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Esprit de corps *
Když jsem začal studovat, první krok se mi tak zalíbil,
Ten holý fakt vědomí, tvary, síla pohybu,
Nejmenší hmyz nebo živočich, zrak, láska,
Ten první krok mne tak ohromil a tak se mi zalíbil,
Že sotva jsem pokročil a sotva jsem si přál jít dál,
Jen stojím a mrhám všechen čas, abych to vyzpíval
nadšenými slovy.**

Společenský původ Alana Mathisona Turinga, syna britského impéria, je
rozkročen na hranici mezi nižší venkovskou šlechtou a buržoazií. Jeho
předkové – obchodníci, vojáci a kněží – patřili k aristokracii, třebaže bez
dlouhé tradice urozenosti. Mnozí z nich za svůj společenský vzestup vděčili hlavně rozmachu britského koloniálního panství, skýtajícího řadu příležitostí k dobrému uplatnění.
Rod Turingů lze vystopovat do čtrnáctého století k jistým Turinům
z Foveranu v Aberdeenshiru. Kolem roku 1638 byl Johnovi Turingovi, který přesídlil ze Skotska do Anglie, udělen králem titul baroneta. Motto Audentes fortuna iuvat (odvážným štěstí přeje), jímž se Turingové zaštítili,
však rodu zpočátku mnoho štěstí nepřineslo. Sir John Turing podporoval
v občanské válce královu poraženou stranu, přičemž svou podporou krále
si ještě předtím proti sobě popudil skotské covenantery, kteří ho potrestali
zajetím a vypleněním Foveranu. Po restauraci Stuartovců rod marně čekal
na nějakou kompenzaci ze strany koruny, jíž tak věrně sloužil. Po většinu
osmnáctého století Turingové strádali, uvrženi do zapomnění, a čekali na
příchod dobrých časů, jak dokládá veršovaná rodová kronika pod názvem
The Lay of the Turings1:

* Doslova „duch těla“, přeneseně ale i „duch jednotky, společenství“. Tímto dvojsmyslem
autor naznačuje, že se bude věnovat jak postupnému Turingovu uvědomování, kým je, tedy
jeho homosexualitě, tak to, kam patří, tedy mezi privilegované vrstvy, mezi něž ale nezapadá. Poznámka redaktora.
** Whitman, Walt. Stébla trávy. Překlad Jiří Kolář a Zdeněk Urbánek. Totéž platí pro všechny následující citace v úvodu kapitol. Poznámka překladatele.
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Seznali Walter, James a John, to známo jest,
že služba koruně byla marnost, prázdná čest.
Cenili od té chvíle jen život pokojný a tichý –
život v požehnané hojnosti,
jež z čisté víry prýští!
A tak plynuly jejich klidné dny v Pánu,
tiše dřímal starý lesk Foveranu,
dokud dobrý sir Robert jej nevzkřísil,
svému rodu místo na slunci znovu vydobyl.
Na věžích Banﬀu zvony hrdě zní,
všechny k velké hostině volají.
A kolem tabule sesedl se přátel velký hrozen,
radostný, že rod TURINGŮV je do dějin navrácen!

Sir Robert Turing si toto opěvování v kronice nejspíše skutečně zasloužil.
V Indii nadělal jmění, v roce 1792 se vrátil do vlasti a oživil titul. Avšak ani
on, ani zástupci starších větví rodu nestačili před smrtí zplodit mužské dědice, a tak v roce 1911 zbývaly z Turingů jen tři málopočetné rodiny. V pořadí osmým nositelem titulu baroneta byl čtyřiaosmdesátiletý britský konzul
v Rotterdamu. Spolu s bratrem a jeho potomky představoval nizozemskou
linii Turingů. Mladší větev přitom tvořili potomci jejich bratrance Johna Roberta Turinga, Alanova dědečka.
John Robert studoval matematiku na Trinity College v Cambridgi.
Diplom získal v roce 1848 jako jedenáctý nejlepší, ale nakonec dal před matematikou přednost kněžství. V roce 1861 si vzal devatenáctiletou Fanny
Boydovou, opustil Cambridge a usadil se v Nottinghamshiru, kde se dočkal postupně deseti dětí. Dvě zemřely ještě v raném věku, přeživší čtyři
dívky a čtyři chlapci byli pak vychováváni v počestné chudobě, předurčené
malým kněžským platem. Krátce po narození nejmladšího syna postihla
Johna Roberta mrtvice, po níž z úřadu vikáře odešel. Zemřel v roce 1883.
Jelikož vdova po něm nebyla schopna se o rodinu postarat, převzala
odpovědnost nejstarší ze sester Jean, která rodině vládla železnou rukou.
Kvůli škole se brzy přestěhovali do Bedfordu. Zatímco dva starší chlapci docházeli do zdejšího gymnázia, Jean si otevřela vlastní školu. Další
dvě sestry se staly učitelkami, které věnovaly čas a energii na výchovu
a vzdělání svých bratrů. Nejstarší z nich, Arthur, byl další z Turingů,
jimž štěstí příliš nepřálo. Připojil se k Indické armádě a odjel do Severozápadní pohraniční provincie, kde však v roce 1899 zahynul během
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přepadu. Třetí syn Harvey 2 přesídlil do Kanady a stal se inženýrem. Po
vypuknutí první světové války se vrátil, aby bojoval za vlast, načež obrátil pozornost k zájmové novinařině. Redigoval časopis Salmon and Trout
Magazine* a vedl rybářskou rubriku časopisu The Field. Čtvrtý syn Alick
vstoupil do advokacie. Z dcer se provdala pouze Jean: její manžel byl sir
Herbert Trustram Eve, realitní makléř z Bedfordu, který ve své době platil
za nejlepšího odhadce nemovitostí. Přísná lady Eveová, Alanova teta Jean,
se s elánem sobě vlastním zapojila do práce parkového výboru Rady hrabství Londýn. Jedna ze tří neprovdaných tet, laskavá Sybil, následovala otce
do církve a stala se diákonkou, hlásající evangelium dosud zatvrzelým
poddanským duším. A nebyl by to příběh viktoriánské rodiny, kdyby
v něm scházela oběť tuberkulózy, jíž v případě Turingů podlehla v roce
1902 Alanova babička Fanny.
Julius Mathison Turing, Alanův otec, byl druhorozený syn, narozený
9. listopadu 1873. Matematické nadání po otci nezdědil, zaměřil se na literaturu a historii, kterou po získání stipendia zdárně studoval na oxfordské koleji Corpus Christi College, z níž si v roce 1894 odnesl bakalářský
diplom. Mládí, plné vynuceného uskrovňování, ho poznamenalo natolik,
že posléze odmítl zaplatit „vyděračské“ tři guineje za magisterský titul.
Na své chudobné dětství však nikdy nenaříkal, naopak byl hrdý na to, že
se i z nuzných poměrů dokázal vypracovat a učinit ze sebe příkladný vzor
úspěchu. Vstoupil do indické státní správy, která po velké reformě v roce
1853 otevřela prostřednictvím výběrových řízení dveře novým členům
a jež se těšila reputaci, překonávající dokonce i věhlas ministerstva zahraničí. V roce 18953 se v otevřeném výběrovém řízení umístil na sedmém
místě z celkových 154 uchazečů. Znalost různých odvětví indického
práva, tamilštiny a historie Britské Indie mu o rok později v posledním
kole výběrového řízení zajistila mezi uchazeči opět sedmé místo.
Sedmého prosince 1896 se hlásil do služby v úřadu Madráského prezidentství, zahrnujícího většinu jižní Indie, coby nejvýše postavený ze sedmi
nově přijatých úředníků. Britská Indie prošla od roku 1792, kdy ji opustil sir
Robert, dramatickými změnami. Štěstí již dávno nepřálo odvážným, nyní
se štěstí dočkal úředník, jenž byl schopen po čtyřicet let snášet zdejší klima. A zatímco kdysi (jak jistý současník napsal) okresní správce „využil
každou příležitost k utužení vztahů s domorodci“, viktoriánské reformy se
postaraly o to, aby tyto „prý pochybné styky, jež za starých časů pomáhaly
* Podle názvu šlo o časopis věnovaný výhradně pstruhům a lososům. Poznámka redaktora.
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našinci naučit se jazyk, nebyly již společností a zásadami morálky tolerovány“. Impérium nasadilo vážnou, důstojnou tvář.
Od rodinného přítele si Julius půjčil sto liber na pořízení poníka, sedla
a postroje a vyrazil do vnitrozemí. Deset let pak jako nižší výběrčí a smírčí
soudce sloužil v okresech Ballári, Karnúl a Višákhapatnam. Jezdil od vesnice k vesnici a zpravoval své nadřízené o stavu zemědělství a zavlažování,
úrovně hygieny a očkovacích opatření, rovněž měl na starosti dohled nad
účetnictvím a místními soudními úředníky. Později rozšířil své jazykové
znalosti o telugštinu a v roce 1906 povýšil na okresního výběrčího a smírčího
soudce. V dubnu 1907 se mohl na čas vrátit do Anglie, aby si po deseti letech
služby našel ženu. S Ethel Stoneyovou, svou budoucí manželkou a Alanovou
matkou, se seznámil právě na cestě domů.
Ethel Stoneyová4 byla také produktem generací budovatelů impéria, potomkem yorkshirského rodáka a protestanta Thomase Stoneyho (1675–1726),
který po takzvané slavné revoluci roku 1688 získal pozemky v katolickém
Irsku. Jeho půda v Tipperary přešla až na prapravnuka Thomase George
Stoneyho (1808–1886), z jehož pěti synů zdědil pozemky pouze ten nejstarší,
zbylí čtyři se rozptýlili do různých koutů expandující říše. Třetí syn se stal
vodním inženýrem, autorem systému zdymadel na Temži, Manchesterském
kanálu a Nilu, pátý se usadil na Novém Zélandu. Čtvrtý syn, Alanův dědeček
Edward Waller Stoney (1844–1931), odešel do Indie, kde dosáhl až na funkci
hlavního inženýra železniční společnosti Madras and Southern Mahratta
Railway. Stavbou mostu přes řeku Tungabhadra a vynálezem nehlučného
stropního větráku si dopomohl ke značnému jmění.
Ryzí pragmatik a věčný mrzout Edward Stoney si vzal Sarah Crawfordovou, pocházející z jiné anglicko-irské rodiny, s níž vychoval dva syny
a dvě dcery. Ze synů šel Richard v otcových šlépějích inženýra v Indii, Edward Crawford byl majorem u Zdravotnického sboru Královské armády
a Evelyn se provdala za anglicko-irského majora Kirwana z Indické armády. Alanova matka Ethel Sara Stoneyová se narodila 18. listopadu 1881
v madráském Pothanuru.
Třebaže si Stoneyovi nemohli stěžovat na materiální nouzi, na dětství a mládí neměli o nic radostnější vzpomínky než Julius Turing. V duchu zvyklostí Britské Indie byli všichni čtyři Edwardovi potomci posláni
na vzdělání do Irska, odsouzeni zde k životu bez rodičovské lásky. Bydleli u strýce Williama Crawforda, ředitele banky v hrabství Clare a otce
šesti dětí – dvou z prvního a čtyř z druhého manželství. Jeho dům skutečně nebyl žádným místem lásky a pozornosti. V roce 1891 se Crawfordovi
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přestěhovali do Dublinu, kde Ethel každý den omnibusem dojížděla do
školy, zdeptaná z přísného režimu, povolujícího pouhé třípencové kapesné
na oběd. V sedmnácti přešla na Cheltenhamskou dívčí kolej, aby se tu pod
dohledem legendárních slečen Bealeové a Bussové „zbavila svého irského
přízvuku“, kvůli němuž, a potažmo i svému původu musela trpět ustavičné
ponižování ze strany mladých anglických aristokratek. Jelikož v srdci stále
plála touhou po kultuře a svobodném vyjádření, vymohla si šestiměsíční
pobyt na pařížské Sorbonně, kde studovala hudbu a umění. Její krátkou
zkušenost však poznamenalo zklamání z francouzského prostředí, v němž
stejně jako v Británii vítězilo snobství a prudérnost. Období strádání a ústrků skončilo, když se v roce 1900 se svou starší sestrou Evelyn vrátila k rodičům do jejich velkého koloniálního domu v Kunúru. Současně si byla vědoma toho, že úžasný svět vědění se pro ni tímto navždy uzavřel.
Dalších sedm let Ethel a Evelyn žily jako ostatní kunúrské mladé
dámy – jezdily kočárem k přítelkyním na partičky bridže, malovaly akvarely, věnovaly se divadelnímu ochotničení a účastnily se formálních večeří
a plesů, jimž vévodila okázalost a zároveň tíživá upjatost. Pak otec jednou
vzal rodinu na prázdniny do Kašmíru a tam Ethel poznala misijního lékaře. Oba se do sebe zamilovali, leč sňatek nebyl možný, protože Ethelin
milý jednoduše nedisponoval žádným jměním. Konvence a povinnost měla
nad láskou navrch, a tak Ethel Stoneyová byla dál k mání pro vhodného
nápadníka. Osud tomu chtěl, že se na jaře 1907 potkala s Juliem Turingem
na palubě lodi, mířící do vlasti.
Loď plula tichomořskou trasou a než dorazila k břehům Japonska, byl
už románek v plném proudu. Na pevnině Julius pozval Ethel na večeři, během níž rozjařeně nakázal japonskému číšníkovi, aby „nosil pivo na stůl,
dokud neřeknu jinak“. Obvykle střídmý muž předvedl, že se občas dokáže
pěkně utrhnout ze řetězu. Zakrátko formálně požádal Edwarda Stoneyho
o ruku jeho dcery. Hrdý, perspektivní mladík ve státních službách zapůsobil a na rozdíl od svého předchůdce v námluvách uspěl. Za malé pivní
dobrodružství si však od budoucího tchána vysloužil důraznou výtku, zatímco Ethel se dostalo varování před manželstvím s bezohledným opilcem.
Na americké půdě si dvojice dopřála zastávku, kterou vyplnila návštěvou
Yellowstonského národního parku pod vedením průvodce, jehož familiárnost oba Brity šokovala. Svatba se konala 1. října 1907 v Dublinu. (Jinak
šťastná událost ovšem byla důvodem k mnohaletému sporu mezi Juliem
a tchánem o to, kdo měl zaplatit svatební koberec.) V lednu 1908 se vrátili do Indie a prvního září už v kunúrském sídle Stoneyů slavili narození
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prvního potomka, syna Johna. Juliovy služební povinnosti pak mladou rodinu nutily dlouze cestovat po Madráském prezidentství. Putovala do Párvatípuramu, Višákhapatnamu, Anantapuramu, Vidžajavady, Šríkákullamu, Karnúlu a nakonec Čhatrapúru, kam dorazila v březnu 1911.
A právě v Čhatrapúru na podzim téhož roku byl počat druhý syn, Alan
Mathison Turing. V této zapadlé imperiální stanici a přístavu na východním
pobřeží se rozdělily první buňky, rozbily svou symetrii, oddělily hlavu od
srdce. Ale Alan se neměl narodit v Britské Indii. Jeho otec si na příští rok
zařídil druhý návrat do vlasti, tentokrát již s rodinou a dalším dítětem na
cestě.
Druhá zpáteční cesta byla návratem do světa, zmítaného krizí.
Dělnické stávky, hnutí sufražetek a hrozící občanská válka v Irsku
změnily politickou mapu Británie. Zákon o národním pojištění, zákon
o utajovaných skutečnostech a Churchillovo poukázání na „obrovská
loďstva a armády, které děsí a utlačují civilizaci naší doby“, znamenaly
konec viktoriánského světa a vznik všemocného státu. Dlouho nedotknutelné pilíře křesťanského učení se rozdrolily, věda získávala stále větší
vliv, ačkoli i ona odrážela nejistotu z budoucnosti. Nové technologie, jakož
i rapidní nárůst forem projevů a komunikace zahájily to, co Whitman ve
stejnojmenné básni opěvoval jako „léta nového věku“, v němž však nikdo
nevěděl, co přijde – jestli „všeobecná svatá válka“, nebo „rozsáhlý postup
proti myšlence kastovnictví“.
Turingovi ale tuto vizi moderního propojeného světa nesdíleli. Byli navýsost spokojeni s tím, co jim devatenácté století nabídlo, a od reality dvacátého století včetně změn, jež hýbaly moderní Británií, si drželi odstup.
Svého druhého syna, narozeného do éry velkých konﬂiktů, se po dvacet let
snažili před následky proměny světa uchránit, leč marně. Bouřlivá doba
Alana stejně nakonec do sebe vtáhla a již nepustila.
Na svět přišel 23. června 1912 v paddingtonské porodnici* a 7. července
byl pokřtěn jako Alan Mathison Turing. S ohledem na nový přírůstek do rodiny si Julius prodloužil dovolenou až do března 1913. Než se opět vydal na
východ, kde na něj čekalo nové místo, vzal rodinu na zimu do Itálie. Po jeho
odjezdu Ethel zůstala sama s oběma dětmi, manžela následovala až v září
téhož roku. Jelikož Julius nechtěl vystavit křehké zdraví svých synů horkému madráskému podnebí, rozhodl se, že oba syny ponechá v Anglii. A tak
* Celým názvem Warrington Lodge Medical and Surgery Home for Ladies na Warrington
Crescent v Londýně, dnes je zde hotel Colonnade. Křest proběhl v kostele svatého Spasitele
naproti přes ulici. Poznámka autora.
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Alan nikdy nedostal příležitost spatřit indické sloužící ani zářivé barvy
dalekého východu. Své dětství strávil na břehu studeného Lamanšského
průlivu, ve vlasti, která pro jeho rodiče dávno přestala být domovem.
Pětiletého Johna a ročního Alana si vzali do péče přátelé Turingových, manželé Wardovi, žijící v St Leonards-on-Sea, městečku náležejícím k Hastingsu,
ve velkém domě zvaném Baston Lodge, jenž stál přímo nad pobřežím. Dům
přes ulici obýval sir Rider Haggard, autor Dolů krále Šalamouna, od jehož
paní si Alan později vysloužil dva šilinky za to, že jí přinesl ztracený prsten
se safírem a diamanty, který náhodou našel v odtokové strouze.
Wardovi rozhodně nepatřili k lidem, ztrácejícím diamantové prsteny
na ulici. Plukovník Ward byl v jádru dobrosrdečný muž, skrývající svou
vlídnost za vojenskou strohost a odtažitost. Jakkoli paní Wardová brala výchovu obou svěřenců velmi vážně, vyzařovala z ní laskavá osobnost
a chlapci si „babičku“ brzy oblíbili. Kromě ní a guvernantky o jejich náležitý rozvoj pečovala hlavně chůva Thompsonová, starající se rovněž o další
děti v domě, čtyři dcery Wardovy a jiného chlapce v poručnické péči. Později přibyly i tři děti majora Kirwana, strýce bratrů Turingových. Alan se
velmi sblížil s druhorozenou dcerou Wardových Hazel, naopak nejmladší
Joan, věkově uprostřed mezi ním a Johnem, nesnášel.
Oba malí Turingové paní Wardovou zklamali, protože je nebavilo hrát
si na vojáky jako ostatní chlapce, odmítali hračky napodobující zbraně
včetně modelů bitevních lodí. Jejich poručnice proto napsala paní Turingové a stěžovala si na Johna, který raději ležel v knihách, než by běhal s kamarády venku. Jeho matka držela s paní Wardovou pochopitelně basu a svému synovi v dopise řádně vyčinila. Napříště se měl plně zapojit do toho,
co pobyt u Wardových nabízel: procházky po větrem bičované promenádě,
pikniky na kamenité pláži, hry na dětských odpoledních a společné čaje
u krbu.
V St Leonards-on-Sea se John a Alan nikdy necítili jako doma, ale nebylo zbytí. Rodiče za nimi jezdili do Anglie tak často, jak jen mohli, přesto
jim jejich krátkodobá přítomnost nedokázala pocit domova navodit. Když
na jaře 1915 přijela jen sama Ethel, přemístila chlapce do zařízených a obsluhovaných pokojů ve městě, zšeřelých místností vyzdobených výšivkami
s chvalozpěvy. V té době Alan již mluvil a dospělé udivoval na svůj věk pronikavě trefnými poznámkami, jež prozrazovaly předčasnou vyspělost. Na
druhou stranu uměl být velmi tvrdohlavý, zlomyslný a vzteklý, když nebylo
po jeho. Jednou zasadil do země rozbité ﬁgurky námořníků ve víře, že mu
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znovu vyrostou, což ze strany vychovatelek bylo chápáno jako nepokryté uličnictví. Alan se vůbec dlouho učil rozeznat tenkou linii mezi chvályhodnou iniciativou a neposlušností a měl problémy dostát svým dětským
povinnostem. Jeho drzé způsoby a nepořádnost byly posléze příčinou soustavných střetů jak s matkou, tak s chůvou a paní Wardovou.
Ethel Turingová se vrátila do Indie na podzim 1915. Při loučení řekla
Alanovi: „Buď hodný chlapec, ano?“ A její syn odpověděl: „Ano, ale někdy
možná zapomenu!“ Malému Alanovi se však nestýskalo dlouho. V březnu
1916 se rodiče navzdory ponorkové hrozbě znovu vydali za dětmi do Anglie,
po celou plavbu ze Suezu do Southamptonu byli navlečeni do záchranných
vest. Šťastně dopluli a Julius hned vzal rodinu do Skotska na prázdniny.
Ubytovali se v Kimelfortu na Vysočině a John si tu poprvé vyzkoušel chytání
pstruhů. Užívali si prázdnin až do srpna, načež se Julius s Ethel rozhodli, že
kvůli velkému riziku se do Indie vrátí jen jeden z nich. Alanova matka zůstala v St Leonards-on-Sea, zatímco jeho otec se na příští tři roky rozloučil.
Bylo až s podivem, jak málo se první světová válka Turingových dotkla.
Rok 1917 se svým bezmála strojovým zabíjením, ponorkovou blokádou, nálety, zapojením USA do konﬂiktu a bolševickou revolucí v Rusku vytvořil pro
nastupující generaci model jejich budoucího světa. Rodiny však jako by se
to netýkalo – jediný přímý důsledek války byl ten, že udržela Ethel v Anglii.
V květnu toho roku se John sbalil a odjel do přípravky Hazelhurst u města
Tunbridge Wells v hrabství Kent. Alan osaměl s matkou, jejíž oblíbenou kratochvílí se mimo jiné staly návštěvy kostela v St Leonards. Ochotně se zapojila do místního konzervativního anglikánského společenství a každou neděli
brávala malého Alana k bohoslužbě. Na rozdíl od matky se ale chlapci kostel
pramálo zamlouval. Neměl rád vůni kadidla, kvůli němuž si boží stánek
pamatoval jako místo, které „hrozně páchne“. Další z Etheliných zálib byla
akvarelová malba, k níž bezpochyby měla nadání. Alan s ní chodíval na hodiny skicování, jež dávala ostatním dámám a které chlapec s velkýma očima
a námořnickým kloboučkem bavil svými průpovídkami a vymýšlením vlastních slov (třeba quockling pro křik racků).
Číst se Alan naučil sám během zhruba tří týdnů s pomocí knihy nazvané Reading Without Tears (Jak se bezbolestně naučit číst). V souladu
s budoucím zaměřením se nejdříve naučil rozpoznávat číslice a vzápětí si
vypěstoval pro matku nesnesitelný návyk zastavit u každé pouliční svítilny
a přečíst na ni výrobní číslo. Byl jedním z mnoha lidí bez přirozeného citu
pro levou a pravou stranu, proto si na levém palci ruky udělal malou červenou tečku, kterou nazval „chytrý puntík“.
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