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PŘI VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ jsme vždycky na jaře mívali měsíční program nazvaný “Části lidského těla”. 

Studenti byli rozděleni do skupinek po třech a každý byl střídavě malíř a model – jeden vždycky 

nehnutě seděl a ostatní dva se posadili hodně blízko a soustředili se na malování určité části jeho 

těla. Museli se pozorně dívat a za celý den namalovali jenom jednu věc – oko, nos, ucho, palec, ret, 

obočí, zub, vlasy a loket. Pak jsme přešli k límečku, knoflíku, šperkům, přezce na opasku, tkaničce 

a palci na noze. 

Toto cvičení bylo předehrou k malování portrétů. Pomohlo studentům přenést se přes mentální horu, 

za ní přišli na to, že dovedou namalovat detail. Namalovat celou postavu najednou už se pak nezdálo 

tak hrozivé. 

Studenti, kteří měli sedět modelem, se vždycky zdráhali. Dospívající si bolestivě uvědomují sami sebe. 

A nejvíc jim bylo nepříjemné, když je někdo zblízka a pečlivě pozoroval. 

“Já nechci, aby mě malovali.” 

“Proč?” 

“Jsem ošklivá.” 

“Namalujou ty moje beďary.” 

“Vypadám příšerně, protože mám rovnátka.” 

“Ten můj nos je děsnej – vůbec na něj nechci myslet.” 

Ale kvůli umění a také ze strachu, že nedostanou dobrou známku, nakonec studenti většinou 

spolupracovali. Nejhorší to bylo s obličeji. A když jsme zvládli obličeje, pokračovali jsme dál. S rukama 

to šlo. S lokty také – většina studentů si lokte ještě nikdy nevšimla, ani svého, ani cizího. Kolena byla 

srandovní a kolena s namalovanými obličejíčky úplně fantastická. Moc zajímavé byly podkolenní 

jamky – své vlastní člověk moc lehce nezahlédne. 

Problém byl s prsty na nohou. Dívky dost nerady odhalovaly svoje nohy. Zout si ve třídě boty a sundat 

ponožky jaksi bylo poněkud choulostivé. Dívky si myslely, že mají ošklivé prsty u nohou, a abych řekl 

pravdu, dost často to tak bylo. Už v šestnácti stačila móda napáchat příšerné škody – prsty měly 

otlačené a zdeformované a navíc na patách popraskanou ztvrdlou kůži. Pro umělce pohled moc 

zajímavý, pro dívku trapný, pro kluka odpudivý. Na druhou stranu se na klukovské nohy lépe koukalo, 

zato zápach byl někdy tak silný, že se studenti na malování moc dlouho nesoustředili. Na kreslení je 

nejhorší překonat předsudky. 

Projekt “Části lidského těla” skončil jednoho květnového dne vzpourou studentů. Navrhl jsem totiž, 

že budeme malovat pupíky. 

Byli jsme přece na školním výletě a studenti měli šortky, trička, vršky, od plavek nebo vůbec byli 

jenom v plavkách, protože to byl výlet k vodě. Hodně pupíků už stejně bylo odhaleno. 



A mimoto jsme se pupíky ještě nikdy nezabývali. Ani já, ani oni jsme v životě neviděli detailní obrázek 

pupíku. V tu chvíli došlo na tvůrčí přístup – alespoň jsem měl ten dojem. 

 

A také došlo na vzpouru. Ani nápad! Studenti se červenali. Rukama si zakrývali odhalené pupíky: “Na 

můj pupík se nikdy nikdo nedívá. Ani já ne.” 

“Je to úplně morbidní nápad – co si máma pomyslí, až si domů přinesu svůj namalovaný pupík 

a přidělám ho na ledničku.” 

Napadlo mě, že by to jeho matku mohlo potěšit – protože si její syn vzpomněl na spojení s ní –, ale 

ten kluk už byl rozhodnutý. Kdepak. 

A u toho zůstalo. Dobrovolníci se nenašli. 

Už se nedalo tolerovat, jak moc jsem se odvážil konvence překročit. A studenti nebyli sami, kdo 

protestoval. Nanesl jsem ten problém ve sborovně a zeptal se kolegyně: “Vadilo by ti, kdybych tě 

poprosil, abys mi ukázala pupík? Chtěl bych ho namalovat.” 

V obvykle hlučné sborovně najednou nastalo hrobové ticho. 

Kolegyně se nervózně zasmála, někdo pronesl něco vtipného, ale celá záležitost byla smetena se stolu 

jako něco nepatřičného, hloupého a “trochu moc osobního, nemyslíš?” 

Co to je s těmi pupíky? Co si o svém pupíku myslíte? 

Kdybychom váš pupík vyfotografovali a pověsili fotografii na zeď mezi pupíky stovky lidí, poznali byste 

ten svůj? 

Zeptal jsem se své lékařky. 

I ji to trochu vyvedlo z míry. A kdepak – svůj pupík mi ukazovat nebude. 

Sdělila mi, že jakmile se během několika měsíců po porodu jizva po pupeční šňůře řádně zahojí, 

lékařská věda s ní končí. Neznáme žádné nemoci pupíku. Pupík také neplní žádnou úlohu při sexu 

a vyměšování. Lékaři nikdy nekontrolují jeho stav, dokonce ani při těch nejdůkladnějších vyšetřeních 

ne. Velmi vzácně je na pupíku z kosmetických důvodů provedena plastická operace – po operaci nebo 

zranění břicha, případně když je pupík mimořádně ošklivý –, ale to je asi tak všechno. 

“Dal by se pupík chirurgicky odstranit?” zeptal jsem se. 

Paní doktorka se za mnoho let studia i lékařské praxe s takovou otázkou nesetkala. “Nedotklo by se 

to vaší matky?” zeptala se mě. 

“Také mě to napadlo.” 

V zájmu poznání a vědeckého výzkumu jsem si příště při koupání vzal zrcátko a pořádně jsem nad 

pupíkem zapřemýšlel. 

Je to taková známka smrtelnosti. 



Když� přemýšlím o všech souvislostech, jako bych přemýšlel o vlastní smrti. 

 

Vůbec si nejsem jistý, že věřím tomu, co vím. 

Je to jizva, kterou máme všichni. Jednoznačný důkaz, že jsme savci – důkaz, že jsme součástí té 

ohromné evoluční řady bytí, která se táhne miliony let proti proudu času. 

Je to nenápadná, dávná připomínka toho, že život pochází ze života – lidé vznikají uvnitř lidí a pak je 

odstřihnou, aby z nich byly svobodné osobnosti. Je to válečná jizva – výsledek zápasu o samu 

existenci. Takové purpurové srdce každého člověka. 

Židé mají takové požehnání, jím onu spřízněnost podtrhují. Je to v jidiš. 

„A gezunt dir in pupik.” Je to takový pohodový pozdrav. 

Znamená to: “Ať se daří tvému pupíku.”  

Je to srdečné a upřímné přání – bez jakýchkoliv postranních úmyslů. 

Ironické, legrační a všezahrnující přání, aby vám bylo co nejlépe, a to od samého středu vašeho bytí. 

Tak tomu jest, amen. 


