nikdy nie je také priamočiare, ako by sme chceli, ako by rozum chcel. „Nevie si so sebou rady,“ hovoríme o druhej, či o druhom, ako keby niekde a niekedy existovali ľudia, ktorých sa to netýka – akoby sa to netýkalo nás. A možno, že dnes, kedy v sebe objavujeme prirodzených kyborgov, by to už možno mohlo začať znieť banálne. Pretože ten príboj kognitívnych a afektívnych nárokov, ktoré na seba kladieme, aby sme sa – paradoxne – udržali nad ich hladinou, stále zjavnejšie ukazuje, že táto nepriamočiarosť nikdy nebola exkluzívne ženská. A že ona mužská priamočiarosť vzťahu k sebe (a k svetu vôbec), ktorá myšlienke poslušnosti zubami nechtami vnucovala klamný dojem jednoduchosti, bola len dočasnou historickou odchýlkou od stavu, ktorý si nezapiera, že fundamentálnu náhodilosť života nemožno podrobiť číro rozumovej kontrole. Z tejto ilúzie už ostáva najčastejšie len do hneda romantizovaná ruina. Život dnes už nie je taký jednoduchý, ako býval, keď mužská priamočiarosť disciplíny udávala rytmus života jazykom prísnych pravidiel, jednoznačného, logického poznania, uzavretých priestorov a jasne a pevne daných a vyslovených hodnôt. Zjavná nelogickosť ženy, jej rozporuplnosť, vyjadruje vernejší, priliehavejší prístup k vlastnej vznikavosti a vznikavosti sveta. Nejedna vec, kedysi tak stabilná, ktorej porozumenie obstálo pred logickým súdom, sa dnes bez prestania hýbe a od seba sa odlišuje.
Ženský údel sa preto v mnohých ohľadoch stáva údelom všetkých ostatných rodov, keď sa k sebe máme ako k neustále sa adaptujúcim organickým strojom na vrúcnosť, sebavedomie a dôveryhodnosť, keď komunikujeme s druhými, keď prezentujeme seba, svoj život a svoju prácu, keď nastavujeme tvár a deň čo deň testujeme ekonómiu svojich nálad vyvierajúcich z nevyčerpateľnej hĺbky nášho tela. – Otázka „Ako na seba?“ neznela nikdy tak naliehavo.
Nečudo, že je človek nezriedka uťahaný ako kôň, aj keď má dojem, že za celý deň „vôbec nič“ nespravil. A tak v ďalšom kole toho koňa v sebe krotí nanovo, aby ho mohla znova štvať, a, pokiaľ možno, ešte efektívnejšie, akoby v strachu, že ju život roznesie pod kopytami. Veď aké vzácne sú dnes, u mestského človeka, ktorý si život nezriedka pletie s dostihmi, takpovediac sebapožierajúce ambície, kedy sa snaží zúžitkovať, totiž zapriahnuť, svoje telo a svoju myseľ, urobiť zo seba ťažného koňa nech aj za cenu vyčerpanosti a na úkor svojich koníčkov? Zúfalo hľadáme riešenia našich problémov so spánkom, sústredením, chronickou únavou a nespokojnosťou s vlastným telom, a sníme atavistické sny o jednoduchých, priamočiarych riešeniach a všeliekoch. Neustále ladíme rádio svojich očakávaní, akoby mala na tej jednej, ešte nenájdenej frekvencii psychologická odnož hydrometeorologického ústavu ohlásiť stúpanie a klesanie hladín našich hormónov a neurotransmitterov.
Ak Dovičákovej tvorbu zvyknú rámovať feministické interpretácie, je to len preto, že myšlienky feminizmu sú univerzálne. Špecifiká ženskej fyziológie už totiž nie sú ani zďaleka jedinou príčinou toho, že telo a myseľ neohlásene prestanú byť prostriedkom a stanú sa prekážkou, keď sa ako lokaji našich túžob a ambícií chopia oprát, a vložia sa do nášho jednania mlčky ale nástojčivo – keď prejavia svoj vlastný „rozum“. Nestálosť, citovosť a nelogickosť – historicky trestané bičíkom rozumu, a používané ako argumenty proti ženám – je dnes treba reartikulovať ako dôležitú výstroj na ceste k sebe stredom radikálne vznikavého sveta. Pretože kedysi tak chválená stálosť je za týchto cválajúcich dní, ako ich raz nazval Ján Smrek, v lepšom prípade smiešna, v horšom nebezpečne nostalgická. Pretože kedysi tak chválená logickosť len krúti hlavou nad tým, ako svet osedlal paradox, keďže protirečiť si dnes koľkokrát znamená vyjadriť sa lepšie, keďže veci nie sú buď to alebo ono, keď ich nemožno polapiť trvalo platnou definíciou, pretože sú esenciálne vznikavé, a adorovanie faktov a zdravého rozumu ostáva bezzubé voči svetotvornej hybnosti špekulácie. „Byť na koni“ dnes znamená práve moc založenú na citlivosti, schopnosti neustále sa adaptovať a neustrnúť pod vlajkou logiky. 


Lucia! Myslíš, že keď si dáš spraviť prsia, tak sa všetko vyrieši? Ako po tom môžeš túžiť, keď zároveň nenávidíš ten mediálny tlak na telesnú krásu? Ako nad tým môžeš vôbec premýšľať, keď vieš, aké je to riskantné? Ako môžeš chcieť niečo, čo sa ti tak bridí?!


Geometria na Dovičákovej maľbách, akvareloch a kresbách ide proti zdravému rozumu, pretože sa riadi pravidlami neeukleidovskej geometrie.
V 19. storočí ju objavila matematika.
V 20. storočí ju uplatnil Einstein vo svojej teórii relativity a v umení ju ikonizoval M. C. Escher.
V 21. storočí neeukleidovskú geometriu žijeme.
Niekedy nazývaná aj geometria krivých priestorov sa vyznačuje tým, že jej súradnice nie sú priame a na seba kolmé ako v tradičnej, eukleidovskej geometrii, ale podliehajú deformáciám spolu s javmi, ktoré pomáhajú vyobrazovať.
V 21. storočí neeukleidovskú geometriu žijeme navonok, pretože vďaka digitálnym technológiám obhospodarujeme priestor len za veľmi slabej väzby k zemepisným danostiam, tj. k vonkajším rozmerom. A žijeme ju vnútorne, pretože takto vyslobodení z času a priestoru, majú naše vrtochy, ambície a túžby – tj. vnútorné rozmery – natoľko zväčšený výbeh, že sú to práve ony, ktorým sa tzv. fyzický priestor prispôsobuje, skôr než naopak. Neeukleidovská geometrie je teda geometria, v ktorej sa vnútorné a vonkajšie rozmery vzájomne ovplyvňujú, takže predmety v nej vypadajú zdeformovane, aj keď sú dielom prísnych zobrazovacích pravidiel.
Ísť proti zdravému rozumu, byť nelogická, nebyť – doslova – priamočiara, „riešiť koniny“, teda poľahky môže znamenať, že človek čelí niečomu zložitejšiemu, čo vyžaduje vyššiu formu vyjadrenia, než je racionalita, priamočiarosť a logika. Ono to ale nie je tak, že by neeukleidovská geometria bola odchýlenou, špeciálnou formou geometrie eukleidovskej. Práve naopak, je to eukleidovská geometria, ktorá predstavuje výnimku. Je totiž špeciálnym a z pohľadu prírody (a dnes už aj kultúry) extrémne výnimočným prípadom geometrie neeukleidovskej. Geometria krivých priestorov je mocnejší nástroj než ten, na ktorom lipne zdravý rozum s jeho požiadavkami priamočiarosti a vonkajšej logickej konzistencie. Absurdné teda nie sú kresby koní, ktoré zauzlene, ovislo alebo akoby naruby prekonávajú prekážky. Absurdné je dnes vnímať tie vnútorné rozmery, ktoré Dovičákovej kresby vyjadrujú, ako niečo menej reálne. Absurdná je neochota pristúpiť na ultimátny realizmus tohto druhu zobrazenia.
Protirečivosť, tj. vonkajšia nekonzistencia, diskvalifikovala ženské myslenie len preto, že moderná doba za reálnu a pádnu považovala skôr vonkajšiu konzistenciu logiky, ktorá pozná len pravdu a nepravdu, a eukleidovsky priamočiary vzťah pravdy a dôkazu. Vonkajšiu konzistenciu bytia kládla nad vnútornú konzistenciu vznikania a stávania sa, ktoré se uskutočňuje v paradoxe. Zložitosť sveta a vzťahu k sebe dnes preto vyžadujú prekročenie tejto apriorne mužskej formy myslenia. Inak povedané, svet se nikdy nestával takým ženským ako dnes.



Lucia! Tak si si predsa len dala spraviť prsia. OK, cítiš sa teraz lepšie. A hej, už nemusíš v lete nosiť podprsenku. 
Len si už teraz nezajazdíš na koni.



V Klecenci, 2. augusta 2019

