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Bylo, nebylo, dávno tomu, a vlastně tomu tak je stále, za 
mlhou hustou tak, že by se dala krájet, v jedné zapadlé labor-
ce, žil malý, nadšený chemik. Jeho kožíšek byl již trochu ošun-
tělý, ale prstů na rukou měl stále ještě všech deset. Uprostřed 
svého malého světa zaprášených baněk, s magickým vzdu-
chem plným výparů z netěsnících lahví, a kdoví, čeho ještě, si 
spokojeně chemicky žil. Pronikal do světa mimo laboratoř jen 
výjimečně, ale vždy se hrozně těšil, že uvidí, kam zase chemie 
posunula lidstvo. Často se někde zahleděl a zasnil, mnohdy 
však na nevhodném místě, odkud jej brzy vyrušilo troubení, 
skřípění brzd a příval neznámých, ostrých, snad cizích, slov, 
jež nikdy nečetl v odborných článcích, i přesto, že jich za své 
roky zhltal desítky, stovky ba i tisíce. Tehdy se rychle vzpama-
toval, prohnal se ulicemi a ukryl se zpět, do svého malého, 
tajemného, laboratorního království. 

I náš malý, nadšený chemik, stejně, jako většina malých 
a velkých, miloval Vánoce. Těšil se na dobu klidu, pohody, 
kdy mu již i tak provoněnou laborku obohatil čerstvě uříznutý 
vánoční stromek a hromada cukroví na laboratorním stole, 
hned vedle kouřících baněk. Sváteční dny oslavil trochou 
vlastnoručně uvařené či destilované kapalné směsi (dle úrody 
toho roku na svazích za laborkou) vypité z kádinky, pouštěl si 
koledy a přemýšlel, do čeho nového se pustí, jakmile skončí 
svátky. A bylo mu tuze dobře. Venku za oknem poletovaly bílé 
ledové krystalky. Chytal je a pod mikroskopem sledoval jejich 
nádhernou strukturu a vzápětí ještě nádhernější proces fázové 
přeměny, po které zbyla na sklíčku jen malá, smutná kapka 
vody, zrovínka taková, jakou měl vždy v oku, když se na tu 
nádheru díval. 

A tak tomu bylo mnoho let. 
Jednoho dne však přišly změny. Bylo to kolem Vánoc, 

a náš malý, stále ještě nadšený, chemik přestal poprvé po 
nocích na pár týdnů vařit a počítat, a přelepoval lahvičky 
s nápisem jed na exoticky znějící „toxická látka“, měnil bílé 
nálepky za oranžové a liboval si, že mu naštěstí alespoň ta 
lebka s hnáty zůstaly. Nově začal dbát na to, aby cukroví ne-
pokládal na hodinové sklíčko či Petriho misku, úžasné pitivo 
nepil z kádinky a v laborce se učil striktně dodržovat, který 
stůl a která nádoba jsou na práci s chemickými látkami, 
a které na poživatiny. Zanedlouho si na vše zvykl a zdaleka 
netušil, že přijdou doby mnohem strašidelnější. 

Jeho malá, klidná laboratoř se začala dramaticky měnit. 
Někam do hlubokých koutů zalezla pohoda, klid, nadšení 
a radost z práce, z tváře se mu vytrácel úsměv a vystřídaly jej 
vrásky a do uvolněných prostor se začal pomalu vkrádat stres, 
chaos, obava a nejistota. Náš malý chemik dlouho nechápal 
(či spíše možná nechtěl), co se to kolem děje. Chvíli trvalo než 
mu znalejší a zkušenější kolegové vysvětlili, že nastala doba 
čárkování. Život nabral nový směr a rychlost, jeho do těch 
dob poklidně jedoucí vlak se ocitl na jiné koleji, kde to sviště-
lo mnohem dravěji a občas si připadal, že se nechtěně prohá-
ní na horské dráze, z níž nelze vystoupit. Místo hodin stráve-

ných v objetí s milovanými baňkami, seděl po nocích před 
modře svítícím monitorem a hledal správná slova do žádostí 
o granty, obohacoval si slovník o moderní, důležité „in“ po-
jmy a učil se přijímat nové rány ve formě článků vyhozených 
z redakcí a zamítnutých žádostí o projekty. V honitbě za nut-
nými podpisy, výkazy a nezbytnými výsledky měl občas pocit, 
že se potkává. Zdravil se, když míjel zrcadlo, klepal na dveře, 
když vycházel z učebny, podporujíce se přitom výkřiky: 
„Dále!“ a kolegům a studentům odpovídal na chodbě na 
pozdrav: „Vy mě taky!“. A co bylo horší, začal si uvědomo-
vat, že díky ubývajícímu tréninku ztrácí pomalu chemický cit, 
laboratorní grif a staré, dávno nabyté znalosti a dovednosti 
jsou intenzivně vytěsňovány. Místo chemické múzy jej ze spaní 
budila noční můra vykřikujíc v nepravidelných intervalech 
děsivá slůvka jako grant, peníze, článek, akreditace, investice, 
eko, bio, odvody. S hrůzou sledoval, jak se makro mění na 
nano a téměř každá obálka odborných časopisů na něj křičí, 
že na velikosti opravdu záleží, ač byl celý život přesvědčen, že 
nikoli a jediné, co jej uklidňovalo, bylo zjištění, že čím menší, 
tím (alespoň) zajímavější. Ale náš (už jen) malý (nenadšený) 
chemik to nevzdával, jen trochu zhrubl. Vzpomněl si na cizí 
výrazy, které před lety často slýchával v ulicích. A co víc, 
začal je používat také a přiblížil se tak daleko více rčení kole-
gy, klasika, Ing. J. Vachty: „I chemik je jen člověk.“ 

Vánoce se změnily k nepoznání. Už jimi nežil, jako ostat-
ní lidé, v prosinci. Poslední měsíc, kdy mohl v klidu snít 
o Vánocích, byl listopad. Celý prosinec a přelom roku pak již 
proseděl ve své malé, posmutnělé laborce a před svítícím 
monitorem vymýšlel vhodné formulace do průběžných a závě-
rečných zpráv pro různé grantové agentury. Plnil tabulky 
čísly nikoli pro výpočet spekter či procentuálního zastoupení 
složek ve směsi, ale „ladil“ rozpočty, aby mu nakonec vyšla 
tolik potřebná nula, nejlépe na dvě desetinná místa. Nejen, že 
neměl čas si Vánoce užít, už ani nechápal, proč jsou to svátky 
klidu a pohody. Učil se nové zkratky, jako GAČR, TAČR, IGA, 
PIGA, SIGA, místo, aby dětem pod stromeček sháněl lega. 

Ale protože každý chemik je a musí být optimista (těžko 
by se jinak pouštěl do věcí a činností, o kterých by nebyl pře-
svědčen, že dopadnou dobře), věří, že zase bude líp. Vždyť 
přeci většina pohádek má šťastný konec. 

Buďme shovívaví k malým, tichým, nadšeným chemikům. 
Ne každý dokáže být dravcem. A hlavně jim přejme, ať si, 
alespoň trochu, užijí i letošní Vánoce, ať jim, mezi experimen-
ty, výpočty a psaním zpráv, zbydou chvilky na rodinu, na na-
sátí vánoční atmosféry, ochutnání vánočního cukroví, na roz-
balení dárků, odpočinek, na vylíhnutí nových nápadů. Přejme 
jim všem, aby jim přálo zdraví a štěstí, aby měli po celý příští 
rok pevné nervy na všechny tabulky a formuláře a dost sil, 
času, trpělivosti, radosti, nadšení a peněz i na vlastní práci 
v jejich milovaných laboratořích. 
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