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NĚKOLIK INSPIRACÍ NA ÚVOD

Inspirace filosofická

Tělo

se nade mnou uzavírá, a tím se mi uzavírá i

neustále

smršťuje,

ale, že prostorové
kdekoli, vždycky

svět. Můj

prostor se

mobilita se omezuje na jakýsi vegetativní stav. Zdá se
umístění

mě

pro mne dnes znamená

méně,

ať jsem

protože

poutá inertní maso, vždycky jsem chycen ve vadném

těle.

Robert F. Murphy:

Umlčené tělo

Jan Patočka říká, že celá filosofická tradice je kombinací umění myslet a umění vidětI.
Stěžejním

problémem, jímž se zabývá především (i když nejen) fenomenologie

se pak stává otázka, jak toto
přesně

a jasně - tak, aby

svém vidění

světa

viděné, popřípadě

označující

filosofie jazyka,

nějak

jakým se lze dívat na naši situaci. Téma

koncepčně

zpracovává

především

těla,

"viditelnosti",

vyjadřují

něčím

víru, která je

tělesnost

tělesnosti

posthusserlovská fenomenologie. "Vidíme

co vidíme: formulace tohoto druhu

nebo

ve

svět?

Základním úhlem pohledu není pouze schopnost vnímání jako taková, ale
způsob,

viděné vyjádřit

viditelné, zachytit. A je možné toto

korespondovalo s označovaným? Jsme

determinováni? Jak vidíme

či

věci

- tzn.

systematicky a

samy,

společná přírodnímu člověku

svět je

to,

i filosofovi,

jakmile otevře oči; odkazují k hluboké vrstvě němých" mínění", zahrnutých v našem životě,,2 Tímto
souvětím

otevírá svá tázání po viditelném a neviditelném francouzský filosof Maurice Merleau-

Ponty. Základní

předpoklad vidění,

dle Merleau-Pontyho inscenátor mého vnímání je

tělo:

"Musím konstatovat, že tento

tělu;

vidím ho jen tehdy, je-li v okruhu jejich působnosti; mimo

ním velice

neurčitý

by samo mé
očí

mnou je vjedinečném vztahu k mým
něj je

obrys mých lící; jedna i druhé je viditelné pouze

vidění světa

rozechvívají

stůl přede

svět

vycházelo z

určitého

bodu

světla.

samozřejmě

očím

temná hmota mého
limitně

a

může

a mému
čela,

pod

ho zakrýt, jak

A dokonce: mé pohyby a pohyby mých

tak, jako je možné rozhýbat dolmen prstem, aniž by se tím narušila jeho

základní stálost. (. ..) S každým pohybem mých

očí,

které ohledávají prostor přede mnou, se

věci

na

chvíli deformují. ,,3 Je-li svět to, co vidíme, a vidím-li (vnímám-li) svět skrze své tělo, pak sama má
tělesnost představuje nejzákladnější

lidskou zkušenost se sebou samým i se

světem.

Merlau-Ponty

Za povšimnutí jistě stoj í, jak si i literární věda často vypomáhá metaforami vidění - point of view , perspektiva
oko kamery ...
2 Merlau-Ponty, M: Viditelné a neviditelné. Praha, OIKOYMENH 1998, s. 14
3 Tamtéž, s. 17
I

vypravěče,

2

používá pojem "zkušenost žitého
schizofrenii -

vědom

jsem si
mé

tělo

vidění;

reflektované a

svého

těla

těla".

Zkušenost žitého

zároveň

jako toho, díky

a

současně

těla přichází
teď

ruka mé pravé ruky a já

až tehdy, jakmile

vidoucí. Na jedné

vcházím do kontaktu s věcmi; toho, co
tělo

vněmu naučila,

přestávám

vněm

že

umožňuje

straně skutečná

ustupuje do pozadí: "Dotýká-li se moje levá
těla

na sebe sama zhatí: ve chvíli, kdy cítím

se pravou rukou dotýkat levé. (. ..)

Předtím,

- v němž je již implikován vztah ke druhému -, mne zkušenost mého žitého

mého

straně

chci svou pravou rukou uchopit to, co koná moje dotýkající se levá

ruka, pak se vždy v posledním okamžiku tato reflexe
svou levici svou pravicí,

jedinečnou

naprosto

jsem schopen ho vnímat a pozorovat (vidím vlastní ruku), ale na druhé

zkušenost žitého

těle

viděné

reflektující,
čemu

těla představuje

než mám
těla

o

jakožto obalu

tělo

se nerodí kdekoli, nýbrž že vchází tehdy, jakmile

vědění

ustupuje do

pozadí. ,,4Tento paradox navíc umocňuje naše zkušenost s druhými lidmi - vidím, že tutéž věc,
člověk. Věc

kterou vnímám já, vnímá i jiný
druhý vnímá skrze jeho
vidí

"můj svět",

tělo,

a tu, kterou

vně

vnímaná druhým

držiteli ukazuje jako varianta společného
přináší

Setkání s druhým

se pak zdvojuje na tu, jíž

těla

vidím já. Prožitek druhého, jehož vidím, jak

světy

spolu komunikují a každý z nich se svému

jeho

demonstruje, že naše soukromé

člověkem

světa.

i jinou podstatnou zkušenost žitého

těla

-

vědomí

viditelnosti

mého těla. Člověk zažívá své tělo nejen jako vidoucí a pozorující, ale díky vidění druhých i jako
viděné

a pozorované,

uvědomuje

nikoli proto, že z pohledu

si viditelnost svého těla: "Cítíme se být pozorováni (pálení v šiji)

něco přechází

na naše

tělo

a spaluje příslušné místo, nýbrž proto, že

pociťovat vlastní tělo znamená také pociťovat to, jak se ukazuje druhému člověku."s Toto ocitnutí

se v zorném poli

někoho

druhého nevede pouze k vědomí

těla (tělo vidoucí/viděné),
vidět")

a

tělesného,

jím "obemknuto": "

především

k další podstatné souvislosti viditelného

ke zkušenosti, že svým tělem obývám
Tělesnost-

vnitřek

totéž, že má

ale

říká

+ onen fakt, že

Merleau-Ponty,

vnější

ztělesňuje

lidské

tělesnosti,

románů

těla

6

vidoucího ve viditelnu,

- vidící se, vidoucí a

něž

budou

právě

momenty (viz. kapitoly o modernistické
druhé této zkušenosti

("svět

součástí

je to, co je

viditelna, je

vysvětluje

motivy

tělesnosti).

metafyzický

Tamtéž, s. 19
Tamtéž, s. 239
6 Tamtéž, s. 264

5

3

umožňuje

primárně

tělo viděné

světě.

těla

a

Možná

neúspěch

4

tj. prodlužuje se až do

Tělo náleží ke světu, viditelnu, je jeho součástí.

a tudíž i situovanosti a zabydlenosti ve

Franze Kafky, pro

se stává

rovněž viděno,

viditelno je

sama ve viditelnu, jež má tutéž látkovou povahu - tzn.
Neboli teprve trojjedinost

svět. Tělo

povahy vlastního

onen fakt, že viditelno, kterým jsem, je vidoucí (pohled)neboli, což je

ohrazení mého těla, které je součástí jeho bytí."
Pohled,

subjektivně-objektivní

jsem
-

hledání a nalézání sebe

viděn či

přináší

Velmi

myšlen

světem.

komplexní zkušenost

přesně

to demonstruje

svět

tělesnosti klíčovými interpretačními
právě

absence jedné,

Josefa K. nebo

či

zeměměřiče

hypertrofie

K. Oba

svět

neustále vystavuje jejich tělesnosti, momenty šmírování,
ustavičně stupňují,

trapnosti se

zkušenost svého

těla

jako

oba hrdinové zažívají

těla viděného. Občas

přistižení, tělesného

bolestně

a

marně

odhalení vedoucího k

svou viditelnost, objektivní

se vzmohou na šmírování

tělesnosti

druhých

(zejména Josef K.), ale dimenze těla vidoucího se, sebereflektujícího jim naprosto chybí. 7 Oba
zůstávají vůči světu

hrdinové

Jednotlivé dimenze

těla

i sami

sobě

přestože

"nevidomí",

oni sami jsou

světem viděni.

setrvávají v izolovanosti, místo aby docházelo kjejich splétání, kdy

vidoucí a viděné splývají.
Tělesnost

necharakterizuje Merleau-Ponty ani jako hmotu ve smyslu
či

"psychický materiál" substanci
časoprostorovým

částic

bytí, ani jako

věc uprostřed

ducha, ale jako ,,živel - tj. všeobecná

mezi

individuem a ideou, inkarnovaný princip, který zavádí určitý styl bytí všude tam,

kde je nějaká jeho částečka."s Tělesnost implantuje viditelnost a hmatatelnost do vidoucího a
dotýkajícího se
obdařuje

těla, tělo

se

vmačkává

vidoucností a vírou (nikoli

k věcem samým. Dotek mé ruky
těla

žitého

mě

světa

do

věděním)

světa,

která jej

v to, že subjektivní zkušenost našeho

těla míří

a otiskuje do sebe viditelnost

spojuje nejen s vlastní viditelností, ale na

zkušenosti

i s viditelností druhého (dotekem jeho ruky), s nímž se mohu "setkat" díky dotyku

s viditelností (=zkušeností s tělesností) jako takovou. Je-li
tělesnost

základě

lidského těla má tutéž povahu jako tělesnost

světa,

tělesnost

základní živel Bytí, pak

sdílí spolu tuto tělesnost a vzájemně do

sebe přesahují.
Spojí-li se
vnímané

věci

tělesnost

a myšlenky, dochází ke

tehdy, jakmile jej chápu ne jako
Zdá se, že

neviditelná Linhartová)

člověk

přibližující

zpřítomňuje

určitá část potenciálně

viditelného

nikdy nedohlédne za svá záda;

nespatří kvůli

se, ovšem dosažitelné

začíná

být teprve

se myšlení, nýbrž jako obklopující a obemykající (tzn.
světa zůstane právě kvůli tělesnosti

stejně

malé papírové knížce už nikdy

po té, co knihu ze svého zorného pole odstraní,

zůstane

jako

svůj

čtenář

v

Rozpravě

o zdviži

pokoj celý a nikdo mu

vždy
(Věra

nezaručí,

prostor skrytý za knihou týž, jako když

Neviditelno ale neznamená ne-viditelné, to, co není nikdy
viděno

viditelného a neviditelného, protože

vidíme, ale významy náleží neviditelnu. Ve viditelnu nalézáme vždy jen "trosky

ducha". Viditelno je vždy v určité vzdálenosti,

tělesnost).

sloučení

vidět:

"To, co bylo

či

bude

že

četl.

viděno

a

není, anebo to, co vidí někdo jiný než já, co nevidím já, přičemž se však jeho absence počítá

ke světu. ,,9 Svět Procesu je neviditelný pouze pro nevidoucího Josefa K., nikoli pro čtenáře.
Neviditelné neleží tedy mimo

svět,

ale "za" viditelnem a

transcendentálního prostoru. Hloubka a záda,
ostré.

Právě

klade

před můj

toto skryté, neviditelné, avšak
zrak

překážky

dvě

umožňuje

dimenze skrytého, dovolují

potenciálně

- pohled se musí

nějak

viditelné,

působí,

bytí vertikálního a
věcem,

že

věci

aby

zůstávaly

mají

tělesnost,

s touto hloubkou vyrovnat,

přijmout

V tuto chvíli samozřejmě opomíjíme Kafkovu Proměnu, v níž deformovaná tělesnost spočívá v něčem jiném.
Tamtéž, s. 136
9 Tamtéž, s. 221
7

8

4

ne-

viditelné jako "jiné" viditelné.
řadu podnětů

Na

Merleau-Pontyho navazuje Jan

předpoklad přirozeného světa.

dimenzi i

iniciuje zásadní

časoprostorovou

Naše

tělesnost

Patočka. Tělesnost

světa,

je základní osou

světě. Tělo označuje Patočka

orientaci ve

vnímá jako hlavní
jejím

jako "nulový předmět".

Merleau-Ponty použil pojem "Nullpunkt" - ve smyslu nulového bodu všech dimenzí
jako míry všech
něčeho,

otevřeno

být

těla,

reflexi našeho
zároveň

za

věcí světa

pro

určitých

svět. Patočka

něco

samozřejmé,

světa, těla

a dotýkat se

trochu jiného, spíše

vědomí,

že jej ani netematizujeme, ale
předmět

charakter lidské situace, interesovanosti,

zakořeňuje

(bolest, slast,
nás do

věcí

a

z prostoru těla do prostoru světa.

Právě

prostorovost (orientaci v prostoru) považuje Jan

existence: "Pouze

tělesná

bytost

prožívaná prostorovost našeho
jakožto

tím má ale na mysli

okolností je naopak tak tematizované jako žádný jiný
tělo

vidět

se dotýká sebe, vidí se, a proto je schopno

jež se nám většinou jeví tak blízké a

nemoc, hlad). Proto má
převádí

tělo

-

středem;

věci.

prostoru,

Naše

dělá

tělo

prostorově,

existovat

za významný rys lidské

vztahovat se k prostoru,

těla nemůže spočívat v jeho objektivně

je život, který sám ze sebe

prostorově

nicméně

geometrických relacích

jest, produkuje své

umístění

do

se prostorovým. (. ..) Tedy lidská orientace není orientace v okolí, ale při pluralitě

možností, kdy nejsme
vedlejších

může

Patočka

světů

zapuštěni jen

do jediného okolí jako zvíře, nýbrž jsme

vůči němu uvolněni

a poloskutečností, je naše žití vůči tomu, co nejsme my, žitím ve

světě,

do

nikoli pouze

v okolí."lo Být ve světě tedy znamená být prostorově - vztahovat se k sobě tím, že se vztahujeme
k druhému, dalším

věcem

"horizont" našeho bytí a

její vizuální

část,

a

svět:

světu vůbec.

Tento vztah

umožňuje

tělesnost vytvářející

"Horizontje obzor, který obkličuje všechny jednotlivost dané krajiny,

ale překračuje ji. Vidíme vždy výsek, ale vždy jej

Pohybuje-li se centrum,

naše

mění-li

se pohledy,

mění

se předměty,

doplňujeme

přesunují

do celého kruhu.

se z periferie k centru a

naopak, ale horizont zůstává stát. "ll Stojící horizont značí přítomnost toho, co samo o sobě
přítomné

být nemusí, znamená jakousi hranici, jež
řekl

naznačuje,

že

může

překračována,

že

nepřítomné

(Merlau-Ponty by

představuje

poslední viditelnost v krajině; mezní bod, jenž jsem schopen obhlédnout, a vztah

k němu určuje každou věc ležící
to

nejvzdálenější, nejméně

neviditelné) je

uvnitř.

viditelné

s udělováním významu. Situovanost
věci

10
II

potenciálně přítomné

být

a dosažitelné. Horizont

V horizontu se stýkají všechny perspektivy naší vizuality -

určuje

smysl toho nejbližšího. Prostorové

člověka

ve

světě,

J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha, OIKOYMENH 1995, s. 27-28
Tamtéž, s.29

5

souvisí

svět,

jevy a

vztah k horizontu klasifikuje

centrální/periferní, blízké/vzdálené, na "domácí"/cizL

Patočka,

umisťování

Změny ve světě provádíme svou tělesností, tím, že se vrháme l2 do světa a svou tělesnou
působíme

existencí

věci.

na

Prostor je orientován k nám:

"Původní

dynamika, jak ji cítíme,

charakterizuje prostorovost naší tělesné existence. To se jeví v tom, že prostor je orientován k nám,
orientace v prostoru tak, jak jej žijeme, má své nahoře-dole, vpravo-vlevo, vpřed-vzad. ,.13
směru nahoře-dole

Orientace ve
směřuje

proti tíži. Ale dal by se

určité

vyjevuje náš život jako
samozřejmě

vnímat,

ačkoli Patočka

a

vpřed-vzad

je

směr

naší aktivity,

tělesnosti,

ajevové stránky, toho, co se objevuje, ajak se naše

objevuje, jak se k tomu upíná.

svěžest,

tělesnosti spočívá

únavu ... a tyto "nálady"

tělo

někde

situováni ve

světovém
říká

světu (světu,

světa.

zásadně určují

naše

výhradně
tělo

tzn. neleží

jakožto východisko

svět

vůči světu.

Patočka,

nás oslovil. Na tuto výzvu odpovídá

je vždy "výslovné",

který je pro mne

otevřen)

neboť

člověk

vždy konám já. Tato

umístění,

a ke

světu

světa.

svou
tělem

tělo

se

Momenty našeho

nacházíme v několika aspektech. První se týká našeho emocionálního

ona základní situace" jak se mám" - nálada. Další fáze pohybu vyjadřuje vlastní aktivitu

s ohledem na rozvrh možností, tento pohyb znamená naše
manifestuje ve
vytvoření

Tato

odpověď

vždy předpokládá disponování "živým"

nám dává jako dynamismus, který nás vrhá a vztahuje k předmětnosti
světě

vidění

naše

nám musí být vždy k dispozici, povolné a poslušné, odpovídající na impuls. Vlastní

pohybu ve

těle

ve svém

To, že jsme vždy nějak naladěni, znamená, že jsme vždy už

celku -

Jan

věci,

v tom, že

nás

nás uvádí do

k

orientuje k tomu, co se

"nalaďují"

(naladěnost)

tělo

"Ukazuje se tu vzájemné

faktickou situaci, v níž se nacházíme,

nálada

-

dimenzemi naší

ovlivňují

nastavují

oslovujícímu

třemi

námi", ale

světa,

aktivitou a toto konání,

symetrii naší aktivní

"před

aktivity. Tyto nálady se neobjevují jako
určitou

nemluví, i

,,]4

Další podstatná charakteristika naší
cítíme bolest, slast,

věci:

odporu, které

explicitně

o tom

která vidí. S těmito

aktivity se nesetkáváme v sebereflexi, ale v tom, jak se nám jeví
zaklínění pohybové

přemáhání

původní

jako pohyb metafyzický. Orientace vpravo-vlevo odkazuje na
tělesnosti

úsilí,

věcech

sobě. Načež

poznáním, že

pohyb vrcholí

svět

(nahoře/dole ... ).

prostorovou orientací

horizontu dochází k našemu

sebeumisťování

uvědoměním

sebeumisťování

do

do

věcí,

jež se

Díky této prostorové orientaci,

světa,

tzn.

přes svět

se vracíme sami

fenomenologie mé vlastní, personální

není ode mne odlišný, je téže povahy

(tělesné)

následně

jako já, a

stejně jako

tělesnosti;

má

svět

vliv

na mne, mám já vliv na svět.
Stejně jako Merleau-Ponty zmiňuje i Jan Patočka nutnost druhé bytosti. Člověk se vztahuje

k

sobě

skrze druhého

člověka,

zažívá zkušenost sebe sama jako objektu pro druhého a poznává, že

druhý může být stejným objektem pro něj - díky tomu, že oba mají zkušenost se
12 V tomto kontextu nesouvisí vrhání se do světa s existencialistickou
vržeností, ale
rozvrháváním, jež zdůrazňuje aktivitu vnímajícího a vztahujícího se subjektu.
13 Tamtéž, s. 34
14 Tamtéž, s.35
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společným světem

spíše s "rozvržením" a

(jsme téže látky jako látka
aprezentace originální

zpřítomnění,

podobě.

těla:

přichází

Zkušenost druhého k nám ale vždy

pouze jako

tzn. prožívání druhé lidské bytosti nikdy nebudeme moci zakusit v jeho

Druhý pro nás

sdílené zkušenosti
původním

světa).

zůstává

fenoménem, který

"Druhý je nám dán skrze

svůj

můžeme

nahlédnout díky

společně

zjev, jen jako fenomén, a ne ve svém

bytí. Asi tak, jak jsme si sami dáni, když se díváme na své

tělo

(upadli jsme a

ohmatáváme se).,,15 Na jedné straně tedy do druhého projektujeme sami sebe, nacházíme totožné či
podobné zkušenosti a nálady, na druhou stranu

přináší

i obsahy zcela nové - zážitek

určité

neviditelnosti (nikdy nebudu znát prožívání druhého v jeho celku, ani se druhým nebudu moci
nikdy

maximálně

ztotožnit) a setkání s "jiným" nebo dokonce s "cizím".

recepce druhého může být mylná, fragmentární i lživá. Aprezentace
necelou,

potřebnou

a

přijímající

"soubytost" a

můj

mě

Současně

vím, že má

tedy jednak usvědčuje jako

život jako "souživot" a vzájemné obohacování

s druhými, jednak mi odhaluje mezní možnosti horizontu, dokonce možnosti jeho

překročení

(ve

zkušenosti s jiným, skrytým či cizím).
Naše bytí v prostoru má tedy vždy
orientujeme, ukazuje prožívajícího jako
mého těla,

těla

tělesnou

tělo,

povahu. To, jakým

které je,

ač

způsobem

netematické, neustále

se v prostoru

přítomno. Vědomí

živého a fungujícího iniciuje každou zkušenost. S tělem souvisí nálada; postoj, který

vytváří naši základní životní situaci a který pociťujeme na naší dynamice. Žít podle Jana Patočky

znamená uskutečňovat možnosti a možnosti

uskutečňujeme jedině

že jsme tělem. Skrze tělo se vztahuji k druhým i ke

Dvě poznámky

tím, že se pohybujeme, tzn. tím,

světu.

k fenomenologii těla

Poznámka první
Hovoří-li

bytí v prostoru.

Jan Patočka o tělesné povaze naší existence,
Stejně

tak bychom ale

měli

těla člověk

v první řadě naše

uvažovat i o naší existenci

totiž představuje také základní lidskou zkušenost s časem.
a reflexe svého

zmiňuje

Právě

časové. Tělo

na základě pozorování

poznává a zakouší svou konečnost nebo

ohraničenost. Tělo

je každopádně určitou časovou limitou jeho existence. Člověk touží po nekonečném,
trvalém a věčném, ale své tělo poznává jako konečné a proměnlivé. Časovým
horizontem lidského života je smrt, základní faktickou situací lidského
smrtelné. Lze i tento

15

časový

horizont

Tamtéž, s.48
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překročit?

těla

to, že je

Lze, i tento horizont dává tušit

přítomnost

povahu.

nepřítomného

neviditelného; tato zkušenost

Určitým

může

pohledem za horizont

zkušenost se smrtí blízkého

člověka,

rovněž

být

i když v tomto

ale už nebude mít

případě

tělesnou

aprezentace druhého,
bude naše projekce do

druhého mimořádně obtížná, ne-li nemožná.
Člověk má prostřednictvím svého těla jedinečnou šanci zakoušet jak čas

lineární, tak cyklický. V prvním
klíčovou

vnímá

většinou
čas

vědomí měnícího

zkušeností je

převážně

případě

v delším

časovém

se stárnoucího

nezjistíme objevování vrásek, padání či

šedivění vlasů.

Koloběh pravidelně

vnímat jako výraz cyklu přírodního Garo),

liturgického
poskytovat

(vzkříšení),

pravidelně

těla.

Tuto

proměnu člověk

horizontu - každodenním pohledem do zrcadla

vnímáme spíše jako určitý cyklus.

můžeme

se nemusí jednat hned o zakoušení smrti,

Zdá se, že náš "všední"

se opakujících událostí, které

zemědělského

(probuzení, setba)

i když se jedná o tentýž princip. I ryze profánní

se opakující události

či

čas může

Ci když je na rozdíl od prvního

příkladu

nebudeme vnímat jako svátek, ale spíš jako stereotyp) - prázdniny, dovolená, rozvrh
pracovního týdne. A nezapomínejme ani na cykly biologické

(například menstruační

cyklus).J6 Soustředění se na pravidelně se navracející událostí vnáší do lidského života
jednak rituální rytmus, gesta opakování, jednak úlevu
má eschatologickou povahu -

směřuje

před

tíží lineárního

času,

který

ke svému naplnění, ke konci a neúprosná logika

tohoto finále odhaluje pošetilost všech záchranných cyklických

rituálů, neboť

každý

další soukromý rituál narozenin neoslavuje rok nabytý, ale ztracený.

Poznámka druhá

Když
samozřejmým

hovoří

Jan

Patočka

o

těle,

jež odpovídá na výzvu, tázání

atributem tohoto žitého (a živého)

poslušné a povolné. Lze o fenomenologii
podmínka neplatí? Tzn.

nemůžeme-li

svým

těla

těla

je, že je nám vždy k dispozici,

uvažovat i tehdy, když

tělem svobodně

disponovat.

bychom mohli najít ve studii Roberta F. Murphyho s příznačným názvem
tělo. 17

světa,

předchozí

Odpověď
Umlčené

Robert F. Murphy napsal antropologickou studii za použití klasických

antropologických metod - terénního výzkumu a zúčastněného pozorování. Jediný rozdíl

16 Zajímavým tématem by byla i paměť těla, tělo jako zkušenost minulého času a jeho uchovávání, jež může mít
dokonce narativní význam. Například jizva - deformace lidského těla, která nevznikla přirozeným způsobem. Vážou se
k ní zpravidla nějaké mimořádné a dramatické okolnosti. - jizva je jejich trvalým důkazem. Proto, stane-li se člověk
objektem pro druhého, skládají tyto okolnosti často příběh o původu této abnormality. V literatuře může být jizva často
symbolem, znamením (vyvolenosti, příslušnosti ... ) nebo dokladem analogie lidského a "světového těla" - O tom dále
v kapitole o mýtickém těle.
17 Murphy, R.: Umlčené tělo. Praha, Sociologické nakladatelství 2001
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spočívá

svědectví

v tom, že nepodává

cestě

o

k přírodním

národům,

ale o vlastní

odysee do společenství nemocných a posléze paralyzovaných lidL l8
zúčastněné

antropologickém výzkumu znamená
žije ve

společenství

V běžném

pozorování, že antropolog delší dobu

lidí, které zkoumá, aby s nimi mohl sdílet

především

každodennost (nejen rituály). Snaží se co nejvíce zrušit hranici mezi sebou a
kulturou (podmínkou je

např.

původního

znalost

většinou

jazyka) a

tlumočník".

spolehlivého informátora, jenž funguje jako "kulturní
Murphyho pozice v tomto hluboce osobním pozorování

spočívala

jejich

přírodní

si vybírá

Výjimečnost

v tom, že se ocitl roli

subjektu i objektu svého výzkumu; stal se autorem i hlavním hrdinou, antropologem a
současně.

informátorem
lidské
rovněž

tělesnosti

a lidské situace

příběh

vůbec

:

vlastního

"Poučení,

těla,

který se mísí s příběhem

které si bereme s paralýzy, má

hluboký význam pro naše chápání lidské kultury a místa, které v ní zaujímá

jednotlivec. Mezi
jedné

Napsal tak

straně

společností

a jejími symbolickými vzory pro jednání a hodnocení na
obyčejných

a snažením a zájmy
obapolně

urovnaný a

lidí na

straně

druhé není

se posilující vztah. Jednotlivec a kultura jsou spíše

v nevyhnutelném konfliktu a historie, místo aby byla realizací lidských

kulturních hodnot,
lze

předvést

úhledně

obyčejně

obojí popírá. Studium paralýzy je

tento boj jednotlivce proti

společnosti, neboť

skvělou

záměrů

a

arénou, na které

invalidita není izolovaným

typem lidské situace, ale její metaforou. ,.19
tělo

Vlastní

se za

tematizovaným, na druhé
tělesnosti

těchto

straně

okolností stává

na jedné

straně

maximálně

popisuje autor momenty, kdy se jeho myšlenky zbavují

- jako by seděl v záhlaví vlastní postele a prohlížel si své měnící se tělo, které

v tu chvíli jako cizí objekt
samozřejmost

vůbec

netematizovaného

nespojuje se svou myslí a

těla

(viz.

Patočka), tělo

vědomím.

Nemoc ruší

nelze považovat za implicitní,

stalo se problémem, objektem mého vědomého tematizovánL 2o Nemocné nebo dokonce
nemohoucí
se

většinou

tělo

nutí

člověka přeskupit většinu časoprostorových vztahů. Vědomí času

rozpadá na

dvě

období -

vnímá nemocný jako bájný zlatý

před

věk,

po

nemocí a po nemoci. Období
němž

před

nemocí

následuje pozvolný úpadek a ztráta

jistoty v kontinuálním plynutí života: "Má minulost již není

přímá

a plynulá, ale

18 Autorovi byl diagnostikován poměrně rozsáhlý nádor páteře. Kniha je desetiletým "terénním výzkumem" nemoci od
rcrvních příznaků k téměř naprosté nehybnosti.
9 Murphy, R.: Umlčené tělo. Praha, Sociologické nakladatelství 2001, s. 13
20 Murphy mluví přímo o výjimečné sociální roli nemocného. Mimo to, že se ocitá na periferii společenského dění
(antropologicky řečeno stává se minoritní kulturou), je navíc zproštěn většiny běžných povinností. Místo toho má roli
novou - veškeré jeho úsilí má směřovat k tomu, aby se opět uzdravil a mohl se "vrátit" do majoritní kultury; to ovšem
většinou předpokládá pasivitu (být poslušen příkazů lekáře, užívat léky ... ). Tak můžeme dokonce klasifikovat
"dobrého" a "špatného" pacienta a mluvit o tzv. sociální způsobilosti k nemoci - dobrý(úspěšný) pacienta nefňuká a
vtipkuje, špatný naříká a tyranizuje své okolí.
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pře tržená a polarizovaná. A má dlouhodobější

budoucnost vlastně neexistuje. ,,21

Člověk se dotýká mezního horizontu svého lidského času - smrti. Předvídání smrti
přináší

nemocnému,

zkušenost lidské

umlčenému tělu,

osamělosti:

které

přestává

být s to

světu

člověka jako

"Nic tak zcela neizoluje

odpovídat, zásadní

poznání, že když trpí,

nikdo další bolest necítí; že když je nemocen, je jeho choroba soukromou záležitostí; a
že když umře, svět se svých shonem se klidně točí dál. ,,22
prostorová orientace ve
vpřed/vzad ... ),

ale

mění

světě.

provází nejistota, zda jeho prostor, jeho
světem vůbec.

Zkušenost
či

s druhým. Omezenost

svět

či

lze ztotožnit se

osamělosti zpochybňuje

možnost

(nahoře/dole,
člověka

nemohoucího
světem

druhého nebo se

patočkovského

"souživota"

nemožnost pohybu (i v metaforickém slova smyslu) omezuje

schopnost uskutečňovat možnosti
uskutečňovat

zůstávají

Základní vztahy sice

se vztah k prostoru. Nemocného

Zásadně se mění také

(připomeňme

tezi

předchozí

kapitoly, že žít znamená

těla

ztrácí svou dynamiku a

možnosti). Prostorový horizont nemocného

klasifikuje prostor možný a nemožný ve smyslu

přístupný

a

nepřístupný

- vím o

existenci horizontu "zdravého" prostoru, jež je pro mne nedostupný (nebo jsem z něj
přímo vyloučen), ačkoli
tělem

pro

většinu

ostatních to neplatí. Mezi

světem

obývaným mým

a světem vůbec se nachází disproporce.
Poškozené

reflexe vlastního
tom, že

prodělal

tělo

těla,

znamená

pokřivenou

uvažování o

sobě,

perspektivu,

o druhých o

světě.

metamorfózu - ta se ale nezasahuje pouze

mění

způsob vědomí

se

a

Robert F. Murphy mluví o
tělo,

ale i

vědomí;

doslova

dochází k "revoluci vědomí": "Postižení pro nás není pouhou jýzickou záležitostí; je to

naše ontologie, stav našeho bytí ve světě.,,23 S tím jak se tělo odtělesňuje, jak jím člověk
přestává

vládnout, jak se pro

těla; člověk

něj

stává objektem, dochází k rozložení jednoty mysli a

se odcizuje svému tělu i okolnímu

světu.

Sám Murphy o

sobě

mluví jako o

cizinci stranou americké kultury. Desetileté pozorování své metamorfózy završuje
Murphy jakousi výzvou k životu a ke
těla

a poddanosti

"zkostnatělé

a zfetišizované"

antropologického výzkumu, nikoli
abychom vnímali nemocné
situace, v níž si
rozumění,

svobodě,

tělo

jež

kultuře.

příběh těla.

jako fenomén

člověk uvědomuje

spatřuje

ve vysvobození se z vězení

Tím ovšem

Tato cenná studie

určitě

hranice svého

končí

pouze

podněcuje

k tomu,

liminality, mezní horizont lidské
těla

a jeho zásadní podíl pro

vnímání a vztahování ke světu - deformace těla znamená i deformaci tohoto

vztahování, čímž se vlastně potvrzuje fenomenologická analýza lidské tělesnosti.

21
22
23

příběh

Tamtéž, s. 30
Tamtéž, s. 57
Tamtéž, s. 79

10

Inspirace teologická

Existuje Rublevova trojice, tedy existuje Bůh.
Pavel A. Florenskij: Ikonostas

Ježíš

řekl:

člověkem,

Blahoslavený je lev, kterého sní

člověk,

takže ten lev se stane

zavržený je však člověk, kterého sní lev a lev se stane

člověkem.

novozákonní apokryf

"Křesťanství

teologa.
těla

je náboženství
křesťanská

a ducha ale nechápe

tělo vyjadřuje

to, díky

vtělení

a

vzkříšení těla"

-

čteme

úvodní slova pravoslavného

V bibli je člověk často označován jako "oživované tělo" nebo "živá duše". Dialektiku

24

čemu

osobu, je

teologie jako dualismus ontologický, ale existenciální. Lidské

"někým", řečí

se vztahuji ke

světu,

osoby,

spěním

odpovídám mu a konám, ale tou

podmínkou, omezeností i možností je jeho

stvořenost.

časoprostor;

a rovnováhou, která strukturuje

Co vyplývá z této

nejzásadnější

stvořenosti?

vlastností,

Jednak určitá

omezenost stvořené bytosti: "Bytost tělesná jsem proto, že jsem bytost omezená, nejsem Bůh."

25

Člověk má své stvořené tělo, napojené na tělo stvořeného světa, otevírat, aby jej mohl oživovat

Duch - proto se

tělo

stává duchovním. Tuto

stvořenost

má

v transcendentální zkušenosti: "Tím je již dáno, že slovo
"stvoření"

neodkazují na

nějaký dřívější časový

Znamenají především trvalý,
stejně jako

aktuálně

člověk

stvořeného světa

,,26

bezprostředně

"stvořenost ",

okamžik, kdy došlo ke

výrazy "být

zakoušet

stvořen"

stvoření příslušného

a

tvora.

trvající proces, k němuž dochází u každého jsoucna nyní

v dřívější době jeho existence, i když právě toto trvalé

samo časově rozprostírá.

šanci

stvoření

se týká jsoucna, které se

Akt stvoření, a tudíž i tělesnosti, usazuje člověka do prostoru

Genž má obývat a spravovat), ale

především

do

času

jeho existence.

Stvořenost

zásadním způsobem vymezuje vztah člověka k Bohu. Člověk, tělo obdařené duchem, každým svým
poznáním i konáním odkazuje k absolutnímu,
konečností.

Toto absolutní bytí ale pro

nekonečnému

něj zůstává

a

věčnému

bytí,

ač

sám omezený

neobsáhnutelné, setkává se s tajemstvím,

s mlčícím horizontem.
Stvořené tělo rovněž vyjadřuje

svobodně

-

tělo

Duchu, nebo

se

uzavřenou

pouze sám v sobě
24
25

Clément, O.:
Clément, O.:

může

Tělo
Tělo

lidskou svobodu,

člověk

má možnost se svým tělem nakládat

stát duchovním a nesmrtelným, pakliže se otevírá božskému Dechu a

a smrtí

zpečetěnou konečností,

(např. provinění

pokud nenaslouchá a hledá svou identitu

Adama a Evy) - pak se duch stává tělesným.

Tělo

tedy osciluje

pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla. Velehrad, Refugium Velehrad-Roma 2004
pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla. Velehrad, Refugium Velehrad-Roma 2004,

s. II
Rahner, K.: Základy křesťanské víry. Svitavy, Trinitas 2002, s. 124
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mezi

tělesností,

zároveň

konečností

a smrtelností, a duchem, tzn. nesmrtelností. Ve svém těle se

poznává i nepoznává: "Poznávám se v něm, protože jinak bych se před druhým

neboť za
vězím v

tzn.

to, co je nám cizí, se nestydíme. Ale mám strach, že má osoba není skrze mé

tom

nejneosobnějším, v čemsi především

spočívá, buď

pohledem

nestyděl,

tělo vidět,

že

druhovém. Cítím, že pohled druhého, který na mne
čistě živočišného

náhodou, nebo v mohutném a izolujícím vzmachu

důvěry, v němž

člověk

života, není

bych mohl ve vší nevinnosti existovat. Je to pohled cizince, který pohrdá

nebo touží, anebo obojí zároveň, a tedy mne odděluje od mé skutečné identity.,,27 Tělo se stává i
určitou překážkou, člověk
případě

tělo překrývá

jeho

"vnitřní

neznamená pohled druhého akt aprezentace, souživota,

strach, že pro druhého
mé

má strach, že

tělo.

Mezi naše

člověka zůstanu

vnitřní

já a naši

já", že klame. Proto v tomto

porozumění,

ale

stvořeného těla

tělesnou

existenci se vsouvá

tělesnosti,

člověk

se projevuje v tom, že

domnívají, s přirozenou

křesťanskou

"mezistěna", představující
tělesné

s tělem ve svých

cítí stud. Stud tedy nesouvisí, jak se mnozí

pokorou, naopak je výrazem mylného chápání lidské

čtení měli

narcisismu.Všimněme

příbězích

riziko

a duševní

projevem narušení rovnováhy a neporozumění nebo nepoznání se ve vlastním

naopak uvíznutí v jakémsi

obavy,

cizím, protože jeho pohled nebude moci proniknout "skrz"

uváznutí pouze v tělesné existenci. Toto uváznutí, zapomenutí na jednotu
dimenze

vyjadřuje

Franz Kafka a

často

si jak

křesťanské

nebo

tematizuje stud a trapnost spojenou

modernističtí autoři vůbec.

na mysli pojetí studu v kontextu

těle

Pokud bychom

teologie, pak by

klíčovou

při

jejich

otázkou pro

pochopení neúspěšné iniciace hrdinů bylo tázání právě po této ztracené jednotě.
Jako

tělo,

hmotu zakouší

člověk

podmínkou možnosti toho, co je předmětně jiné - totiž svět a
co

bezprostředně

svět,

sebe sama a okolní

zakoušíme jako prostor a

čas.

který k němu

člověk

patří

-"Hmota je

sami sobě; je podmínkou toho,

Hmota je podmínkou oné jinakosti, která

člověka

odcizuje jemu samému a právě tím ho k němu samému přivádí. (. ..)Hmota je základ loženosti toho,
co je jiné, jako materiálu svobody a reálné komunikace

konečných duchů

ve vzájemném poznání a

lásce. ,,28 Touto jinakostí se samozřejmě myslí transcendentální zkušenost - člověk se setkává sám
se sebou a shledává, že se
než on,

ačkoli

střetává

s něčím, co ho

co je

bytostně

jiné (absolutní) povahy

on sám je touto absolutností a jinakostí zahrnován, je v ní obsažen a je na ní závislý;

setkává se s tajemstvím, protože tuto jinakost
představuje

přesahuje,

nezbytnou podmínku toho, že se

nemůže

člověk

nikdy nahlédnout. A

s touto jinakostí

může

právě

setkat,

hmota,
neboť

tělo

skrze

omezené a konečné k němu přichází neomezené a nekonečné. Díky tomu není ani člověk ve své
tělesnosti jasně ohraničitelným,

ale komunikuje s tělesností světa. Bůh povolává člověka, aby se ve

svém těle a kolektivním těle lidstva ujal všeho
slavením má tělo

vyjadřovat

stvoření

a vysvobodil je z marnosti. Prací,

teofanický a dialogický ráz

uměním

a

světa.

Clément, O.: Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla. Velehrad, Refugium Velehrad-Roma 2004,
s. 14
28 Rahner, K.: Základy křesťanské víry. Svitavy, Trinitas 2002, s. 262
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tělesnosti,

Teologie ovšem netematizuje pouze povahu lidské
tělesnosti

tělem, Bůh

se stává "synem

tělem

které je

tělesnosti vyjadřuje

Kristovy. Základní povahu Ježíšovy
světa,

individuality padlého

tělem počátku

kosmickým,

člověka". Bůh přijímá

a

hlavně

též

neboť

konce,

vtělenost

jeho

communia,

tělem

"Je to

tělo,

zahrnujícím, všelidským a

odění kůží

bere na sebe

význam

- slovo se stává

tělesnost:

lidství a s ním i lidskou

tělem

především

ale

nás všech, tedy náš

tragický a zároveň tvůrčí příběh. ,,29 Boží logos tím, že přijímá lidské tělo, stvrzuje tělesnou povahu
světa,

jíž

současně přijímá

fakticky,ač svobodně,

právem tak

můžeme

jako svou

v reálném

se stává

světem,

sám sebe vypovídá ve svém Logu, který se stal
chápat

stvoření

"navenek", jež vycházejí ze dvou
vtělení

skutečnost: "Bůh

světě

vtělení

a

oddělených

jako dva momenty a

a v tomto momentu
světem

Božích iniciativ. Naopak,
dvě

fáze jednoho -

a hmotou. Plným

činy

nikoli jako dva disparátní

můžeme

ač vnitřně

Bůh

zaměřené

Boží

chápat stvoření a

diferencovaného -

procesu Božího sebezřeknutí sebe sama a Božího sebeprojevení.,,3o Vtělení, jež teologie nazývá
rovněž

Boží sebetranscendencí, stvrzuje

vtělení vyjadřuje,
světskost

Bůh

duchovně-tělesnou skutečnost světa. Křesťanské
člověkem, přijímá

že Ježíš je pravým

i materiálnost. Na druhé

straně

Ačkoli

čas

se stal

časem

přirozenost,

toho, kdo je

věčný,

dějinném čase,

tajemstvím, vyplývá z ní velmi radostná zvěst: " Jestliže
člověku

jestliže tento

není dovoleno, aby o

sobě

Bůh zůstává neřešitelným

konečné
(tělem),

jeho

příchodem

tajemstvím, pak je

nekonečnou

spočívá

svůj

osud, jímž

v Kristově

smrtelností; je to
těla (bičování,

tělo mučené,

přislíbil věčnost

zůstane

člověkem

pro

člověka

vždy

a navěky jím zůstává,

člověk navěky

vysloveným tajemstvím

Bůh vyznávaný v Kristovi není na nebi,

znamená to, že to pozemské,

neboť nekonečné

se stalo

konečným

nekonečnost.

naplňuje

mučednické

31

hloubku,

S tělem přijímá Kristus i všechny útrapy lidské
To, že zná

sám je

"bohočlověk" zůstává nekonečný,

obdrželo

aby konečnému otevřelo

Bůh

aby

smýšlel nízce, protože by pak takto smýšlel i o Bohu, a

Božím, jež má navěky účast na tajemství svého základu."
ale tam, kde je člověk. Jestliže jako

konečnost,

smrt smrtí toho, kdo je nesmrtelný.

jednota lidského a božského v Kristovi, tzv. hypostatická unie,

jestliže

tzn.

v aktu sebetranscendence dochází k Božímu sebesdílení.

- Spasitel zasahuje jedinečně a nezvratně v individuálním

a nesmrtelnost. Lidský

řekl:

lidskou

dogma o

tělesnosti

- bolest, strach, smrtelnou úzkost.

své poslání, tato muka ještě

umocňuje.

smrti. Další zásadní vlastnosti Kristova

bolestiplné, trpící a obětované.

Oběť

těla

Vrchol tohoto poslání
souvisejí

právě

s jeho

ale neodkazuje pouze k utrpení

korunování. .. ), ale i muka duševní: "Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim

"Má duše je smutná až k smrti.

k zemi a modli! se: " Otče

můj,

Zůstaňte

je-li to možné,

zde a

ať mne

bděte

se mnou!" Poodešel od nich, padl

tváří

mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak

Clément, O.: Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla. Velehrad, Refugium Velehrad-Roma 2004,
S.25
30 Rahner, K.: Základy křesťanské víry. Svitavy, Trinitas 2002, s. 278-9
31 Rahner, K.: Základy křesťanské víry. Svitavy, Trinitas 2002, s. 311
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ty chceš.

,,32

V Getsemanské zahradě se Kristova lidská tělesnost projevuje v celé své hloubce -

v nejistotě, váhání, strachu ze smrti i v osamělosti; všichni
vstříc

kým by smutek své duše mohl sdílet, a Ježíš vychází
tím se dotýká podstaty lidské situace,
člověk jde vstříc

Smrt tedy
vzkříšení

tělo.

představuje

důkazů

těla

těla

stávají cestou ke

vzkříšení.

těla,

tělesnosti,

"tělem

pro smrt". I

její smysl a katarzi ovšem přináší až

Kristova Boholidství). Kristovo
jak jej definoval Jan

vzkříšeného. Předpokladem

oživeného,

Patočka,

tělo

tzn.

je tedy v první
těla

řadě

živé

těla

"po

fungujícího,

a podstatou tohoto

vzkříšeného těla,

ostatních, je smrt - respektive její překonání.: "A vše se obrací,

pro smrt" se stává" tělem pro
tělo

ponížení, stává se

i lidské bytí je slovy M.Heideggera "bytím k smrti" -

završení Kristovy lidské

Nikoli ve smyslu žitého

má moc oživovat mrtvá

aby

spí, není nikdo (mimo Otce!), s

smrti a ví o tom, existuje v konfrontaci se svým koncem.

Geden z hlavních

ruce", nýbrž

vždyť

věrní

vzkříšení".

"tělo

Naše smrt, všechny smrti, které přestřihují náš život, se
Proměnění

(. ..) Jeho opravdové

vydané "porušení" bylo

jež

oděno světlem

se odehrálo v clonivosti smrti a pekla,
nějž

(oním bílým šatem, do

se odívá

nově pokřtěný

a jímž se mu vrací rajská tělesnost. ,,33 Vzkříšení a vykoupení mrtvým (smrtelným) ale neodnímá
tělesnost,

nýbrž jim otevírá cestu k "rajské" Kristově tělesnosti vzkříšeného těla.

Skutečnost

neustále

připomíná nejvlastnější
Vzkříšením

přicházejícího

tělesnosti

povahu Kristovi

a nanebevstoupením Kristovo tělo ze

Kristus stvrzuje ustavením eucharistie.
setkává s Kristovým
přítomnosti

vzkříšeného

a

přijetí

tělem,

Božího

Během

společenství

křesťanovi

každému

světa

neodchází, naopak do

liturgie se

"Liturgie nás zasazuje do

lidí. (. ..) V liturgii se

člověk učí

něj

vstupuje, což sám

člověk prostřednictvím

vrcholný okamžik toto magického rituálu
Těla:

ustavičně

- její liturgický a eucharistický význam.

prostoru Dechu, který nese svět, a též do Otcova domu. Do
do

těla

Těla,

Těla

přichází

eucharistie
v momentě

Kristova, do neomezeného

v němž trojiční společenství vchází

stávat se bytostí slavení. Celé jeho

tělo

a zejména

celý jeho dech jsou volány ke chvále. ,,34 "Tělo pro smrt" se stává "tělem pro slávu". V eucharistii,
vrcholu

křesťanského
člověka.

nápojem

posvátna, se

vtělený, ukřižovaný

Skrze eucharistické

tělo

křesťanské umění
zdůvodňovat, např.

32

stává pokrmem a

člověk

přirozeném světě

zakouší,

ilustruje vztah k umění. Pouze

tradiční

ve svém

povahu.

Neodlučitelnost tělesného

stává

Bůh

se dotýká sakrální s profánním, pozemské s nebeským,

viditelné s neviditelným, proto má vše posvátné, co
tělesnou

a zmrtvýchvstalý

začátek

a posvátného

dobře

zobrazuje podobu svého Boha. Katolická teologie to také musí
v konfrontaci se zásadami

Janova evangelia, teologicky

umění

reformovaných církví. Hlavní autoritou se

podpořený

Mt 2637

několikrát

dogmatem o

vtělení. Tělesná přítomnost

Clém~nt, O.: Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla.Velehrad, Refugium Velehrad-Roma 2004,
s.25-6
34 Tamtéž, s. 29
33
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vysvětluje,

posvátna

telete, ale fyzickou
příběh,

posvátný

vytvoření

že obraz Boží neznamená
přítomnost

který

Boží.

znázorňuje,

Umělecký

modly, jakousi obdobu starozákonního

obraz není mimetický, ale "pravdivý", protože
skutečné,

je výrazem

tzn.

tělesné, přítomnosti

naprosto zásadní vliv na reflexi povahy umění. Jednak je katolické
ikonografii, obrazu - oproti židovské a protestantské

umění

kultuře

Boží. To má

mnohem víc založené na

(leckdy spíš kultu) písma.

Protestantská teologie nemá svátostný charakter35 , liturgie není mystickým setkáním s tělesně
přítomným
kněz

shromážděním

Bohem, ale jakýmsi symbolickým

vyslovuje

transsubstanciační

formuli,

opakuje Ježíšova slova, aby je přítomným

neproměňuje

připomenul.

na

nároky

být tedy
při

svědkem střetnutí

středověké

estetiky

umění

nemůže,

ani jiné být

krásné, je dobré; nic jako prokleté

umění

světě

následně

tělesnosti,

dobře

nebo

špatně,

Páně,

diametrálně

křesťanského umění (ostatně

pouze
umění

odlišné

podle koncepce

protože platí, že co je dobré, je krásné a co je

tato estetika nepřipouští) je jeho

realističnost.

Tou se ale

ne jestli je žena na obrazu

ale jestli je to Matka Boží. Zbavíme-li ovšem umění jeho

mizí i hledání posvátna a postupem

pozornost na formální podobu

ale když

se nezjevuje. Ani

vyplývají

nemyslí realistická perspektiva, barevnost, atd., ale "pravdivost" namalovaná řemeslně

oběti,

Neznamená to, že by protestanti neuznávali

s posvátnem. Z čehož

jeho hodnocení. Kritérium "dobrého"

Kristovy

chléb a víno v tělo a krev

existenci posvátna. Posvátno existuje, ale v našem pozemském
nemůže

počest

uměleckého

času

nám nezbývá nic jiného, než

zaměřit

svou

díla, ale to už se nebudeme stýkat s tělesností, ale

s materiálností.
Tělesná přítomnost

Ikonostas
anděly,

rozděluje svět

posvátného v umění fascinuje

horní a dolní,

Matku Boží, Krista,

kteří

Ikona má podle Florenskéh0

36

oltářní

svou

především

pravoslavnou teologii.

a chrámový, viditelný a neviditelný. Zjevuje svaté,

přítomností věřícím zvěstují,

co je na druhé

za cíl dovést vědomí do duchovního světa, povznáší ducha od

obrazu k předobrazu. Ikona je vždy duchovním zřením Boží existence, proto
ten

nejlogičtější

existuje Bůh.
otcům,

nejsamozřejmější důkaz

může

Florenskij podat

Boží existence: "Existuje Rublevova Trojice, tedy

Umělci ale přísluší pouze technická stránka obrazu, umělecká forma náleží svatým

ikonopisec pouze odstraňuje překážky, které zastiňují světlo svatých lící. Status ikonopisce

proto také
prostředník

může

,d7

a

straně těla.

vůbec

neodpovídá pozici

umělce

v západním

malířství.

Ikonopisec není pouhý

osvícený Duchem svatým Gako středověký umělec), ale přímý svědek posvátného. Jak

ikonu malovat někdo, kdo před sebou neměl její skutečný obraz - ptá se Florenskij. Skrze

obraz se ikonopisec i věřící ontologicky dotýká s předobrazem a mezi předobrazem, originálem a
kopií není žádný rozdíl. Ikona vždy zjevuje duchovní zkušenost toho, kdo "vidí". Skutečný umělec
Protestantská církev uznává pouze dvě ze sedmi tradičně katolických svátostí. Ty, jež jsou "bezpečně" doložitelné
z bible - křest a eucharistii. Pojem svátosti ovšem znamená, že je ustanovil Kristus, nikoli tělesnou přítomnost
posvátna.
06 Florenskij, P.A.: Ikonostas. Brno, L.Marek 2000
37 Tamtéž, s.42
35
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nemá usilovat o
přijímá

rozum

něco

kánon, který mu zanechali svatí otcové,
noří

Umělec,

"umělecky ztvárněnou

pociťuje

pravdu

spojitost s lidstvem,

věcí".

svůj

Tím, že

individuální

do všelidských forem. Východní církev klade na ikonopisce i zcela jiné nároky.

tedy ten, jenž nahlédl

požadavků

dušení i tělesné

Teologické
tělesný

nového a individuálního, ale o

předobraz

čistoty

(samozřejmě

-

stejně

duchovní

skutečnosti, viděl

neviditelné, musí žít podle

jako kněz.

s vyloučením reformovaných církví) chápání obrazu ukazuje, jak

charakter posvátna ustavuje zcela jiné chápání

skutečnosti

a pravdivostí, než jsme zvyklí:

"lkonopis je metafyzika bytí - ne metafyzická abstraktní, ale konkrétní. (. ..) V ikonopisu se
nezvěčňuje nic náhodného, a to nejen empiricky náhodného, ale ani metafyzicky náhodného.

Pravdivost nesouvisí s tím, jak umění odráží viditelné, ale s tím, jak

svědčí

,,38

o neviditelném. Protože

ikony zobrazují pouze "bytí", nenajdeme na nich nikdy stíny, ty totiž nesouvisí s vnitřními
podmínkami existence, a tudíž vyjadřují nebytí. 39

Tamtéž, s 82
Podnětné jsou rovněž Florenského úvahy o rozdílu mezi uměním západním (ve významu katolické od renesance
dál), východním a protestantským. Jeho typologie vychází z rozdílných materiálů a žánrů. Porovnává tvrdou
nepoddajnou desku ikony s poddajným, vratkým plátnem a pomíjivým papírem. Pravoslavnou ikonu komparuje se
západní olejomalbou a protestantskou rytinou. Ze srovnání vychází velmi zajímavá typologie konfesijních i kulturních
typů - obé ale bohužel překračuje vymezení této práce.
38
39
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Inspirace kulturněantropologická

Podívejte se - základní část

těla,

dobrá a osvojená

celá akce

přece začíná zadničkou.

rozbíhají

větve

přičemž

se jedny

jednotlivých

částí

Ze

nepostižitelně

mění

říká

jednotlivými

také

"přednička ",

částmi vyrůstá

tvář,

v jiné

oči,

zuby, uši,

dík rafinovanému a

které se v některých regionech
olistěním

je korunou,

z kmene

je základem,

se jako z hlavního kmene

jako palec u nohy, ruce,

mistrovskému zpracování. A lidská
Polska

zadničky

zadnička,

zadničky. Přednička

stromu, jenž

tak uzavírá cyklus

započatý zadničkou.

Witold Gombrowicz: Ferdydurke
Téma těla a tělesnosti zásadním způsobem figuruje v analýzách lidové kultury.
40

Michaila Bachtina
karnevalového
středověku
tělesnosti

těla.

Bachtin nalézá projevy karnevalové kultury v lidové smíchové

s ní spojené, nahlédnut jako fenomén

Projevy karnevalové kultury
různého

bláznů,

obecně

rozděluje

především

kultuře

karnevalové

antropologický.

Bachtin do

tří

skupin - na

obřadní

a mimetické

karneval v užším slova smyslu, masopust), na slovesná smíchová díla

druhu (parodie, pamflety, travestie) a familiární

zapřísahání).

text

upozorňuje na problém tzv. karnevalové kultury a s ním spojený princip

a renesance, pokusme se ale princip karnevalové kultury, a

formy (svátky

Klíčový

pouliční

mluvu (nadávky, kletby,

Všechny tyto projevy mají neoficiální charakter, smíchem, nevážností a hrou narušují

(nikoli porušují!- jak tvrdí Bachtin) oficiální církevní i světské slavnosti (parodie liturgických žánrů
jako modlitby, mše, kšafty, kázání nebo travestie
divadelně

obsahují silný prvek hry a

rytířských turnajů,

mimetické prvky,

nepatří

rytířů). Ačkoli

pasování

do oblasti divadla a

umění,

ale stojí

41

na hranici mezi uměním a životem, čímž se sbližují s funkcí mýtických rituálů . Rituál, který
pravidelně předvádí

mýtické události dané kultury,

příběhu,

inscenace

obecenstvo a herce,

ale sami tento
neboť

S karnevalem
způsobem

dočasné

společenského

svědci

Stejně

jako diváci mimetické

tak karneval

nerozděluje

"karnevalu se nepřihlíží, karneval se prožívá". Hra se stává životem.

přichází

určitý

do lidského života

svobody od panujícího

stavu, majetku, rodiny i

mohutnosti. Velmi

41

znovuprožívají.

jeho

svátek,

člověk

se naprosto specifickým

dotýká posvátna (tento pojem by ale Bachtin nepoužil). Každý během doby karnevalu

propadá do

40

příběh

nepociťují

přesně

řádu,

věku,

hierarchických

propadá

vztahů, překračuje

pouličnímu

meze svého

davu, rozpouští se v jeho

to popisuje Lawrence Durrell v Alexandrijském kvartetu: "Co však

Bachtin, M.M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha, Odeon 1975
Rituální význam karnevalu Bachtin nezmiňuje, ačkoli se to např. u tématu masky nebo času přímo nabízí.
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pečeť čiré

karnevalu vtiskuje

špatnosti, je

právě

těm, kteří

sametové domino;

si je obléknou,

poskytuje přestrojení, po kterém každý v skrytu duše touží ze všeho nejvíc: stát se bezejmenným
poněvadž

v bezejmenném davu,
tváře.-

ani výraz
medvěda

příbuzenský

maska onoho hábitu šíleného mnicha ukazuje jenom

nebo muslimské ženy. Podle

zakrývají dokonce i obrysy
karnevalovým hábitem
vůbec

domino neprozrazuje pohlaví ani

těla.

čekají

dvě oči,

žhnoucí jako
černé

jiného nelze nikoho rozpoznat: husté

Nikdo už nemá boky, prsa ani

zárodky svobody.

převleku

doufat. Vonom

ničeho

vztah, ba dokonce

tvář.

Svobody, v jakou se

už mu nic nebrání

udělat

oči

záhyby

A ve skrytu pod tím

člověk

jen

zřídka

odvážil

cokoli, co se mu zachce (. ..) Jakmile si

obléknou tu sametovou kápi a kuklu, ztrácí žena manžela, muž manželku, milenec svoji milovanou.
Naráz je ve vzduchu cítit sanytr svárů a bláznovství,

zběsilost

a zoufalství. Nikdy nevíte, zda tančíte s mužem nebo ženou. "
rozpouštějí

identita se

v nekonečném kolektivním

těle.

intimitu, naopak - všechny projevy karnevalového

mUČivých celonočních

bitev,
42

Individuální tělo a subjektivní

Karnevalová
těla

hledání

tělesnost

se stávají

nezná soukromí a

veřejnými,

viditelnými a

viděnými.

Další výrazný rys karnevalové

tělesnosti spočívá

v obrácenosti. Obrací se role

tradičních

významů nahoře/dole, vpředu/vzadu, vysoké/nízké, líc/rub. Karnevalové tělo je tělem "naruby,,43,
vnitřní

a skryté se dostává na povrch. To

přímo

odkazuje k dalšímu aspektu karnevalové

- ke snižovánÍ. NejellŽe se obrací tradiční významy, ale
a momenty
nízké -

těla,

které jsou

vylučování,

Grandiózní

tělesnost zdůrazňovat

čas

karnevalu a kontext lidové kultury, považovány za

překračuje

z jednoho

těla

těla.

do druhého, z individuálního

vznešeného za nízké, duchovního za
mikrokosmu a makrokosmu. 44
Karnevalové nezavršené

tělo nemůžeme

části těla,

kde

zveličené

jsou

a groteskní.

do

tělesné,

tedy

početí, těhotenství,

neukončenost

vždy v pohybu a

těla

a

proměně. Tělo

kosmického. V tomto

momentě

a dole nemusí být vnímána pouze

nebe za zemi, ale jako mýtický vztah

oddělit

od ostatního

proto se podstata karnevalové

metamorfózy a pohybu - zrození,
upozorňují

těla

záměna nahoře

výměna

světa,

tělo

Groteskní obraz zachycuje

sbližuje s tělem mýtickým;

sebe sama i hranice

těla

a tematizovat. Grotesknost odkazuje na nezavršeno st,

karnevalového

jako

s obracením se vyzdvihují ty rysy

souvisí jednak z kolektivní povahou těla, jednak s neustálou potřebou samu

otevřenost

tělo

mimo

jídlo, pití, souloženÍ. Všechny projevy

zveličenost

se karnevalové

běžně,

současně

tělesnosti

tělesnosti

světa, přerůstá

hranice

objevuje v okamžiku

agónie, soulož, jídlo, pití,

vyprazdňování,

jež

na nestálost a proměnlivost lidského těla. Karnevalová lidová tělesnost zdůrazňuje ty

které se otevírají

tělo vyčnívá

vůči vnějšímu světu.

a dotýká se

světa

Místa, kde

svět

- otvory, vypoukliny,

vstupuje do

výběžky,

těla

výrostky

Durrell, L.: Alexandrijský kvartet. Praha, Odeon 1989, s. 376
Zajímavé souvislosti ukáže porovnání karnevalové obrácenosti s dekadentní estetikou
44 Souvislosti karnevalu a mýtu se Bachtin také nevěnuje.

a

tělo

(otevřená

42
43
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světa

do

"naruby".

světa;

ústa,

genitálie, ňadra,
vnitřní

že vše

břicho,

různé

nos,

deformace a defekty -hrb, oteklá noha, ... ).

se dostává na povrch, proto

pšoukání, zvracení; vše

vnitřní

tělo

vylučování,

v okamžiku trávení,

(ovšem náležící i tak

Součástí

výhradně tělesnému,

obrácení je,

kýchání, smrkání,
či

nikoli duchovnímu

emocionálnímu) se stává viditelným.
při

Jakkoli je Michail Bachtin výstižný

charakteristice

analýze funkce lidového karnevalového veselí se
svátečnosti

příliš

světských,

především

ale

místo posvátnosti, dává najevo, že se

církevních

mimořádnost

karnevalové

tělesnosti, při

Hovoří-li

drží marxistické metodologie.

karnevalu (pojmu sakrální se zcela vyhýbá),

s posvátností

příznaků

zdůrazňuje především

svátků.

její

o

neslučitelnost

Už tím, že používá pojem

svátečnost

karnevalu jako svátku spojuje s odpočinkem a

oslavou (ve smyslu užívání si), nikoli s něčím transcendujícím slavícím a oslavovaným

tělem

ve

smyslu teologickém. Přidává sice, že oddech sám o sobě nemůže být sváteční: "Žádné" cvičení"

v organizaci a zdokonalování společenského pracovního procesu, žádná" hra na práci" a žádný
společný odpočinek

nebo oddechová přestávka v práci samy o sobě nemohou být sváteční. K tomu,

svátečními

aby se mohly

sloučit něco

stát, musí se s nimi

zjiné oblasti, z duchovní, ideologické

sféry bytí. ,,45 To duchovní, lépe řečeno ideologické, co z oddechu, lépe řečeno přestávky v práci,
činí

posvátné, se ale
před

pouze se

námi

nadstavbě

a

odmítnutí

věčné,

církevních a

třídním

smršťuje především

vynořuje

boji.

dotěrný příběh

sugestivní a

Tomu odpovídá i další

hotové a

nezaměnitelné

světských svátků

rozpuštění

na ideu individuálního

o materiální

základně

vysvětlení společenské
svátků.

pravdy oficiálních

se podle Bachtina svou povahou

v kolektivním

těle;

a ideologické

funkce karnevalu -

Posvátnost oficiálních

bytostně

liší od posvátnosti

karnevalu. Zatímco oficiální svátky posvěcují a sankcionují existující uspořádání, oslavují hotovou,
zvítězivší, věčnou

(rubové)
svátků.
světy:

a

nezaměnitelnou

straně vytváří

svět". Svět

"jiný

svobody, veselí a smíchu oproti vážnosti oficiálních

Z toho vyplývá, že moment karnevalu

vážný a veselý, pracovní a slavnostní,

se nijak

zvlášť

s transcendentnem, ale
v řádu

stvoření

matky

země.

a

přilnutí

konvenční

proměnlivosti

druhý
a

svět,

uvolněný,

rozpolcuje
trvalý a

karnevalového

ale

přilnutí

Zemí totiž Bachtinova vertikála

člověka

mezi dva

proměnlivý, přičemž

znamenat pouze

Kollár), ale cyklický návrat

či

nevyplývá Bachtinovi dotyk
přijetí

lidské

přirozenosti

i

podsvětí

náleží zemi. Pokud bychom ono

imaginaci odpovídá mnohem lépe, pak sestup do

přitákání

zemi (kolébce a hrobu mému, jak by

znovuobrácení k nebi; což dokazují

příběhy

řekl

Fausta, Ježíše, Orfea a

Bachtin, M.M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha,Odeon 1975, s. II
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záměny

k plodivému, pohlcujícímu i rodícímu principu

končí,

koneckonců středověké

podsvětí nemůže

těla

k zemi. Ovšem nikoli zemi ve smyslu

přijetí tělesnosti,

dole ale umístili níž, což
pekla a

vytváří

neprostupují, pouze ten veselý lidový paroduje vážný a oficiální. Ani ze

horního a dolního, dynamiky a

45

pravdu, karneval osvobozuje od panující pravdy, na druhé

dalších. 46 Mnohem smysluplnější inspiraci k tomu, jak interpretovat funkci karnevalové kultury a
karnevalového

těla

najdeme ve fenomenologii hry - proto si

dopřejme

krátké výkladové epizody,

která přiblíží tento kontext.

Poznámka k fenomenologii hry

Johan Huizinga v jednom z klíčových textů k teorii hry47 zpochybňuje tradiční
binární

protiklady

při

vymezování

hry;

ta

se

tak

ocitá

mimo

vážnost/nevážnost, moudrost/bláznovství, pravda/nepravda, dobro/zlo,
,,zůstává

neboť

protiklad
pojem hry

trvale stranou všech ostatních forem myšlení". Hru nepovažujeme za životní

vážnost, ale pro své hráče není ani komická, lživá ani pravdivá, dokonce neobsahuje ani
žádnou funkci morální. Autor nalézá bytostné znaky hry v naprosto jiných kategoriích.
Každá hra znamená
přestává

být hrou,

říká

můžeme

povinnost, hru

především

a navýsost svobodné jednání. Hra na rozkaz

Huizinga. Herní chování nemotivuje žádná nutnost ani
kdykoli

ukončit

nebo

přerušit. Přerušení

znamenat i změnu našeho momentálního vztahu ke
"dočasné

náš profánní život a vstupujeme do

světu,

protože hrou vždy opouštíme

sféry aktivity s vlastní tendencí". Hra

přebytečných potřeb

stojí mimo oblast uspokojování

ovšem bude vždy

a žádostí, její oddechová

sváteční

povaha souvisí spíš s tím, že díky ní překonáváme hranice každodennosti a vytváříme si
sakrální sféru našeho bytí, jemuž pravidelné opakování herního chování
kultovní a rituální charakter.
vytváří dočasný

těchto

a uzavřený

těchto

pravidel

když v těchto intencích
bychom mohli

i

svět

rysem hry je

uzavřenost

hře,

a

ohraničenost.

s jasně vymezenými osudovými hranicemi.

hranic, tzn. herních pravidel znamená vždy destrukci

Pomocí

ve

Třetím

vytváří řád,
přemýšlí

spatřovat, přestože

který

můžeme

Právě

hry.

řádu světa
vůli

v této

to tak Huizinga výslovně neformuluje,

Hra

Překročení

dočasného světa

chápat jako analogii

spíše až Eugen Fink).

propůjčuje

po

původ

(i

řádu

kultury

protože jak hra, tak kultura touží překonat a porazit chaos (lidského nitra, života

světa) řádem.

především

Pátý znak hry nalézá v

princip

soutěžení,

všudypřítomném napětí, neboť

který sebou nese jak nejistotu, tak

hru zachvacuje
naději. Napětí,

nejistota, uzavřenost i vyčleněnost hry z profánního života ji obestírají atmosférou
tajemna, jež se
hráčů

samozřejmě přenáší

i na

hráče,

vytvářejíce

hry, jejichž spiklenectví platí i poté, co hra již

specifické

společenství

skončila. Vzhledem

k tomu, že

Florenskij používá pohyb sestupu a výstupu pro klasifikaci dvou typů obrazů - umělec buď vystupuje do horního
světa, nebo podává mystické zážitky, jež jsou obrazem sestupu. Teprve když umělcova duše z vrcholu neviditelného
klesá zpět do viditelného, vystupují před ní symbolické obrazy světa neviditelného, skutečné líce věcí.
46

47

Huizinga, J.: Horno ludens. Praha, Dauphin 2000
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Johana Huizingu zajímá
kultury,
hráče,

nevěnuje,

především

bohužel,

větší

vztah hry a kultury,

či

chceme-li herní povaha

pozornost vztahu osobnosti a kultury, a proto téma

jeho pozice a vztahu ke hře nijak podrobně dál nerozvíjí.
Máme-li

přemýšlet

hře

o

jako filosofickém fenoménu, musíme zmínit

především práci Husserlova žáka Eugena Finka "Hra jako symbol světa,,48. Primárním

smyslem této práce je fenomén hry
předmětem bytostně

a psychologické
zpochybňuje

učinit

předmětem

nejen možným

filosofie, ale

filosofickým. Na samém počátku tedy vylučuje jednak biologické

přístupy

hře

ke

(přebytečná

výklady, jež vnímají hru jako

činnost

jednak

a priori neproblematickou, naivní,

dětství (neboť

stojící mimo životní vážnost, jako fenomén

učení),

energie, strategie

v

dospělosti

je nahrazena

"pobýváním") - zkrátka přebytečnou zábavu, aktivitu náležející volnému (ne-vážnému)
času.

Klade si otázku, zdá smysl hry

mikrosvěta

nejen vlastnímu životu, ale i
někdy

Každý z nás si
podvolit se

pravidlům

věkem

jejím

hrál,

herního

říká

konečnosti

lidského

světa,

hře.

se

hře zevnitř"
skutečně

člověk usouvztažňuje

ale

- to je východisko pro

odemyká souvislost
se

hráčem,

časoprostor

respektovat specifický herní

Ta podle autora

prostřednictvím

světu.

Fink. Zážitek hry, schopnost být

nemizí; "každý rozumíme

filosofické uvažování o
světa,

hranice

a nemá-li tak hra i význam kosmický. Pak by to totiž znamenalo, že skrze ni

můžeme porozumět

s dětským

nepřekračuje

světem;

znázornit co a jak je filosofie. Hrou se totiž vyjevuje bytí

člověka

a

hra má schopnost

člověka

v kosmu, herní

jednání nevnímá Fink pouze jako akt svobodné volby, ale i jako výraz lidské schopnosti
tvořit. Člověk jako bytost rozumějící, tázající se po svém bytí chce nejen být stvořena,

ale i

tvořit

- a toto

člověku překročit

má

světový

tvoření

vlastní

má podle autora charakter hry.

konečnost, obdařuje

hra

umožňuje

jej schopností transcedence? "Lidská hra

význam, kosmickou transparenci - je v našem

z nejzřetelnějších podob, ukazujících ke

Proč právě

světu.

konečném

pobývání jednou

Při hře nezůstává člověk v sobě,

v uzavřeném okruhu svého nitra, nýbrž v kosmickém gestu vystupuje naopak extaticky

ze sebe a názorným způsobem naznačuje celek světa.

,,49

Hru tedy musíme interpretovat

jako antropologickou danost, v níž se zjevuje bytostný charakter člověka. Proto se první
autorova otázka ptá po

způsobu,

Rozpor mezi iluzí a realitou,

jímž je hra jsoucí, a způsobu prolínání bytí se zdáním.

skutečností

a jejím odrazem je totiž základním znakem

hry. Zajímá-li nás jsoucnost hry ajejí kosmický význam, musíme si ale klást otázku jak
po "zdajícím se bytí", tak po "jsoucím zdání".

48
49

Fink, E.: Hrajako symbol světa. Praha, Československý spisovatel 1993
Fink, E.: Hrajako symbol světa, Praha, Čs. 1993, s.34
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Fink hovoří o tzv. "kentaurské metafyzice", lidskému pobytu na
ona kentaurská dvojdomost -

úděl prostředníka

nadřazenost člověka vůči přírodě

otiskovat do ni svou
řádu světa

vůli

a

přesáhne

věcí

bytí

jímž je ve

představu),

na

straně

podřízenost vůči

druhé

konečnost.

hovoří

člověka

v univerzu, za druhé o bytí

světě člověk, spočívá

člověk

světě, uvědomuje

svobodu, jež mu byla dána k tomu, aby sám

člověka

kosmickému
neboť

je

nesporně

ovlivněn

světě:

za prvé o

Specifičnost způsobu,

si sám klade otázku po smyslu
stvořenost,

si svou
tvořil.

zároveň

ale

A vzhledem k tomu, že
kulturněantropologickou

má charakter hry, což platí jak pro

interpretaci Huizingovu, tak pro filosofický kontext
bezprostředně

v kosmu.

straně

zejména v sebereflexi, v schopnosti sebenahlédnutí.

a charakteru svého pobývání na
nejpůvodnější vytváření

Fink,

o dvou základních modech bytí na

se dostáváme k onomu rozumějícímu bytí -

Finkův,

tak tedy fenomén hry

souvisí se způsobem lidského bytí na světě.

V části
moment

a bohy. Na jedné

(tím se myslí zejména schopnost a možnost

a obsáhne lidskou

Heideggerovou ontologií,

Opět

je vlastní

- poznání, že lidské možnosti nejsou neohraničené a vůle omezená,

tu cosi, co
způsobu

zvířaty

mezi

světě

věnované

neskutečnosti

a zdání, jež sebou

Analyzuje dva základní

soustředí

metafyzickému výkladu hry se Eugen Fink

přístupy

hře

ke

samozřejmě

na

nese i otázku co je jsoucí.

a jejímu iluzivnímu charakteru. První vychází

z Platonova výkladu hry pomocí metafory zrcadla. Vztah skutečnosti a neskutečnosti ve
hře,

Platon

hovoří přímo
umělce

Hra, výtvor

o básnickém

umění,

je vztahem mimetickým - zrcadlením.

se pak jeví jako odvozené zdání, odrážení vzorových

hladině.

v reprodukujících se schématech, jako zrcadlový odraz stromu na vodní
Jakýkoli kreativní, nebo chceme-li herní, akt pak znamená

určitou

kterou ale musíme chápat jako výraz volby v imaginárním
interpretované jako zrcadlení přináší
odraz - co je potom
Vnímáme odraz
nic

skutečného,

skutečné

stromů

na

a co

hladině

dvojznačnost

neskutečné?

něj

Je odraz

tehdy, když

pohlížet. Každý akt

svět

hry

tvoříme,

méně skutečný

"převyšuje

čím

Neskutečno

než originál?

věcné skutečnosti,

tvoření,

přístup

ke

umělec

která ovšem

světa nemůžeme

vstoupit,

tudíž i hra, je podle Platona pouhou
hře

ale Fink kritizuje. Hrajeme si pouze

nikoli napodobujeme, proto analogie se zrcadlením

nepovažuje za vhodnou. Nemá smysl se ptát, co je originál,
odrazem, ale

světě.

jako nejsoucí? Podle Platona nezhotovuje

ale pouze zrcadlové obrazy smyslové a

nápodobou nápodoby. Mimetický

nápodobu, imitaci,

jsoucna, jež se rozpadá na originál a

sama již je odrazem - kopií pravého jsoucna. Do zrcadlového
pouze do

věcí

je zpodobování jako takové.

to, co jest ve vlastním smyslu".
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Neskutečné,

Přináší

čeho

je obraz

či

hra

zdání, iluze hry vyniká a

sebou určité

napětí

a tajemství, která

spočívá

v jeho fragmentárnosti

tváří tvář

celku

světa

a v potřebě ji doplnit. To už se

dostáváme k druhému modu uvažování o hře: k interpretaci symbolické.
přístupu

Nahrazení mimetického

symbolickým sbližuje filosofický kontext

s kulturně antropologickým. Najednou se objevují takové kategorie jako rituální gesto,
kultovní hra a metafyzický výklad hry nahrazuje autor interpretací mytickou.
V kultovní

hře

skutečnější

(kněz,

než herec

"neskutečný"

"ne-herní"

má zpodobování charakter

herní

svět

skutečnost,

se

během

šaman),

očarování

který ho

ale jediným možným

světa,

zprostředkovává.

konání rituálu stává nejen
světem,

nabízí jedinou možnou alternativu bytí - bytí
možným nazíráním

- démon, jenž se zjevuje je

v omezené

hráče.

skutečnosti

a

který

skutečnější

vylučuje

Vytvořený

než normální

pasivní diváctví a

Hra se v tu chvíli stává jediným

konečnosti člověka

se

zpřítomňuje

světu. Při

obraz celku, makrokosmu a poukazuje na vztaženost lidského pobytu ke

charakteristice kultovní hry ovšem zarazí jedna z interpretací podstaty kultu: "Je ovšem

otázka, zdali jsou lidé s to
anebo

postřehnout světový

význam

konečných věcí

pouze v kultu,

není-li spíše kult soustředěnou vzpomínkou na hloubku světa ve věcech."so

Znamená to, že kultovní prožitek je pouze jakýsi sentiment? To by ovšem
mýtický charakter rituálu jako

zpřítomnění, znovustvoření.

vylučovalo

Kult by pak byl pouhým

gestem proti zevšednění, zábavou, nevážnou vzpomínkou na vážnost lidského osudu.
S mýtickou interpretací hry se objevují další antropologické kategorie - prostor
a

čas

a jejich sakrální a profánní dimenze. Kultovní hra vyžaduje vytrženost

z všednodennosti -

jasně

definované a

ohraničené

posvátné místo a

čas,

leckdy i

vyvolenou osobu.S 1 Nemá-li bůh své místo na zemi (křesťanský Bůh), zjevuje se jeho
posvátnost skrze
máme šanci

"hloubku

věci,

rozumět:

světa"

a

symboly. Ve

věcech

a symbolech se zjevuje

"Kdykoli rozumíme jednotlivé

září nekonečnou

věci

svět

z tohoto

a skrze

běhu

ně

bytí, má

významností. Neodkazuje za sebe k jiné

věci

ukazuje do základu věci samé, k pohybu pomijení, který touto věcí prochází.
Symbolika kultovní hry, v níž profánní
chléb), otvírá hloubku

věci

světa, umožňuje nazřít

mu

-

,,52

symbolicky zastupují sakrální (kalich,
celek

světa,

vzpomenout si na takový

vztah ke světu, který nebyl naplněn rozdílem mezi sakrálním a profánním. Úzkost
z neobsáhnutelnosti

světa,

nadvládu démonických nadpozemským sil a v první

řadě

Fink, E.: Hrajako symbol světa, Praha, Čs. 1993, s. 147
Zde narážíme na problém statutu hráče. Jak bylo řečeno výše mytický charakter kultovní hry vylučuje pasivní
diváctví, všichni přítomní se stávají hráči, přímými účastníky herního světa. Jejich role ale mohou být hierarchizovány
- vyvolenost se může týkat např. hráče předurčeného jako prostředníka mezi lidským a božským (či kosmickým)
světem (kněz) nebo předurčenost někoho pro určité poslání (stát se králem - Oidipus luštící hádanky).
52 Fink, E.: Hrajako symbol světa, Praha, Čs. 1993, s. 152
50
51
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usouvztažnění
zuřivostí,

světem nemůže člověk překonat

se

válečnickou

tvrdou prací am

ale hrou.
týče

S kultovní hrou souvisí také další prvek, co se

symboliky leckdy

nejdominantnější, maska - signál připravenosti a posléze přináležitosti ke hře. Člověk
potlačit

má možnost

šanci jevit se tak

svou identitu, respektive svou pozemskou identitu

mnohoznačně.

oklamat jiné, zdát se jim

někým,

znečitelnit,

a

Podle Finka ovšem není funkcí kultovní masky
kým nejsem, ale

především

touha jevit se sám

sobě

různými způsoby. Maska nemá mást a klamat, ale fascinovat a okouzlovat. Člověk
světě může

skrze masku zakouší mnohotvárnost existence, navíc díky ní v herním
mimořádné

získat

démonům

-

schopnosti. Zakuklení vnímá kultovní hra jako

připravenost

nebezpečí,

s nimi bojovat, nikoli jako maškarní obveselení,

výzvu

neboť

ji na

sebe nemůže vzít každý - pouze vyvolenýS3. Zahalený člověk se stává nejen
mnohoznačným,

ale i nepoznatelným, proto se

člověk

démonovi. Kouzelnou moc ovšem maska nemá sama o
Rituální jednání
v

části

se zjevuje celek

zpřítomňuje

světa

a

člověka

to, co

zároveň dění

používá pojem symbolická spodoba: "Co se

v tomto

sobě,

odvažuje stát

tvář

teprve nese-li ji člověk.

a jeho

společenství přesahuje,

mikrosvětě ovlivňuje

zástupně děje

tváří

celek. Fink

v zástupném oboru, musí se

opakovat i ve velkém celku. Celek se nejen odráží v částečných

věcech,

které jsou s to

symbolicky reprezentovat celek, nýbrž tyto význačné části mohou ovlivňovat celek."s4
Kultovní hra neznamená pro archaického
času,

člověka

vyplnění

volného

ale jev centrální; nikoli nápodobu vážného života, ale samu životní vážnost.

Neskutečnost

prostupuje ty

kultovní hry vede k pochopení
nejposvátnější

hru svou, ale hru

světa;

svízelů"

může
rozměr

jako

hračky

hraje, a hra se tak stává

uváděla

věci,

s nimi dokonce i splývat. Lidé
lidského pobytu na

světě

- nejen

v rukou boha, který si v "prázdnu
způsobem,

Herakleita se zase objevuje podobenství o hrajícím si
vrženy všechny

v pravém slova smyslu. Hra

hru, jíž jsou součástí, aniž by ji ovlivňovali. Už Platon hovoří o

hře bohů, představa člověka

zbaveném

skutečnosti

dimenze života,

hrajíce tuto hru mají možnost nazřít ještě další

tzv.

okrajový fenomén,

vztahy, osoby, aniž by ovšem

děcku,

jímž zachází s lidmi. U
vize hry

měla hráče

světa,

do níž jsou

a osobu, která by ji

do pohybu. Ale "bozi nevěří v bohy", a proto tuto božskou hru nemůžeme

zaměňovat

za hru kultovní.

Tím by se kultovní hra výrazným způsobem lišila od hry karnevalové. Ačkoli karnevalový typ hry z mýtické
kultovní hry vychází, je fenomén lidové kultury, a tudíž nezná tuto vyvolenost. Nehierarchizuje v rámci jednotlivých
masek, ale v rámci hry jako celku. Karneval dočasně převrací role: sakrální/profánní, vznešené/nízké, duchovní/tělesné.
Masku na sebe musí vzít každý, kdo se chce účastnit, a není výrazem nebezpečí, ale ignorance vážného světa i
maškarním obveselením.
54 Tamtéž, s. 188
53
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Má-li být hra symbolem
vysvětlit

pojem

světa,

"světský, světskost"

jsoucna, bytí uvnitř

světa

vládnutí

světa

jako takového, za
světu,

vztahování ke

anebo za

naznačuje

ve vztahu ke

kontextech tohoto pojmu: za prvé tím
konečného

jak

-

třetí

můžeme

hře.

titul Finkovy práce, zbývá

Autor

hovoří

o

čtyřech

mít na mysli skrytý charakter všeho

"nitrosvětskost"

všech

konečných věcí,

lidského pobývání na

za druhé

rozumějící

elementární rys lidské bytnosti -

čtvrté způsob

možných

světě

se

- "pohanská

propadlo st všemu smyslovému", odvrácení od boha a propadnutí pomíjivým
"světským"

žádostivostem, nevážnost a lehkomyslnost. Kterému z těchto významu

odpovídá

světskost

konáním

nitrosvětského

člověka

lidské hry? Lidská hra je

jsoucna a univerzálním

proto musí být oddělena od hry

pojmu) pak lidská hra není
vztahující se bytí: "Hra
rozumějící

samozřejmě

světa.

světská. Světskou

člověka je světská:

děním

nitro světská,

nicméně

mezi

zeje hluboká propast, hra

Z hlediska vládnutí

světa

(druhý význam

se stává tehdy, prostoupí-li ji rozumějící a

pokudje

uvnitř světa

niterností a pokus zvláštní povrchní hloubku

či

hlubokou povrchnost lidské

světská

bytosti spojuje s kosmickou mocí "zdaje" - a je

- pokudje prosvětlena

jako pohansko-slavnostní

životní nálada. ,,55 Ať tedy interpretujeme hru metafyzicky jako mimesis, nebo mýticky
jako

činnost

vyjadřuje

symbolickou, vždy se dostaneme k tomu

vztaženost lidského pobytu ke

nejpodstatnějšímu

- hra vždy

světu.

Lidská hraje tedy způsob, jak se rozumějící pobyt vztahuje k celku toho, co jest,
a nechává se tímto celkem ve hře prostoupit. Člověk je tak definován možnostmi hry,
která se stává

stěžejním

existenciálním fenoménem.

za horizont naší konečnosti a

i z dějin našich

skutků,

spatřit kořeny

Rozumějíce můžeme

lidské svobody: "Hra nás dočasně vyvazuje

osvobozuje nás od díla svobody, vrací nám

kterou s rozkoší prožíváme. Cítíme

pohlédnout

otevřenost

života,

nezodpovědnost,

neohraničenost,

kolébání

v čistých možnostech, cítíme to, co jsme skutkem rozhodnutí "prohráli ", cítíme hravost

na základě svobody a nezodpovědnost v samém kořeni zodpovědnosti."S6 Z čeho se rodí
tak silný prožitek bytí? Z magické propojenosti
skrze zdání

(ať

prostřednictvím

iluzivní hry nehlédnut do

zodpovědnost

a

běhu skutečného světa.

životě oddělujeme

nezodpovědnost,

56

Tamtéž, s. 249
Tamtéž, s. 253
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- zdání a

Pouze hra

skutečnost,

směšuje

vážnost a

svobodu a nesvobodu, dokonce sama hra

je z běžného života vydělena - herním prostorem,

55

s neskutečným, z možnosti

již má mimetický nebo symbolický charakter) proniknout do reálného,

oblasti, které v každodenním
nevážnost,

skutečného

časem

nebo kostýmem.

působí

Lidská hra

činnost

kauzální ukotvení, jako

naprosto

podle Finka odráží nesmyslnost
porozuměl

nějaké

v sousedství jiného lidského konání, jež má vždy
bezdůvodná. Právě

světa (člověku

v této

bezúčelnosti

není dáno, aby obsáhnul celek

se ale

světa

a

mu v jeho veškero sti - v tomto významu je pro něj jako bytost nitro světskou

a konečnou

svět

nesmyslný). V tom

spočívá

význam hry jako symbolu

světa.

Do lidské

dimenze rozumění s hrou vstupuje aspekt nesmyslnosti, bezdůvodnosti.

Přisoudíme-li

a veselím,

tedy karnevalu herní princip,

neboť

jiného, druhého

hra

plně

světa,

nelze nijak zrušit, ani

nemůžeme

náleží do sféry "vážného" života. Karnevalový rej neuvádí

ale vztahuje se k přirozenému

dočasně

- pouze

může

po

či

především iniciační

dokonce

nahlédne

mimokarnevalového

neviditelné.

světa

propad chaosu utvrzuje

sestup,

ponoření

k němž se všichni po

skrze zážitek posvátna, které má

podsvětí,

parodie

či

zpochybnění,

skončení

opět výrazně tělesnou

jako takovému. Tento

u kolektivního

do hlubin

Zesměšnění,

člověka

do

svět

dobu a v určitém prostoru fungovat podle

nekončí

neznamená jeho odmítnutí,

řád,

světu člověka

určitou

jiných pravidel. Obrozující funkce karnevalu pak
ale ukazuje

jeho posvátnost spojovat pouze s oddechem

přijetí

díky

plodivé síly

němuž člověk

travestie

země,

zahlédne

panující

pravdy

ale naopak utvrzení -

dočasný

karnevalu vrátí. Tento návrat se

děje

povahu a vrcholí v okamžicích dionýského

prožívání monumentálního a groteskního těla.
Grotesknost karnevalizované
a

renesanční

nejvhodnější,

tělesnosti rozděluje

Bachtin na dva typy.

Původní středověkou

spojuje s realističností a moderní grotesku s romantismem. Toto

rozdělení

navíc se týká spíše typologie grotesknosti než karnevalovosti, jež jistě

chápat jako synonyma.

Přesto

tyto termíny

občas zaměňuje,

není

nemůžeme

a proto když hledá karnevalizaci

v porenesanční literatuře, mluví o groteskním realismuS? a romantismu či o realistické a romantické
grotesce. I když toto terminologické rozlišení
romantické, moderní grotesce
těla

(čili

nepřijmeme, povšimněme

karnevalovosti)

přisuzuje.

zkomornil - chybí opojná kolektivní extáze hromadného

si jaké rysy Bachtin

Romantismus karnevalové prožívání
těla,

každý z účastníků prožívá

svůj

karneval o samotě a tuto svou samotu retlektuje s8 • Smích se mění v ironii a sarkasmus (ty ale
musíme

přiznat

i

středověkým

a

renesančním textům).

Ani další Bachtinova charakteristika, že

smích přestává být radostný, neplatí bez výhrady (např. "krutý smích" spojovaný s barokní
kulturou, ale

můžeme

jej považovat i za fenomén lidové kultury). Romantismus ale objevuje jiný

vztah k hrůze, svět se jeví jako děsuplný, cizí, i každodenní věci se mohou stát děsuplné (gotický
Stejně tak by šlo v tomto kontextu užít pojem magického či mýtického realismu - k oběma se dostaneme
v následujících kapitolách.
58 Dobře to ilustruje postava blázna. Zatímco blázen v lidové grotesce představuje ne spoutaný lidový živel (Enšpígl,
kašpárek), jenž zesměšňuje či koriguje oficiální rozumnost a pravdu, romantický blázen pociťuje tragický úděl
individuální osamělosti (Don Quijote, kníže Myškin).
57

26

román). Zatímco maska lidového karnevalu

zosobňuje

jiné identity, romantická skrývá, utajuje a předstírá a

radost z proměn,

často

odhaluje

převtělování

děsuplnou

a

vytváření

prázdnotu. Zatímco

obrácení naruby se u původního lidového karnevalu týká přitakání a zviditelnění

těla,

u romantické

grotesky se dimenze "dole" spojuje spíše s temnou stránkou lidské osobnosti (magie, mystika,
utajené a potlačené vášně a pudy), proto toto karnevalové tělo tak děsí (viz. libertinská a dekadentní
tělesnost).

Strach a hrůzu, které vyvolává karnevalové tělo v moderní kultuře v temném nitru, jež se

dostává na povrch. Pokud si zvolíme za příklad cirkus,
těla něco

jiného. Cirkusové

tělo děsí

přidává

se k charakteristice karnevalového

jednak svou bizarditou, která není

maska, ale stálým mementem abnormality (vousatá žena, srostlá
spojitostí se smrtí. Divácká
bizarditě,

působivost

akrobatických

cviků

dočasná

dvojčata,

už totiž

jako karnevalová

liliputáni), jednak svou

nespočívá

pouze v jejich

ale v riziku, jež artisté každým cvikem podstupují.

Groteskní karnevalizované tělo můžeme vymezit také v protikladu ke kánonu 59 antického
těla.

Oproti

otevřenému, vyčnívajícímu

osamocené a

oddělené

proměnlivosti

zobrazení

tělo

od jiných

a hromadnému

těl. Odstraňují

- otvory se uzavírají,

výběžky,

se všechny

vystupuje
příznaky

vypoukliny a

okamžikům

vzdaluje všem mezním

tělu

tělo

jeho nehotovo sti,

výrůstky

se zahlazují.

(zrození, plození, smrt),

nezobrazuje - nejen trávení, ale i emoce. Ideálem je harmonické

dovršené, hotové,

tělo,

růstu

a

Moment

dění uvnitř těla

jehož krása

se

spočívá

v uměřenosti, souměrnosti 60 a klidu - žádný vnitřní svár a dynamika, zobrazuje tak spíš ideál
lidského

těla,

nikoli jeho svébytné rysy

specifikum lidské

tělesnosti).

individuální znaky,

veřejným

tradiční

například

sochařství

řeckou

estetiku je portrét, který nemá výrazné

trochu jiné aspekty kánonu antického
především

s nímž souvisí

čtyři

61

věnované novověkému pojetí těla a tělesnosti zdůrazňuje

těla. Grebeníčková

sleduje dva

osvícenské koncepce). Všímá si

zásadní momenty: moment postavení

moment reprezentace a moment

byl pro obec.

neosobní ideál velkého státníka (Periklova socha). Emoce

přístupy

První z nich bychom mohli ztotožnit z antickým modelem (dál jej

humanismus a

čím

helénistické.

Růžena Grebeníčková ve studii

tělesnosti.

ve smyslu individuální subjektivity, nebo rodové -

pomníkem - není podstatné, jak jedinec vypadá, ale

Samotná podoba pak vyjadřuje
a osobní rysy využívá až

Pro

(ať

přihlížení

především

vně

k vnímání

přejímá

těla

a

renesance,

jeho estetizujícího pojetí,

praktického

zřetele,

a diváctví. Kalokagathia - harmonie

moment hry,

tělesné

krásy a

59 Bachtin tvrdí, že karnevalizované tělo je vzhledem ke
své groteskní, dynamické a nezavršené podstatě
nekanonizovatelné, a proto se projevuje ve volných a nestálých formách. Pokud ovšem přiznáme karnevalovým
projevům herní charakter, pak se je i tento typ oslav omezen určitými herními pravidly (čas a prostor, určitá množina
ustálených karnevalových masek, alegorické postavy, ... ). Ještě patrnější je to u slovesných projevů - jak parodie, tak
travestie musí vycházet zjasně vymezeného původního žánru, jež karnevalizují (lotrovský otčenáš se drží struktury
~ůvodní modlitby).
o Se souměrností samozřejmě souvisí zdraví. Alkamión definuje zdraví jako "insomnia tón dynameón" - rovnováhu
sil, vlhkého a suchého, chladu a tepla, hořkého a sladkého. Výlučná nadřazenost jedné látky je destruktivní.
61 Grebeníčková, R.: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha, Prostor 1997
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dobra, zdraví, zdatnosti a

tělesného

těla

veřejností

antického

souvisí s

pohybu - se

nerozpouštějí

ale naopak se podrobují organizovanému

a organizovaně

ve

veřejném

v

zuřivém

řádu, tělo

prostoru
tělo

kolektivní prožitek, i zde se

Individuální a soukromé rysy se ale
tělesnosti,

utváří

řecké

stává

polis. I u

součástí

celku.

a "nízkém" chaosu karnevalové

v polis

"ozařuje

logos".

Uspořádané

se pohybující tělo prezentuje řád na veřejnosti a poskytuje jeho zážitek i při

62

pouhém diváctví, narozdíl od karnevalu.
Estetický

přístup

k tělu vede ke zrodu

jež vede k zušlechtění ducha (nikoli
v organizovaných

tělesných

tělovýchovných

obráceně!

hnutích. Tato

hnutí. Výchova k tělesné zdatnosti,
těle

V zdravém

tělovýchovná

hnutí, rodící se na

století, mají dva základní cíle: nacionální bojeschopnost a výcvik
se

tělo

zůstává. Tělo

stává nástrojem, reprezentativní význam

tělovýchovné

součástkou

aktivity

přichází

v precizně a

zdravý duch!), se provádí

těla

přelomu

pro pracovní proces. I když

učeno veřejnému

je

v kolektivním vystoupení, v němž se každý

pravidelně

18. a 19.

diváctví. Svátek
cvičenec

stává

fungujícím stroji. Tato podívaná se odehrává na

dobře

viditelném místě (stadion), neboť úžas z řádu, pravidelnosti může a leckdy musí sdílet i divák63 .
Kolektivní
tělo

cvičící tělo vylučuje

karnevalovou

nepředvídatelnost

a náhodu. Zatímco karnevalové

vyzdvihuje dionýský princip závrati, transu a náhody, antické
tělo

je karnevalovému veselí naprosto cizí. Karnevalové
z vlastního

těla

do

těla

obci k dispozici. Proto tak snadno
ideálně

ale

hnutí

vytlačovala tradiční

zviditelnění

obce, vzdává se své

souzněla

ve smyslu

překročení

neviditelného;

tělesnosti

tělo

tím, že ji dává

s národním programem, a

vytvářela

posvátno spojené s transcendují

tak

tělesností

a

tak podpořila proces sekularizace.
Druhý

antické

čímž

tělesná

prospěch

využívá spíš agónu, který

veřejnému

kosmického, mýtického (i eucharistického),

antické pouze opouští zájmy jednotlivce ve

nový typ sakrality,

náleží

tělo

přístup

tělo ozařuje

k tělu a

logos,

tělesnosti

křesťanství

Grebeníčková

hledá

veřejný

nýbrž vezdejší existence vztahovaná k tomu, co

svět

všeosvětlujícím

logem. (. ..) A je to

prostor,

svět spořádaný

transcenduje, vyniká

se vším temným, rudimentárním, chceme-li

snažila přemoci

těla.

Zatímco

spojuje tělo s nízkými a temnými složkami lidské existence:

"Rozhodující pro vnímání těla není objektivní,
tělesnosti

v křesťanském pojetí

nevědomým

právě

a zvládaný logem,

mateční

spojení

těla

a

a nezvládaným, co se antika

tato neustále

připomínaná

podvojnost

života a smrti, tato neustále aktualizovaná polarita ohrožené, vždy rozkladu vystavené jýsis pozemskosti, chceme-li - a

nadsvětské

spirituality, co znovu uvádí kdysi spoutané temné síly do

Organizovanost neosobního kolektivního těla je dobře patrná i na tom, jak se mění požadavky válečnického umění.
Archaický způsob boje spočívá ve vozatajském umění, jež dává vyniknout schopnostem jednotlivce. S rozvojem polis
se prosazuje boj falangách, tzn. organizovaných útvarech, v nichž mizí individuální výkony válečníka ve prospěch
organizované bojové jednotky.
63 Proto se dá snadno tento typ oslavy (spartakiáda, vojenská přehlídka) využít jako ideologický emblém. K ideologicko
mýtizační roli sportu v socialismu a nacismu viz.: Macura, v.: Šťastný věk. Symboly, emblémy, mýty. Praha, Pražská
imaginace 1992 (spartakiáda) a Rechiel, P.: Svůdný klam Třetí říše - Fascinace a násilná tvář fašismu. Praha, Argo
2004 (Olympiáda 1936)
62
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bezprostřední, tělesné

blízkosti člověka, poznamenávajíc tak jeho psychiku, ale

do "substrátu" lidského existování v tomto
tělu

se otevírají nyní nové a

vůbec

světě, těla, čímž je

hlavně

nastolujíc je

také indikováno, že právě k tomuto

ne nekomplikované přístupy jako k uzlové

křižovatce různě

se

protínajících sil, v neposlední řadě jako místu spojení s temnou pozemskostí. ,,64 Toto tělo nelze
objektivovat, jako to
skutečnému vidění
časové

estetizující a

sebepociťování), čímž

sebereflexi a

ale v

činí

princip, vždy jej postihujeme v blízkosti (v

se liší jak od těla karnevalizovaného, tak od těla antického. Ke

nedochází v momentě kolektivní extáze

tělu.

bytost tělesná,

případně jako

Pouze tento vede k

otevřen

"já ve

dialogičnosti,

vědomím,

hromadného

veřejného

vystoupení,

se vracíme k fenomenologickému a

"v níž je

světě objektů ", jedině

se svou smrtelností i s

či

čímž

a prostorové situovanosti lidské existence,

teologickému
s druhým, a

tělovýchovný

takto

člověk

znovu rehabilitován jako

otevřen porozumění

a

dorozumění

že nese stejný osud jako druzí, také sám

sobě. ,,65
Určitě

by nebylo

příliš

smysluplné v závěru komparovat, jak moc souvisí nebo nesouvisí

Bachtinova interpretace a pojetím Grebeníčkové. Ani provádět historickou klasifikaci 66 vnímání
tělesnosti.

Ale

nízké/vznešené,

výrazně

nezavršené/ukončené,

veřejné/soukromé,

světa

groteskní/uměřené

individuální/kolektivní; obrácení k tělu a

(transcendující

těla

nám vyplynuly binární opozice vnímání

křesťanské tělo)/

tematizace

těla,

a

souměrné,

tělesnosti,

jež naopak

-

tělo

chaotické/uspořádané,

které znamená odvrat od

člověk

(antické tělo). Mohli bychom použít i opozice apollinského a dionýského

tělesnosti

těla,

ponechává ve

světě

ale tento protiklad by

neplatil v každém kontextu.

Grebeníčková, R.: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Prostor, Praha 1997, s. 33-34
Tamtéž, s. 81
66 Jednotlivý typ tělesnosti nemá smysl spojovat pouze s jedním historickým obdobÚll. Pojem antický neoznačuje
historickou periodu, ale přístup. I v antice by se dalo mluvit o karnevalovém či dionýském principu, byť řecká mystéria
jsou důsledně vytlačena na okraj polis.
64
65
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ZPĚv I.

o SLZÁCH ODYSSEOVÝCH

(MYTHOS)

Toho, jenž vše zřel až k hranici země,
jenž poznal všechna moře, opěvovat chci.
Vše viděl a prozkoumal rovnou měrou,
byl nadán moudrostí a znalostí všech věcí.
On tajemství zřel, odhalil skryté a přinesl zvěst o tom, co před potopou bylo.
Dalekou cestou šel, až únavou padl a zesmutněl. 67

O muži nadmíru bystrém mi vypravuj, Múso, jenž mnoho,
mnoho byl po světě štván, když svatou vyvrátil Tróju,
mnohá uviděl města a poznal národů mravy,
množství vytrpěl běd též na moři, trudě se v duši
v zápase o svůj život a o návrat milených druhů. 68
Vypravěči, svědci

a

prostředníci

zjeveného,

ať

již ve smyslu božského vnuknutí nebo

naslouchání Múze, představují ústřední hrdiny svých zabydlujících69 příběhů přímo teatrálním
způsobem. Máme pocit, že zrovna nám se dostalo té cti naslouchaeo osudům velkého hrdiny.

Mythos ustavuje jeden z esenciálních
především

vznešenost a

tragičnost.

typů

literárního hrdiny. Toto hrdinství v

Gilgameš i Odysseus se

při

své únavné a trudné

sobě

spojuje

cestě

dotýkají

nejen samého obzoru, "hranic země", ale nahlédnou dokonce i tam, kam obyčejní smrtelníci
nemohou. Možná proto se s oběma hned v úvodu spojuje
překážky

a dobrodružství, ale také

nekonečno

moře,

jež nemusí

- Okeános jako

předznamenávat

prapůvodní

pouze

chaos, živel, který

dokáže ovládnout pouze hrdina k tomu vyvolen. Vyvolenost souvisí se vznešeností i

tragičností

postavy.
Vyvolenost hrdiny pak
Všichni hrdinové

spočívá především

tradičních mythů

v jeho

mají urozený

původu

původ,

- v tom nejširším významu slova.

pocházejí z královských

rodů

nebo

Epos o Gilgamešovi, tabulka první, 1-7
Homér: Odysseia I/1-5
69 Hlavní smysl mythu podle Zdeňka Neubaera (Neubauer, Z. : Mythos. In: Prostor 15/1991) nespočívá ve vysvětlování
světa, ale v jeho zabydlování. Tradiční učebnicové interpretace (včetně učebnic literatury) považují mýty za příběhy,
jejichž námět a funkce leží především v osvětlování vzniku světa, věcí, zvyků, apod. Neubauer ale trefně namítá, že
všechny velké mythy zobrazují bezvýchodnost a konfliktnost lidské situace jako neustálý zápas řádu a chaosu, jako
tragické drama - "posláním mýtů není návod, nýbrž příležitost toho, co Aristoteles označil jako katharsis - očistu
z rozpoznání své situace, uvědomění si její obecnosti, všelidské či kosmické platnosti." Vyprávěním mythických
příběhů se člověk "slaďuje" se světem: "Předvědecký člověk si svět vůbec nevykládal, nýbrž sjednával si porozumění
světu tím, že vyprávěl příběh světa spolu s příběhem svým a zároveň si zjednával sebeporozumění vyprávěním vlastních
lir.říběhů v souvislosti s příběhem světa."
o Velmi často se zmiňuje podobnost mythů a hudby (Neubaer, Levi-Strauss). Zatímco pohled, zrakové vnímání je
metaforou teoretického postupu (odstup, zpředmětnění, objektivizace), sluch - naslouchání souvisí s melodií, rytmem,
s časovým rozměrem: "Rozumějící naslouchání zakládá naproti tomu vztah příslušnosti a poslušnosti, na nichž spočívá
vnitřní, bezprostřední sounáležitost. Zatímco optický vjem je v porozumění aktivně konstituován, porozumění
sluchovému vjemu se děje pohybem vnitřního souznění."(Neubaer) Protože pravda mythu spočívá v jeho zjevenosti
(kolektivním nevědomí, archetypech), jak vypravěč, tak "čtenář" se ocitají v pozici posluchače. Smyslem
"rozumějícího naslouchání" je souznění s pravdou příběhu. Autorství na rozdíl od posluchačství nemá žádný význami Homér pouze vypráví, co mu našeptaly Múzy, a jeho slepota může být právě metaforou takové pravdy: pouze ten, kdo
se zbaví objektivizujícího, zpředmětňujícího pohledu a otevře zrak vnitřní, uvidí/uslyší příběh.
67

68
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přímo

dokonce mají
původ

božskou podstatu (Gilgameš je ze dvou třetin

ani tak nepoukazuje na sociální
světě

v mythickém

výlučnost,

stvrzuje existenci lidí,

věcí

bůh,

z třetiny

člověk).

Vznešený

ale na spjatost s počátkem, s mythickým arché i míst vždy vztaženost k prvopočátku, ten dává

všemu a všem identitu. Hrdina je zakotven nejen v univerzálním mikrokosmu "všech zemí a moří",
ale i v univerzálním

čase

- každý přítomný okamžik zpřítomňuje vše minulé a předznamenává vše

sebenepatrnějšího

budoucí. Proto i u

epizodního

Télemachos darem od spartské Heleny) musí být
zasazuje jednání hrdiny do
regeneruje.

Většina

řádu

a

předznamenává

předmětu (měsidlo
vysvětlen

původ.

jeho

každý jeho

na víno, které dostává

čin,

který

Vztaženost k

počátku

současně

počátku

síly

mythických hrdinů se nestává hrdiny vlastním rozhodnutím, povolávají je vyšší

síly a oni se ocitají plně v rukou předpovězeného osudu. I když se ho snaží pře chytračit nebo se mu
vyhnout, jeho
vladařských

z osobní

sudbě

nespočívá

neujdou. Hrdinnost krále Oidipa

v jeho

hadačském umění,

ani

a manévrovacích schopnostech, ale v přijetí osudu. Odysseova hrdinnost se nerodí

statečnosti

a lstivosti "božské feriny",

ostatně

věrná

chrabrost mu vždy do srdce vkládá

průvodkyně Athéna, ale v okamžiku, kdy přijímá los?]. Moira, které se v řecké mytologii musí

podvolit i bohové,

určila

Odysseovi losem osud takových strastí a zkoušek, jež by jiný smrtelník

nemohl nést. Odysseus musí tedy
vůle

osudu i

bohů

útrpně

snášet to, co bylo na jeho bedra uloženo a být poslušen

a plnit své poslání. Tento typ vyvolenosti

Oidipus, Odysseus, Gilgameš - ti všichni musí
přítele

potlačit svůj

opět umocňuje

původ:

urozený

osobní žal otce, syna, manžela

či

a jednat jako králové v zájmu obce, přemoci chaos a ustavit řád. Gilgameš sice ztratí květinu

nesmrtelnosti, nezvítězí nad lidskou smrtelností, ale přemůže temný chaos vlastní duše a hradbami i
chaos kosmický. Katarze Odysseova návratu nenastává ve chvíli, kdy obejme syna a ulehne
s manželkou, ale teprve v okamžiku, kdy porazí mlsné a zpupné ženichy a stane se
králem. Oidipus i

přes

opět

ithackým

všechny osobní tragédie až do poslední chvíle jedná především jako

zodpovědný

za Théby.

nadosobnímu

řádu,

Tragičnost

mýtických

jenž hrdina svými

činy

hrdinů

vyplývá z vědomí

vladař

odpovědnosti

udržuje, a v žádném okamžiku svého života

vůči

nemůže

tedy nejednat.
V počátku se zakotvuje nejen původ, ale i podoba každé
a tragická

současně,

věci.

Vyvolenost hrdiny, vznešená

proto také souvisí s jeho podobou, tělem.

Tak stvořili velcí bozi Gilgameše:
vysoká jedenáct loktů postava jeho byla,
a devět pídí v šíři měřila prsa jeho
a tři pídě dlouhé bylo jeho mužství.
Na něho pohled: v tvář jeho zírej!
Je mužně krásný a plný síly,

71

I v Odysseus se snaží osud přechytračit - předstírá šílenství, aby nemusel odejít do války
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celé jeho tělo půvabem kypí. 72
Zora, když s jitrem se rodíc, se zjevila, růžovoprstá,
milý syn Odysseův se zvedal ze svého lůžka,
oblékl šat; pak břitký meč k svým zavěsil plecím,
potom na nohy lesklé si přivázav opánky krásné,
vyšel z ložnice ven, svým vzezřením roven jsa bohům 73
Vtom tam přistoupila Pallas, jež velkého Dia je dcera,
Větší na pohled vzrůst, též plnost těla mu dala,
Z hlavy mu spustila vlas, jak z ladného kosatce květy.74
Stehna i lýtka má silná i odshora paže,
mohutnou šíji a nadbytek sil - též, zdá se, mu mládí
nechybí nic, však pohromy zlé jej ztrhaly mnohé. 75
Tělesná

podoba Gilgameše, Télemacha i Odyssea odráží svou mohutností, velikostí a mimořádnou

sílou jejich

výjimečnost.

Ale také krásu. Mythický koncept

vznešeného a dobrého. Krásné, a tedy vznešené
nebo zjevuje, že hrdina se těší
tělech

současně

se pak

křesťanského),

obyvatelům řecké

spojení krásného,

hrdiny odkazuje také na hrdinovo božství

přízni bohů. Koneckonců

velmi rádi (na rozdíl od Boha

božství, a

tělo

těla vyjadřuje

zejména řečtí bohové

a proto dokonalé lidské

přebývají

tělo může

poli s stane míra podobnosti lidského

v lidských

být znakem

těla

božskému

ideálu měřítkem jejich vlastní dokonalosti. Žijí-li bohové v dokonalých lidských tělech, pak se
člověk

zdokonalováním vlastního

těla

tomuto božství

přibližuje.

V kontextu mythické

neexistuje nic jako prokletá krása; to, co je krásné, je dobré a naopak. Dobré tudíž
ošklivé. Ošklivost implikuje zlo. Athéna mění
krásného muže

činí

několikrát

tělesnosti

nemůže

být

Odysseovu podobu, z udatného, silného a

špinavého a otrhaného žebráka. Tím se Odysseus nepřiklání na "temnou stranu

síly", ale ošklivost a hnus

těla

se vyjevují jako znak lsti:

Avšak dříve tě změním, by nikdo tě nepoznal z lidí,
nejdřív na svižných údech ti svraštím krásné tvé tělo,
rusé ti odejmu vlasy a na tvé obleku tělo
hadry, že kdo by tě spatřil, se od tebe odvrátí s hnusem.
Krhavý bude tvůj zrak, jenž předtím půvabem zářil,
abys takto se zdál všem ženichům ohyzdou velkou,
choti i synovi svému, jejž tady jsi zanechal v domě. 76

Ošklivost a zchátralost těla znamená úskok a lež. Hrdina si nasazuje (resp. bohyní je mu nasazena)
masku, jíž skrývá svou hrdinnost a přijímá dočasnou roli ne-hrdiny, outsidera.
řádu,

vše

subjektivní a individuální se podvoluje univerzálnímu a archetypálnímu. Proto i mythickému

tělu

Vzhledem k tomu, že hrdina vždy jedná mythicky, tzn. dle osudu a ve jménu

Epos o Gilgamešovi,
Odysseia, II.!1-5
74 Odysseia, VI.! 229-231
75 Odysseia, VIII.!135-137
76 Odysseia, XIII.! 397-403
72
73
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příznak

schází individuální rysy. To, co se jeví jako

jeho subjektivity, funguje jako emblém. Jako

vše v mythech, i hrdinnost hrdiny vyplývá z podstaty zjevenosti, a tudíž i zjevnosti - identita hrdiny
dostatečně

musí být

zjevná, "viditelná" a

povrch, "jeví se" skrze
atributy.

Tělesné

božského

těla hrdinů,

tělo,

současně

snadno identifikovatelná. Identita vychází na

jehož fyziognomie se redukuje na

zřetelné

(viditelné) emblémy -

anomálie a deformace nesouvisejí tedy s ošklivostí, nenarušují celistvost
ale s emblematičností.

Oidipův

oteklý kotník

(ostatně

samo jméno funguje

jako emblém), Achilleova pata, Odysseova jizva na jednu stranu vpisují do
jedinečný

osobní

okamžik

bezpečně

příběh,

zároveň

ale

vztahují k vyprávění kosmickému

stvrzují identitu hrdiny

(vysvětlují

emblematizují jeho základní povahový rys a další z jeho
přísluší

i

časté

Přičemž

oslovení "ty ferino".

jeho

původ).

atributů

paměti těla

(věštba)

a v

jejich

klíčový

I Odysseovy ryšavé vlasy
Kvůli

- lstivost.

jeho lišáctví mu

i Odysseova lstivost se nerodí z individuální chytrosti,

momentálních nápadů, ale z odvahy podvolovat se vůli bohů a důvěry ve své rádce a pomocníky.77
Především

díky

Athénině přízní

a radám Kirké vyvázne z nebezpečných situací (sestup do

Sirény, .. ). I tehdy, když prokazuje
druhů),

před

se ukáže, že dávno

Odysseova odvaha snášet

největší

jeho

nepřízeň

osobní obratnost (oslepení Kyklópa a vysvobození

příchodem

osudu

posvětí,

předčí

byla zkáza Kyklópa

jeho odvahu jednat, i

předpovězena.

přes

Zkrátka

zjevenost zdárného

návratu.
zmiňují

Utrpení a strasti se

i v souvislosti s uruckým králem Gilgamešem. Na rozdíl od

Odyssea zažívá Gilgameš i osobní niternou
strastiplného putování

nemění,

ztracené jistoty, obnovení
hledá, i jeho

katarzi jeho

pořádku,

příběh začíná

a

končí

proměnu.

Odysseovo nitro se

příběhu přináší

návrat

návrat k témuž. Gilgameš,
na stejném

místě,

domů,

"člověk

během

dvaceti let

vydobytí a navrácení

neklidný" naproti tomu

ale Uruk i Gilgameš, který se

naň

dívá

z hradeb, nejsou titíž jako na začátku příběhu, z krutovládce se stal moudrý král, jenž vybudováním
města

- ohrazením a

vytyčením řádu přemohl

smrt. V Odyssee prochází iniciací jediná postava,

královský syn Télemachos. I jemu sice "vkládá do duše sílu, vzdornost a vzpomínku"
na rozdíl od svého otce, který neustále

mění svůj vnější

bohyně,

vhled, prochází niternou

ale

změnou

-

z nesmělého a stydlivého holobrádka se stává hrdý a odvážný královský syn, jenž se po boku
navrátivšího otce mstí vzdorným

ženichům. Příběh

Télemacha vnáší do eposu

iniciační příběh;

hledání a nalezení otce 78 zobrazuje cestu k identitě postavy, Télemachos musí nalézt odvahu

77 Odysseus i Télemachos se plně spoléhají na přísliby Athény. Je zajímavé, že přestože lstivý lišák Odysseus "bájí
množství lží, však velice podobných pravdě", sám jako posluchač svým rádcům bezmezně důvěřuje a nepředpokládá,
že by lhali nebo neplnili své sliby (Kirké, Kalypsó). Toto spolehnutí se je ale jiného druhu než důvěra Abrahamova
(viz. Auerbach, E.: Odysseova jizva). Abraham důvěřuje Hospodinu, protože věří, že by po něm nežádal nic špatného
či nesmyslného, kdežto řečtí hrdinové si vůbec otázku po povaze božích činů nekladou. Jejich jednání je
nevyzpytatelné, někdy škodí, jindy pomáhají, a člověk se jim a osudu musí vždy podvolit. Odysseus ví, že bohové
mohou klamat tělem (Diovy a Athéniny proměny), ale nikdy neklamou slovy.
78 Motiv hledání otce a syna je zdvojen postavou Odysseova otce Laerta. Příběh Odyssea a Télemacha se vzájemně
zrcadlí. Než se jejich cesty protnout u pastýře Eumaia, jsou jejich životy synchonizovány - když vyplouvá Télemachos
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přihlásit

se k " dědictví

se s minulostí a

přijmout

vlastní osud. "V mythických

vyprávěních

se

říká Zdeněk

Neubauer. Všichni velcí mythičtí hrdinové prožívají utrpení a muka, a přestože

mají

svůj

těžký

osud

zračí

otců", smířit

nezabydlitelnost světa a lidská existence je prožívána jako tragické drama,"

dopředu předpovězen,

zápas - bojují s monstry, bohy,

ale nemá

prostředky,

jediný

nemění

nepřízní

jimiž by utrpení

psychologizace do bájného
výjimečně,

nic to

vyprávění nepatří.

na tom, že jejich

příběh naplňuje především

osudu, chaosem, sami se sebou. Mythické vyprávění
hrdinů

zobrazilo. Introspekce, proudy

vědomí,

Má-li být mythický hrdina archetypem, tzn. jednat

ale tak, aby se s ním mohl kdokoli ztotožnit,

prostředek,

někteří

jímž zobrazuje duševní pohnutí

nemůže

hrdinů,

být psychologizován. Mythos má

aniž se pouští do analýzy jejich nitra, a

sice vnější podobu, vzhled.
Přišel

sem Gilgameš
Oděn je koží, špínou pokryt,
božské maso má na svém těle,
v jeho nitru je žal.
Poutníku z daleké cesty tvář jeho se podobá. 79
I mluví Uršanabi k němu, ke Gilgamešovi:
"Proč jsou pohublé tvé líce a vpadlé tvé tváře,
ztrápené srdce tvé, rysy tvé ztrhané
a nitro plné žalu?
Tvář tvoje se podobá poutníku z daleké cesty.
Mrazem a slunečním žárem ošlehány jsou tvé líce,
a jako za přeludem po stepi se honíš." 80
Pravil a roznítil tím v nich všechněch po nářku touhu:
plakala Helena z Argu, jež dcera je Krónovce Dia,
plakal i Télemachos i vévoda Ménelaos. Bl
Tak pěl přeslavný pěvec - a Odysseus uchopil rychle
nachový, velký, a silnýma rukama svýma
zdůli si přes hlavu zdvihl, a krásný obličej zastřel,
neboť se Faiéků styděl, že z víček slzy mu kanou B2.

plášť svůj

Pak teprv otci statnému v náručí padl,
a vzlykaje proléval slzy.
Tehdáž v srdci jich obou se vznítila po nářku touha:
plakali hlasitým pláčem, a zvučnějším, nežli je ptáků,
supův to křivých drápů, neb orlův, kterýmžto mladé
z Ithaky, opouští Odysseus Kalypsó; když hoduje otec u faieckého krále, hoduje syn u spartského; když uléhá otec jako
host v královském paláci na vrtanou postel, uléhá i syn.
79 Epos o Gilgamešovi, tabulka desátá, II 5-9
80 Tamtéž, tabulka desátá, III/l-7
81 Odysseia, IV.! 183-185
82 Tamtéž, VIII.! 83-86
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vyberou rolníci z hnízd, než ještě jim naroste peří.
Takové žalné slzy jim kanuly z obrvíjejich. 83
Když Gilgamešovi

zemře přítel

všichni lkají - Odysseus

pláče

Enkidu,

pláče

něj

pro

šest dní a sedm nocí. I v Homérově eposu

- dokonce dojetím nad sebou samým, Télemachos

král, spartský král, Helena, Pénolopa,

pastýř

příběhy

hrdinové netonou v sentimentu,

či

Přesto

vzbuzují štkaní a slzy.

bolestínství ale jedinou možnost, jak

a služky - všichni

vyjádřit

pláčou. Vyprávěné
pláč

emoci, duševní pohnutí,

neboť

vidět.

Mimo

tváře

- slzy, blednoucí

tvář,

faiecký

a poslouchané

neznamená

vystoupit na povrch, být zjevné a viditelné. Gilgamešovu přímou řeč vždy uvozuje
a pravil" - i mluvení musí být

pláče,

zjemnělost

vše nitemé musí
"otevřel

ústa svá

pohublé líce - využívá

mythos i povrch těla a oděv. Příznakově funguje především polarita špíny a čistoty. Čistota souvisí
s vnější krásou a dobrem, špína implikuje zlo,
(v

případě

vždy znamená zásadní obrat
přijetí

Očista,

Odyssea i lest - viz. výše).

Pénelopou) nebo

směrem

překážky

strasti, jež se postavily hrdinovi do cesty

koupel, naolejované

tělo, převlečení

k příznivějšímu osudu (Odysseus po

přímo iniciační

připlutí

do

čistých šatů

k Faiékům, po

zvrat, katarzi:

Člověka, jehož jsi přivedl sem - špína spoutala jeho tělo,
Krásujeho údů kůže zohavila.
Vezmi jej odtud, Uršanabi, odved'jej ke koupeli,
Aby smyl vodou špínu do sněhobíla!
Ať odhodí svou kůži, moře ji odnese pryč
Ajeho krásné tělo ať znovu zazáří!
Nechť obnovena je čelenka na jeho hlavě,
Nechť se oděje rouchem, aby zakryl nahotu svou!
Až přijde do svého města,
Až dospěje na svou cestu,
Ať se nepošpiníjeho šat a aťje stále nový!84

Gilgameš tedy smývá špínu, svléká

"kůži"

a obléká krásný

Po strastiplné pouti umírá jeho "špinavá" minulost a je
znovuzrození jako "lev

země"

- had, který se po

pozření

čistý

šat, který zakryje jeho "nahotu".

připraven

odít svou nahotu, k novému

rostliny života omlazuje tím, že svléká

kůži.

Mythické
se

především

o

tělo hrdinů
tělo

nejstarších

eposů plně

dokonalé a krásné, což

harmonii. Souvisí s tím i jeho ucelenost a

odpovídá

spočívá

v jeho

uzavřenost,

řeckému

apollinskému ideálu. Jedná

souměrnosti,

nic z něj

ideálních proporcích,

nevyčnívá,

nic jej nenarušuje,

nerozrývá (na rozdíl od těla dionýského, karnevalového). Pokud má nějaké tělesné deformace,
slouží k emblematizaci těla. Narušením povrchu těla - jeho celistvosti vždy vstupuje do lidského
mikrokosmu chaos, něco mimo-řádného, co musí být přemoženo, očištěno. Trvalým poškozením

83

84

Tamtéž, XVI.! 214-219
Epos o Gilgamešovi, tabulka jedenáctá, 237-246
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těla

se

člověk

stává "hybris", vyobcovaným a pokořeným trhanem - Oidipovo oslepení. Narušené a

deformované, "hybridní"
stvoření,

monstra

přímo

tělo

tedy vždy odkazuje na

něco,

(obři, netvoři),

souvisící s temnotou a chaosem

Osiris a Dionýsos, mnohoruká hinduistická božstva,

co se vymyká lidskému

zvířecí

řádu

buď

-

nebo bohové (rozsekaný

atributy - Dionýsos, Ganéš, kulhavý

Hefaistos .... ).
I

přes souměrnost,

metamorfózám. Všichni

zmínění

rekové žijí v mythickém
času

vytrhává z moci individuálního a soukromého
těl

těla

scelenost a dokonalost podléhají

bezčasí,

a vztahuje

opět

mythických

hrdinů četným

in illo tempore - to je zcela

k počátku. Proto proměny jejich

nesouvisí se stárnutím. Odysseus i Gilgameš podstupují útrapy, sestupují do

podsvětí,

ale na

jejich vzhled to nemá trvalé následky. Dvacet let války a trmácení Odysseovu podobu
skráně

nepoznamená, svaly neochabnou ani
tělo

Odysseovo
proměny

díky

Athéně

tělo

nezešediví, protože jeho

několika proměnami, včetně

prochází

oscilují na ose krása/mládí/síla -

ošklivost/slabost/stáří.

neustále regeneruje.

neviditelnosti. Všechny

Pomineme-li jejich význam pro

zobrazení hrdinova nitra, hrají zásadní narativní roli. Maska outsidera jednak zvyšuje dobrodružné
napětí (stařec

v jaké tělesné

porazí mladíky), jednak staví Odyssea do
podobě

se zrovna ocitl,

přizpůsobuje

různých vypravěčských rámců;

pointu vyprávění svých

osudů

tomu,

(zrazený žebrák

nebo obdarovaný hrdina) - vždyt' "bájí množství lží, však velice podobných pravdě".
Nestálost Odysseových
podobu bez

následků měnit

-

proměn

jej

přijímat

podobu

neviditelnými; pouze bozi mohou

měnit

k bohům,

zvířat,

podobu a tvar

člověkem

zmítá touha,

neboť

pouze oni mohou svou

lidí, vánku, vody nebo se dokonce stát
věci.

Většina příběhu

k metamorfóze nezvratné, definitivní.
vášní a láskou. Již to, že

přibližuje

U

běžných smrtelníků

z Ovidiových

předznamenává

Proměn

jeho

dochází vždy

souvisí s touhou,

proměnu. Amorův

šíp

"proniká kostmi a rozrušuje samotný morek' a neunikne mu dokonce ani Apollón, když vzplane

vášní k Dafné: "Otcem mým 1upiter je. Z mé
strun zní

souhlasně

v mé hrudi,

dřív

s písní. Jistá je sice má

volné,

způsobil

vůle

střela,

je zjevno, co bylo, jest a bude. Z mé

vůle

zvuk

šíp jeden však nad ni je mnohem jistější - ten

ránu. Já jsem vynašel léky, jsem v světě jak spasitel vzýván, jediný

já znám sílu a moc všech na světě bylin. Běda mi, žádným že býlím se vyléčit nedá i láska!,,85
Amorův

šíp narušuje hladký povrch lidského

neuhasitelná
lidského

vášeň,

těla. Při

v žilách "hárá žár

jež ovládne jeho

tělo

pohledu na plavost

touhou po jeho nahé kráse; i

škrábnutí a zasaženým

i ducha. Pomineme-li

kadeří,

vášně". Několikrát

těla, stačí

ladnost paží

či

Amorův

zmítá

šíp, touhu probouzí krása

jiskrnost zraku dokonce i lupiterovi

zažehne touhu pohled na nahé

oči jí třpytivě planou, tělo

člověkem

tělo:

,,1 zaplála Salmakis

tím průzračným proudem mu prosvítá, tak

jako pod sklem obraz ze sloní kosti či lilií bělostné květy.86(Salmakis a Hermafrodítos)" To, co

85

86

Ovidius: Proměny. Praha, Svoboda, s. 44-45
Tamtéž, s. 120
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omamuje smysly, s tělesností jako takovou nesouvisí. Mezi touhou, kterou vzbuzuje nahé lidské
tělo

a socha (Pygmalión), není zásadní rozdíl,

neboť

vzrušení pochází ze setkání s krásou jako

takovou a krása, jak se ukázalo i v estetickém kánonu homérském, se rodí z dokonalosti a tu
můžeme poměřovat buď

vzhledem k absolutnosti krásy božského těla, nebo uměleckého díla.

Podstata erotické touhy neleží v její
hrdinů

tělesnosti, byť

pohled na krásu

těla vášeň

Ovidiových

skoro vždy podněcuje, ale v její nenaplnitelnosti, marnosti - v pozemském světě a pozemské

podobě hrdinů nemůže

jednoho

či

druhého, ale

být jejich touha nikdy završená. Aby k tomu došlo, musí se hrdinové
většinou

obého vzdát - proto jejich metamorfóza až na výjimky vždy

souvisí se smrtí. Tragický úděl milostných příběhů pochází také z jednostrannosti milostné touhy skutečná vášeň

a touha totiž vždy pramení z osudu a

přesahuje

meze individuální

vůle hrdinů.

Člověk se pak stává buď otrokem vlastní vášně (Appolón a Iupiter zasaženi Amorovým šípem,

Glaukos), nebo štvancem87 posedlosti druhého, protože šíp může lásku nejen vyvolat, ale i zahnat
(Dafné, Skylla, Kallistó). Milostná touha přivádí hrdiny na hranice šílenství (Narcis), destruktivní
a zoufalá

vášeň

je žene k přestupování

nejpřísnějších příkazů

s otcem - Myrrha) a jistému zatracení. Jediné,
metamorfóza.

Přeměnou

lidského

těla

čím

(slib otci - Ikaros, incestní vztah

lze vzdorovat

v živou i neživou

věc

nepřízni

osudu a marnosti, je

se hrdina ocitá v zvláštním stavu mezi

životem a smrtí, zánikem a vzpomínkou. Myrrha sžíraná a poskvrněná láskou k otci se modlí: "Ó

bohové chcete-li slyšet zpověď mých
neposkvrnila ni živé na tomto

světě,

hříchů,

jsem vinna a zasloužím si přísného trestu. Abych však

ani v podsvětí Stíny,

mě zažeňte

z obojí říše,

tvářnost proměňte

mi a nedejte žít mi, ni umřítl,,88 Myrrha s lidským tělem ztrácí i smysly, ale její pláč se promění
v prýštící myrrhu a "každá doba jí bude znát".
který bude navždy

připomínat

současně

ji unikají,

neboť

není mi

těžká, vždyť

Podobně

jeho tragickou lásku.

smrt lidského

těla

se tělo Narkissa promění v žlutavý kvítek,

Proměnou

a jeho následná

smrtí zbavím se útrap,"

říká

hrdinové vycházejí

vstříc

proměna přináší útěchu

Narkissos.)

těm,

smrti a

("Smrt však

jejichž touha je

hříšná

a

nepřípustná (Narkissos, Myrrha), a naplnění touhy milenců, jímž osud89 či jiné překážky nedovolí

splynout v jejich lidském (pozemském)
obyčejný

smrtelník

nemůže

unést

životě,

(Cypřiš).

nebo

prostě

V dalších

jen ulevuje od žalu a bolesti, kterou

příbězích

souvisí metamorfóza s trestem

(Ikaros, Teiresiás, Kallisto, Arachné). Bohové trestají smrtelníky za neuposlechnutí jejich příkazu,
zpupnost, pýchu či nedostatečné prokazování úcty. Trestá-li žárlivá Héra nebo záludná Kirké, může
být metamorfóza dílem uražené ješitnosti (Glaukos odmítne pro lásku ke Skylle Kirké, a proto

I v doslovném slova smyslu. Motiv pronásledování, štvanice, milostných pastí je velmi častý.
Ovidius: Proměny, s. 285
89 V příběhu a Apollónovi a Dafué se Amor ze msty zraní Apollóna šípem, jenž vyvolává lásku, zatímco Dafué šípem,
co lásku plaší. Apollón pronásleduje odmítavou Dafué, která v zoufalství prosí svého otce, aby jí proměnou zachránil
před nechtěnou láskou. Dafué s promění ve vavřín, jenž se navždy stane Apollónovým stromem, nemůže-li být
manželkou, což mu záchvěvem větví Dafué-vavřín přislibuje. Podobně spojí smrt milence znepřátelených rodů
v příběhu Pýrama a Thisbé.
87
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Kirké

promění

trvání

současně

(aniž ovšem
vyzdvihne

Skyllu v
-

nestvůru).

například,

věděla,

že je

proměněnou

I takové metamorfózy v sobě ale spojují trest a

když žárlivá luno trestá Kallistó za to, že podlehla
sváděna

vládcem Olympu) tím, že ji

Kallistó na oblohu, aby jako

souhvězdí věčně

Teiresia za to, že ve sporu mezi ní a lupiterem rozhodl ve
za to daruje

věštecký

promění

prospěch

útěchu,

zánik a

lupiterově

touze

v medvěda, lupiter

svítila na nebeské báni;

manžela, oslepí, ale lupiter mu

zrak ..

INTERMEZZO PRVNÍ: POHLED

Psaní začíná Orfeovým pohledem a tento pohled je pohybem touhy,
která láme osud.
Maurice Blanchot

Mýtické

vyprávění vyvěrá

zpřítomňuje bezprostřední

zážitek

řadě

v první
světa

a jeho

v souvislosti s mlčením (když mluví Múzy,
předává

slyšené) bývají

ze zkušenosti naslouchání, které skrze rytmus

často, především

časový rozměr.

člověk mlčí),

v řeckých

Motivy naslouchání - jak
zpěvem

(básník

konfrontovány s obrazy

vidění.

tak s mluvením, resp.

příbězích,

Vizuální vnímání zakládá zkušenost teoretickou (odstup, objektivizace),
vhled, náhled,

osvětlení,

s viditelností, ale také se zjevností - oko

vidění

souvisí s věděním -

činí předměty

svého pohledu

viditelnými. Řecké slovo theoria doslova znamená podívaná. Býti teoretikem v původním slova
smyslu tedy znamená býti divákem. Řekové měli dokonce funkci jakéhosi profesionálního diváka,
kterého na náklady obce posílali na divadelní
zprávu

spoluobčanům, kteří

divadlo

neviděli.

představení,

aby se díval a poté o svém dívání podal

Theoria a theatron mají stejný původ - dívání (z řec.

theao - dívám se). Teoretik je doslova divákem na podívané, jeho pohled

směřuje

na to, co stojí za

dívání. Aby ovšem mohl podat zprávu vidoucího nevidomým, musí být schopen jak mýtického
prožitku katarze diváka tragédie, tak teoretikova odstupu od

viděného

filosof musí zahlédnout svou slepotu, vysvobodit se z pout iluzí a
(umělým) světlem
Příběh

a vystoupit z temnoty jeskyně, aby zahlédl

Narkissa vypráví

především

Narkissos však k touze druhých
druhých, aniž si

uvědomuje,

Echó. I ona se, sama

zůstává

že se na něho

neviděna,

světlo

i vlastního

vidění.

stínů, způsobených

Teoretik

nepravým

- nahlédl pravý svět idejí.

o touze. Nejeden jinoch i dívka touží po Narkissovi,

chladný - je
vůbec něčí

netečným

objektem toužebných

zrak upírá. Zamiluje se do

dívá na krásného jinocha, jenž

před

něj

pohledů

i žvatlavá víla

ní prchá. Echó se skrývá

v lesích, zahaluje si studem tvář, "ubohé tělo jí schne, neb starosti nedají spáti, vyzáblost stahuje
kůži

a všecka životní míza do vzduchu mizí. Jen hlas jí zbývá a pouhé jen kosti. Zbude jen hlas. I

kosti prý

přešly

nakonec v kámen."

Křivda

a bolest z odmítané, resp. "neviděné" touhy pohltí
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hrdinčino tělo;

mění

Echó se

v pouhý zvuk - nikdo jí nevidí, ale všichni jí slyší.

metamorfózy víly, která "neznala

mlčet,

hovořil

když

mlčenÍ. Stejně jako

druhý", ukazuje, že pohledu - ve smyslu

vidět

a být viděn - náleží

obětí

vlastního mluvení; umí pouze mluvit, ale nikoli naslouchat -

bude Narkissos

touhou, ale nikoli stát se jejím objektem. Tragédie

Příběh

obětí

nespočívá

vlastního pohledu, stala se Echó
stejně

jako

může

vzplanout

v nevidomosti, ale v neviditelnosti.

Homérský vypravěč musí být slepý9o, aby mohl naslouchat múzám; Echó neumí naslouchat jen
mluvit, a proto

může

vidět;

být pouze slyšet, a nikoli

jen opakovat hlas a navracet slyšená slova, a

ne vyprávět.
"Kdosi zklamaný"
označuje

přivolá

na Narkissa kletbu
Někoho,

spojení "kdosi zklamaný"?
viděl něco,

podlehl klamu;

beztělý přelud,

"okouzlen krásou miluje

(rozkošným místem a pramenitou

ho pojala
vodní

žízeň", stejně

hladině,

jako

čistou

nemůže

uvěřil

má za

viděl

udiven a fascinován - "sám

uviděl

uvěřil

ve

v možnost spojení

vodě svůj

vlastní obraz a

to, co je vodou." Vidíme Narkissa zlákaného

žízeň, nemůže

sobě

vzněcuje

se ani nasytit pohledu na obraz na

jsa podivuhodný, po

pročpak

sobě

touží, sám líbí se

plamen i plane ". Pohled sytí touhu a prahne po

dotyku, po objetí: "Neví, co to tam vidí, co vidí však, budí v něm

klame, jej zároveň nítí. Bláhový,

sveden svým pohledem -

jinak nebo

klamu, když

tělo

či

Koho

vodou) a dychtivého - ,,zatímco žízeň svou tišil, zas nová

uspokojit

v líbivém zjevu, touží jsa cílem touhy a

nezkojí nikdy svou touhu!".

kdo byl oklamán

co neexistuje, nebo to

s předmětem svého dívání. Sám Narkissos

"Ať

vášeň,

tentýž blud, jenž

oči

mu

tu nadarmo chytáš svůj prchavý obraz? Nikde tu není, co

hledáš. Jen ustup! Co miluješ, ztratíš. Tohle, co vidíš, je odraz tvé podoby v zrcadle vodním, na
němž

nic pravého není, jenž s tebou přišel a trvá, s tebou to odejde zas,

Narkissovi chybí odstup, který každé
nichž toužÍ. Ale

vášeň

a

především

vidění předpokládá

a který

ač můžeš-li

znemožňuje

odejít odtud!"

objetí a dotyky, po

onen údiv jej nakonec s objektem jeho pohledu

spojují. To, co nás fascinuje, nás zbavuje naší schopnosti

udělovat

přeci

jen

smysl, píše Maurice Blanchot.

Vášni náleží temnota a slepota, a proto souvisí s klamem; iluzivnost - nepravost jejího objektu
ovšem nic neubírá na pravosti vášně samé. Jenže Narkissova vášeň se váže k němu samému, cílí do
prázdna - do odrazu ve vodě.
vášni (protože
osamělosti,

vášeň

Tragičnost jeho

vždy bude slepá) ke "stejnému", ale v

pohledem toho, co je

viděním, viděním,

stále a stále - ve

milostného příběhu nespočívá ani tak v slepé a mylné

nepřestávající

a

neukončitelné,

samotě.

"Fascinace je pohledem

pohledem, v němž slepota je ještě

které už není možností vidět, nýbrž nemožností, která se dává
vidění,

které

nekončí:

vidět,

která trvá -

mrtvý pohled, pohled, který se stal fantómem

věčného

vidění. ,,91 Ve chvíli, kdy si Narkissos uvědomí - "uvidí", že hledí na vlastní tvář, pochopí podstatu

oné nemožnosti a pocítí (nahlédne) prokletí své

spatřené

samoty. Poznání sebe sama, jehož se

měl

Podobně funguje motiv slepoty v příběhu krále Oidipa, umocněného přítomností slepého věštce Teiresia. Slepota je
znakem vnitřního zraku, nazření, vidinění neviditelného, nahlédnutí nezjeveného.
91 Blanchot, M.: Esenciální osamělost. In. Literární prostor. Herrmann a synové. Praha 1999, S. 28
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Narkissos dle sudby vyvarovat, nezavršuje nahlédnutí do hlubin vlastního nitra - hlubina v tomto
příběhu

náleží pouze vodní

hladině,

ale získaný odstup. V okamžiku, kdy uvidí na vodní

hladině

i

pozadí obrazu, který ho fascinuje a který mu ukáže jeho samotu. Vzhledem k nemožnosti
sebestředné vášně

- "kéž bych od svého

těla

odloučit

se

mohl!" ale

dočasně

nabytá vidoucnost

propadá v šílenství a rozplývá se i vodní odraz umírajícího Narkissa, který se i jako "fantóm"
vzhlíží v hladině
sebepřesnější
převrácený

to, co

podsvětního

tuší a

Většinou

čeho

se

člověk při

se

dopředu

propuká tehdy, když místo krásné
převrácené,

člověk spatřit

zrcadlo ale ukazuje klam; nejen obraz pouze napodobený, ale i

(levá/pravá).

vlastně

Styxu. Pouze pohledem do zrcadla může

pohledu do zrcadla

zděsí

vlastní

vůči

tvář.

I

originálu

tehdy, když v něm uvidí

bojí, že tam uvidí. Možná, že další z Narkissových tragédií

tváře

milovaného mladíka najednou

pozřel

do

tváře

své vlastní

resp. zvrácené a rubové podstaty.

Zatímco Narkissa pohled do zrcadla uvrhl do šílenství a temnoty, Persea naopak reflexní
obraz
vidění

se

před

temnotou ochránil. Perseus má totiž na rozdíl od Narkissa zmítaného slepou vášní dar

z odstupu, moc nad pohledy druhých.

společně dělí

Nejdřív

o jedno oko a jeden zub. Když si

obelstí

tři zrůdné

stařeny předávají

sestry Gorgón, Graie, které

oko, a tudíž žádná z nich nevidí,

Perseus jim oko ukradne a posléze vrátí pouze výměnou za pomoc při hledání Nymf, od nichž musí
získat

přilbici

pohledům

neviditelnosti. Perseus

může připravit

druhé o jejich pohled a sám sebe

druhých imunního. Pohled druhého navíc v tomto

příběhu

učinit vůči

nesouvisí s touhou Gako u

Narkissa a Echó), ale s nebezpečím. I podstata takového pohledu však leží ve fascinaci; ve strachu,
že

mě

dostihne, že mnou "pronikne" pohled druhého. Pohled svádí a

neztotožňuje s tělem, ale s objektem své pozornostl2

jejích

očí.

Medúsina

Jaké

děsivé

tvář děsí

nejskrytější. Děsivost

lidského a
závistně

zvířecího,

a

hrůznost

současně.

Její

tvář

nespojitelného vyvolává
očí

zrůdného

božského a lidského - "ta dívka krásnou kdys byla, přemnoho

cudná a rozzlobená

musíme dívat do

živou bytost v kámen?

jakoby zjevovala nezjevitelné, odkrývala

Gorgoně

Gejí

krásné Medúse, zatoužil dokonce i Poseidón a zato, že
proměnila

promění

vyplývá zjejí monstrozity; z prolnutí

toužilo po ní." Po jediné smrtelné

hrůzu,

bohyně

křížíme

naživu a staneme se Mocností smrti,

stejně

dvě

nápadníků

sestry jsou nesmrtelné),

společnou

a krásného,

vždy

mimořádně

vášní zneuctili Athénin chrám,

Medúsiny krásné vlasy vošklivé hady. Spojení

jež se skrze pohled

a tím, že s ní

protože oko se

Nezabíjí Gorgónin pohled, ale pohled do

.

tajemství skrývají, že jeho zahlédnutí

a fascinuje

připoutává,

pohled,

zmocňuje

každého, kdo jí

přestaneme

jako ona.

Hledět

spatří. "Gorgóně

být sami sebou,

přestaneme

se

být

na Gorgónu znamená přijít v jejím

pohledu o zrak, proměnit se v kámen, slepý a neprůhledný.,,93 Pohled do očí zrůdné bytosti vtahuje
člověka

92
93

do temnoty, kterou zahlédl. Medúsiny oči fascinují jako vypouklé zrcadlo, v němž se

viz. Brodskij, 1.: Vodoznaky. Zrcadlení času. Praha, Prostor 2003
Vemant, l-P.: Smrt v očích.in: Vesmír, bohové, lidé. Nejstarší řecké mýty. Paseka, Praha 2001
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spojuje coby palimsest smrtelná
hlubiny. Perseus,

poučený

uchráněn před

hlavu,

vystupující z nitra Medúsy s osobní temnotou divákovy

Athénou, sleduje odraz Medúsiny

tváře

na štítu a ve spánku jí utne

pohledem odhalujícím tajemství zrůdnosti a zásvětí i svých vlastních běsů.

tváře zásvětí

Do

hrůza

naopak pohlédne Orfeus. Zamilovaný pěvec Orfeus sestupuje do

podsvětí,

aby si vyprosil návrat své mrtvé manželky Eurydiky a struny jeho lyry rozechvívá natolik lkavá a
píseň,

smutná

Orfeus ji

na

světlo

němou

ze

pláčou

skutečně

přestane

i bezkrvé duše, Tantalos

dostane

nazpět,

chytat vodu, Sisyfos usedá na kámen.
dříve,

než z podsvětí

kráčí

se svou ženou

ovšem pod podmínkou, aby "se neohlédl

vyjde, jinak že milosti dar se marným pro

něho

stane." V tichu

a chmurnou mlhou podsvětí, a když "od kraje povrchu země již nebyli vzdáleni příliš, když

v tom bázni, zda stačí mu chot: a v touze ji spatřit manžel se ohlédne po ní - ta ihned však zmizí mu
zpátky."

Orfeův

se smrtí, se

pohled souvisí s netrpělivostí a starostí. Eurydika je podobně jako Medúsa spojená

zásvětní

temnotou. Aby jí mohl Orfeus

přemoci,

vyvést temné na

světlo,

musí

zůstat

odvrácený. Netrpělivost touhy, kteráje ale spíš starostí než vášní, ho donutí se otočit. Ohlédnutí se,
i

přes

ztrátu Eurydiky (s níž se po své

porušení příkazu

94

mučednické

smrti v podsvětí

opět

shledá) však neznamená

(po kterém následuje trest), ale dar. Orfeus jako jeden z mála smrtelníků

sestupuje za života do

posvětí,

nejtemnější

do

noci a díky

netrpělivému

ohlédnutí mu je dáno

zahlédnout samu postatu smrti - podruhé spatří smrt choti - odvráceného a vyvést ji na světlo. Jeho
pohled má

směřovat

ke

světlu,

milované manželky, ale také

k povrchu

děsivá

země,

bahna podsvětí.

se mu jeho láska vrací znova a znova

zpět

smutek vábí stromy, šelmy i hejna

ptáků.

zpět,

a když se ohlédne
Vtělí svůj

nevidí pouze smrt

pohled na odvrácené do písní, v těch

- Eurydika musela zemřít, aby o ní mohl zpívat.
Setkání s temnotou však jeho

tklivého patetického smutku, jenž dojímal i Tartaros, se do jeho

zpěvu

zpěv změnilo

vkrádá lehkost:

Orfeův

- místo

"Lehčím teď

tónem zpívat já hodlám o chlapcích, které bohové mívali v lásce, a o dívkách, které se nadchly
žárem jim
smrtelným

zapovězeným
mlčením

a za

vášeň

trest je stihl." Setkáním se chmurnými

se rodí coby básník, k nesmrtelnému

bolestínství, obrozen k lehkému

zpěvu

o

zapovězených

zpěvu;

močály

Hádovy

říše,

se

zbaven patosu vlastního

vášní druhých, protože osobní touhu

může

naplnit až tehdy, až bude jeho zpěv utišen - teprve, když zemře a umlkne, vstupuje sám jako stín do
posvětí

a pohlédne milované ženě do
Coby stín

náruč.

může

pohledu i dotyku opět náleží mlčení.

Orfeus na Eurydiku nejen

Obojí - pohled a dotyk -

z nemožnosti jednoho

tváře, neboť

či

předpokládá

druhého - Narkissos se

obraz rozruší. Psyché se naopak

může

nepřetržitě

zírat, ale také ji

smrt. Podstata touhy
může

dívat, ale

sevřít

či vášně

sebenepatrnější

v toužebnou

však vychází
dotyk

viděný

svého milovaného manžela pouze dotýkat, ale nesmí jej

94 S takovým významem ohlédnutí se setkáváme v příběhu o zkáze Lotovy ženy. Hospodin přikazuje "Uteč, jde ti o
život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul." Lotova žena jde vzadu,
ohlédne se, a proto je proměněna v solný sloup. Ohlédnutí se za hořícími městy vyjadřuje neschopnost odpoutat se od
hříchu, setrvání v minulosti, a tudíž odmítnutí budoucího. Pohled na provinění Sodomy a Gomory ji s nimi spojuje.
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příběh

nikdy zahlédnout. I

Amora a Psyché vypráví o závisti a

zvědavosti,

obé s díváním i

pohledem úzce souvisí. Sestry závidí Psyché a přemluví ji, aby porušila zákaz, že nikdy nesmí vidět
svého manžela. Zá přivlastnit

vidět

znamená být sveden pohled druhého, resp. toužit vidět to, co vidí druhý,

si pohled druhého. Závist sester probudí v Psyché

k zapovězenému pohledu. K zvědavosti
s Orfeem - oba vede
spatří

netrpělivost

patří netrpělivost,

k pohledu,

dychtivost.

kvůli němuž

zvědavost,

která ji dovede

Netrpělivost

sbližuje Psyché

ztratí milovanou bytost, kterou znovu

až po strastiplném a bolestném putování. Orfeova netrpělivost ale pramení jednak ze starosti,

jednak z fascinace ze setkání s temnotou, s pokusem uniknout moci
nevyrůstá

Psyché

ze starosti, ale ze strachu a

nevěří

podlehne

- sestry ji vnutí

představu

Psýšina

netrpělivost

ohyzdného manžela a

v bezprostřední zkušenost těla (dotyk a naslouchání) a chce jistotu pohledu. Podruhé

zvědavosti,

které touží

nedůvěry

času.

když nese Afroditě z podsvětí

vidět, spatří

skříňku,

však spánek smrti. I ona se

do níž se nesmí podívat. Místo

podobně

líčidla,

jako Orfeus setkává s temnotou

podsvětí a zoufalstvím a bolestí platí za netrpělivost, nechávaje se svést pohledem do tmy.95

Což v případě prvního zvědavého pohledu platí doslova. Amor k ní přichází pouze v noci. Aby ho mohla Psyché
vidět, osvětlí jeho tvář svíčkou. Ze svíčky však ukápne vosk, který Amora vzbudí a popálí. Zraněn a rozzloben poté

95

zmizí.
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ZPĚV II.

o

TOM, CO SE STANE, KDYŽ JE ČLOVĚK ZAJEDNO SE SVÝMI ORGÁNY

(AUTORSKÝ MÝTUS)
Ne všecky věci vedou
k tomu, co se už stalo

dopředu

k něčemu jinému;

některé

vedou zpátky

Lidé se milují, aby jim líp trávilo a aby odradili ostatní.
Jak se bráníte samotě?
Pane, já jsem se sama proměnila v samotu.
Byly to tužby zrozené v pralesích lidské mysli a nepatřily jim samým,
nýbrž jejích pradávným předkům, kteří tu promlouvali jejich
prostřednictvím. Tělesná žádost náleží vejci a její sídlo je pod prahem
duševna.
Lawrence Durrell

Autorský mýtus 96 samozřejmě souvisí s původním mythickým vyprávěním, byt' některé
jeho vlastnosti ruší.
vyprávění

vztahují

vyprávění

Shrňme
člověka

tedy úvodem

klíčové

kjeho prahorizontu,

rysy obou narativních
slaďují

jej se

vyplývá především zjeho univerzální pravdivosti,

ale zjeven. Skrze

vyprávění,

který dává smysl jeho

tzn. znovuprožití

přítomnosti

která zakládá kolektivní

paměť.

a

předznamenává

Kolektivní

varchetypální povaze mythických

příběhu,

příběhů

paměť

neboť

času),

současnosti:

středověké

Kosmova)

kroniky

(například

Moc a síla takového

mythický příběh není
člověk

sice vše individuální a

a jejich

hrdinů,

my sami jsme

začínat

mythická
vytvořen,

vztahuje k

počátku,

jeho budoucnost a odkazuje ke zkušenosti,

ale každého

příběhy

ale jak říká Zdeněk Neubauer: "Jejich děje se

dostaly by se nakonec do naší

světem.

se mythický

ke katarzi - k rozpoznání vlastní kosmické situace. Mythické
(za onoho

typů. Původní

tváří,

jedinečné

rozpouští

"posluchače"

vede

se odehrávají in illo tempore

že kdyby se rozvijely dál a dál,

součástí

jejich

příběhů."

kosmogonickým mýtem -

Proto musí

stvořením světa,

potopou a zmatením jazyků, neboť lokální dějiny Čech dostávají smysl teprve tehdy, zasadíme-li je
do kontextu rámcového univerzálního mythu (v tomto

případě křesťanské

geneze). Když jeden

z hrdinů Borgesovy povídky Evangelium podle Marka otvírá rodinnou bibli,
předsádce

rodokmen, na jehož

Narativní

bezčasí

ohraničenost

všech

uvrhává

počátku

na její

stojí Adam a na konci genealogie jeho vlastní rodiny.

příběh rovněž

původních

spatří

do cyklického vnímání

mytologií: kosmogonický

času

- i

přes

počátek-eschatologický

zdánlivou

zánik

světa,

Pojem mythos, mythický odkazuje k tradičnímu kontextu, tzn. neoznačuje pouze literární žánr, ale text, který vyrůstá
z mythického způsobu myšlení. Pojem mýtus označuje jednak literární žánr v užším slova smyslu (autorský mýtus),
jednak reflektovanou aktualizaci původního (mythického) vyprávění.
96
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spočívá

času

podstata mythického

umožňuje

v jeho regeneraci, protože pouze ta

neustálé

znovuprožívání a rituální zpřítomňování mythických příběhů,97 jejichž podstata odmítá kvalitativní
změnu. Většina
(přírodní

eschatologických

katastrofa,

závěrečná

v naplnění

času - příchod

teprve židovské myšlení (smysl

mesiáše, nikoli ve

věčném koloběhu

Autorský mýtus, jak napovídá již jeho
kolektivní anonymity. I
autorství

záměrně

přes

germánský Ragnarok) spojuje zánik

bitva) se znovuzrozením, s obnovou. Zážitek

naplnění času přináší

plynutí,

příběhů (např.

označení,

dějinnosti,

stvoření spočívá

světa

lineárního

v jeho konci,

vzniku a zániku).

vyzdvihává příběh z původní zjevenosti a

výrazné "empirické" autorství i "moderní" literární mýty ale téma
vypravěče

problematizují - splývání autobiografického a fiktivního
vyprávění:

Rushdie, Bruno Schulz), narativní figura "šeherezádovského"

příběh

je

(Salman

výtvorem

vypravěče, nebo je vypravěč výtvorem příběhu (Rushdie, Márquez, Calvino). Philippe Sellier98

nalezl

tři

rysy, které odlišují

původní

a autorské (literární) mýty: 1) literární mýtus nic nezakládá

ani nenastoluje, 2) je písemný a autorský, 3) není považován za pravdivý. I přes písemnou podobu
autoři

literárních

vyprávění,

mýtů často

orální

přednáška/pohádka,

odkazují na
(Země

stylizace

kterou vypráví

původní

vod

99

mytologickou oralitu - rytmický charakter
rámcové

-

učitel dějepisu/otec

svým

vypravem
dětem),

je

stylizováno

jako

narativní toposy, jež asociují

ústní promluvu (hospoda). Pokud pravdu mythu vidíme nejen v jeho zjevenosti, ale i v katarzi,
přináší,

kterou

literárních

musíme první a

mýtů

obnovují

něco

třetí

bod Sellierova

výčtu

z původní síly mythických

zpochybnit. Naopak - jestli

příběhu,

katarzní funkci, kterou moderní literatura - mající panickou
konců

- tak

žalostně

literatury (detektivka,

postrádá a nebýt autorských
červená

Sellier analyzuje

mýtů,

hrůzu

několik "kultumíchjevů,

města

(Alexandr, Caesar, Napoleon),

nově

definici autorského (literárního) mýtu na

zasazený do

přesycenosti),
sevřené

jejich

slaďující

a

jednoznačných

zjasných a

žámů

triviální

knihovna, western).

Juan, Tristam a Izolda), genius loci

(významové

právě

odsouvá ji do hájenství

jímž se dostává

Do popředí vystupuje pět typů příběhů: variace na známé příběhy,
příběhy

pak

autoři

kompoziční

často označení

"literární mýtus".

nově vytvořené

mýty (Faust, don

(Benátky, Praha, Petrohrad ... ), politicko - hrdinské
zpracované biblické

základě tří

sevřenosti

příběhy. Následně

se pokouší o

jeho charakteristik - symbolické nasycenosti
(využití mytologických

dramatické situace) a metafyzického

ladění,

které

emblémů,

"připomíná,

hrdina

že horizontalita

veškeré existence je nebo může být podřízena vertikálnímu pohledu".loo Z předchozí klasifikace
vyplývá, že Sellier nalézá literární mýtus
mýtus", v apokryfních

příbězích,

především

v různých variacích na "etnicko-náboženský

ve variacích hrdinských

eposů,

v jakémsi návratu a aktualizaci.

viz. Eliade, M.: Mýtus věčného návratu. Praha, OIKOYMENH 1993
Sellier, P.: Co je literární mýtus? ln: Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno,
Host 2002
99 Swift, G.: Země vod. Praha, Dita 1993
100 Tamtéž, s. 115
97
98
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Daniela Hodrová v doslovu k Poetice mýtu 1Ol rozšiřuje Meletinského typologii mytologického
románu a

hovoří

o dvou dalších mytologických strukturách, jež se

mýtu skeletu a mýtu tkáni. Mýtus-skelet podle Hodrové
anticipuje syžet a

předurčuje

vytváří

uplatňují

v románu 20. století, o

v románu pevnou strukturu, jež
(různé

smysl a aktualizuje využitý mýtus

variace oidipovského,
mýtus-tkáň

odysseovského nebo kristovského mýtu). Na rozdíl od této explicitní transparentnosti
upomíná na mytologickou inspiraci spíše ve své latentní
reflektuje vlastní

historičnost.

Chápeme-li ovšem

struktuře,

Autorka používá typ skeletu a

obě označení

jako

určitou

zůstává

pochybuje a

tkáně výhradně

jako typ syžetový.

ještě

o jiném kontextu.

metaforu, lze uvažovat

Skeletový typ, který aktualizuje mýtus, sice anticipuje syžet a

sobě často

která o

předurčuje

smysl, ale jako takový

spíše záležitostí fabule (volba motivů je v tomto případě podřízena mytologickým námětům

- např. apokalypsa). Kdežto mýtus tkáň se prolíná textem jako vyšší konstanta,
časoprostor, ... ).

konstrukci a typ narace (absence kauzality,

ovlivňuje

syžetovou

Zatímco pro Hodrovou je

diferencujícím momentem implicitnostlexplicitnost a rys sebereflexe, lze typ skeletu a
dekódovat i na antagonismu fabule/syžet
Většina

dekonstrukce

autorských

či

zakladatel, ... ) a
čas,

mýtického

mýtus jako narativní dekorace/narativní struktura.
příběhu

kombinuje však obojí: skelet

vytváří

rekonstrukce archetypálních příběhů (budování, eschatologie, hrdinské

využití archetypálních

mýtický

mýtů

či

motivů (např.

vztah otec-syn, pomsta,

současně způsob vyprávění vytváří

cyklická kompozice, rytmus, ... ), jež

vyprávění. Zůstává

způsob vyprávění

i

stěžejní

tká osnovu celého

tkáně

specifickou narativní
často

princip mýtického

příběhu,

od

věštba ... )

dílčích

tkáň

sebereflexivně

vyprávění

a

variace,

příběhy)

hrdinů

ze

(mesiáš,

(narativní masky,

odkazuje na tradici

- analogie, zrcadlení. Tento

charakteristik hrdinů až po funkci

příběhu

jako celku. Emblematické rysy vzníkají z přirovnání - Odysseus je lstivý jako lišák, a proto je
nazýván ferinou; putování syna zrcadlí putování otce;

příběh

o ohrazení Uruku vypráví

ohrazení kosmického chaosu - vše, co se odehrává v rovině mikrokosmické
má svou paralelu v rovině makrokosmické
světa,

ale v zpřítomňování slyšeného

vypravěč vysvětlovat,
příběhy,

to že

"něco

ale

do

A protože podstata mythu neleží ve

(vyprávěného)

připodobňovat.

Podstata

a

slaďování

se

světem,

vyprávěného spočívá

i

rodina, obec)
vysvětlování

nemusí mythický

v souvislostech s jinými

je jako něco jiného".

Autorské mýty,
příběhu

(svět).

(člověk,

současně

vědomy

si této tradice, staví tento analogický vztah jednotlivých rovin

popředí. Většina románů

vypráví genealogický

příběh

rodiny zasazený do

poměrně

izolovaného a jasně ohraničeného časoprostoru, nejčastěji města. Topos města (Gdaňsk, Dillí,
Bombaj, Macondo,

Drohobyč, ... )

vytváří

specifický mikrokosmos symbolických

významů

(centrum x periferie, interiér x exteriér, soukromé x veřejné, vertikální a horizontální dominanty) budování, rozkvět a eschatologický zánik města zrcadlí (ostatně Macondo má přímo přívlastek
101
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"město
dějiny

zrcdlení") marný boj se samotou,
celé

střední

apokalyptických
Příběh

zapomněním

Evropy (Schulzova Drohobyč,

měst vytvářejí

města

kosmického chaosu, osud

Grassův Gdaňsk),

vypráví

zhoubné labyrinty bludných

paralelu k atmosféře dobové duchovní krize (Kafka, Kubin,

či

Bělyj).

prostoru (a času) naopak nalézá svou paralelu v spletitých rodinných historiích, jež do svého

mikrokosmu pohlcují velké historické události, které se
předpovězeným

zanedbatelné.

tváří

tvář

či

samotě

kletbám, incestní vášni a neodvratné smrti

Přesto

je každý z hrdinů pevným poutem svázán s osudem

skrze svou tělesnou situovanost vrůstají do univerzálního kosmického

rodinným pomstám,
jeví jako naprosto

města,

příběhu

-

krajiny,

tělo

a

světa;

tělesnost

se

stávají klíčovými leitmotivy všech autorských mýtů.
Oproti tradičnímu mythickému vyprávění však dochází k podstatné inverzi. Zobrazení těla a
tělesnosti

v původních mythech odpovídalo estetickému kánonu apollinského typu, tzn.

harmonickému, dokonalému, krásnému, božskému,
autorských mýtu naopak
těla

záměrně

uzavřenému,

respektuje kontext dionýského typu

degenerovaného, deformovaného, nemocného. Zatímco

Odysseovy vedly k návratu, k věčnosti, k řádu,
ne odvratně

spějí

vyplundrované

tělo.

jednatřicet.

Nemám však

naději,

tělesné

těla,

jež se

nicméně čas

Snad. Pokud mi

moderních

tříští,

rozpadá;

metamorfózy Gilgamešovy i

roztříštěná těla vypravěčů

k zániku, rozpadu, smrti. ,,Nyní se

nachyluje. Zanedlouho mi bude

Tělesnost

scelenému.

tělu

moderních mýtu

(jelikož mi přestal být k užitku)
to dovolí mé rozpadávající se,

že si zachráním život, nemohu dokonce ani

počítat

s tisícem a jednou nocí. Musím pracovat rychle, rychleji než Šeherezáda, má-li můj život nakonec

mít nějaký smysl- ano smysl. Přiznávám: více než čehokoli jiného se bojím absurdity. 102 (. • .) Míním
tím zcela prostě, že jsem
nevzhledné,

začal

po celém

otlučené příliš četnými

zmrzačené dveřmi,

těle

pukat jako starý džbán - že mé ubohé

ranami historie, vydrénované

mlácené do hlavy plivátky, se

začalo

nahoře

svůj příběh

pro všechny živé tvory, a tedy i pro

něho,

(především

,,104

a vybrané dole,

(. . .)

Můj syn to pochopí.

takže později, až prohraju svůj boj

s prasklinami, bude všechno znát. Morálka, soudnost, charakter ... všechno

nechávám kopie.

podivné,

párat ve švech. Zkrátka, doslova se

rozkládám, prozatím pomalu, byť se dají pozorovat známky zrychlenr l03
Vyprávím

tělo,

začíná

u paměti ... a já si

Rozpadící se tělo na prahu smrti stylizuje vypravěče do role Šeherezády

u Rushdieho

četné

další aluze), nastoluje narativní situaci naléhavosti, neodkladnosti i

pravdivosti - vše, co Sellier autorskému mýtu upíral. Praskající, zničené, degenerované tělo
odsuzuje vypravěče ke smrti, vhání jej do náruče Černé kuchty (Plechový bubínek) a v tom
krátkém čase, který ještě zbývá, v předvečer smrti 105 musí stihnout převyprávět svůj příběh, podat

Rushdie, S.: Děti půlnoci. Praha 1995, s. 12
Tamtéž, s. 54
104 Tamtéž, s.314
105 Oblíbená narativní situace. Četné variace mají vždy jedno společné - řečené na prahu smrti vždy obdařuje
naléhavostí a absolutní pravdivostí; ať již v rovině osobního nazření či poselství světu. Mezní situaci často umocňuje
102
103
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svědectví,

které musí zaznít. A jak víme z příběhů Tisíce a jedné noci, když promlouvá

musí i smrt počkat. Blížící se konec dramatizuje tempo vyprávění, klade
(opět

slovo

příběhu

oživující síla mýtického slova!) a

důraz

na každé proslovené

dává punc absolutní

nezpochybnitelnosti - copak by odsouzenec na smrt s katem za sebou a šibenicí
Vědomí

lhát?

narativního tempa dává

vyprávění.

tradici

břichem

V Dětech

půlnoci

přítomnost

předčítá

naslouchající Padmy, jíž Salím

vnímavější posluchače, někoho,
akordů,

vůně čatní;

nos,

kdo by chápal

dítěte

stále

přítomný,

a monzuny

umlčely

hodiny na místní

věži,

106

posluchače.

hlasitého bubnování - údery

Proto jako

paliček

se

postupně

rodinném

prostěradle, přiloženou

formované jako
dolů

je mi líto, že nemám

kupříkladu věděl,

že

ačkoli

pravidelný puls Mountbattenova tikátka je
času,

než naplní naše uši svou

města,

aby jeho syn nezapomněl,

potřebuje

jarmareční vyvolavač vykřikuje svůj příběh

stejně jako před zpěvem

částí těla

pokaždé na jinou

budoucí

před

Sirén.

části

a detaily.

babičky.

část těla,

za

Salímův dědeček

Skrze díru v magickém

skládá koláž rozporcované ženy.

Salíma a celé jeho rodiny se stává nos. Nos funguje jako emblematický rys, jenž

spojuje a identifikuje

špičkou.

"Občas

rytmu, tempa, citlivé vedení mollových

z něhož vystupují jednotlivé

zamilovává do jednotlivých

Klíčovou částí

potom

tříští tělo,

orální

v rukou vzteklého trpaslíka si vynucují naši pozornost a

jejich krvavým vaudevillem nelze uniknout
Pukliny, praskliny

původně

I další z tělesně zrůdných vypravěčů, Oskar Matzerath

(Plechový bubínek), jenž sepisuje historii své rodiny a
svém zapisování

sebou mohl

navíc orální narativní situaci simuluje

tichý, ale neodvratný, a že je jenom otázkou

metronomickou, bubnující hudbou."

před

a

motivy - obraz muže s povislým

které se později zvednou, nadmou a zmocní se melodie; kdo by

váha

při

určité

to, co píše:

potřebu

důvěryhodnosti

rytmus, což odkazuje na

se jako refrén vracejí

Salímův

a mastnými vlasy,

vyprávění určitý

příběh,

členy

"Dědečkův

rodiny:

těla tanečnic.

nos:

směrem dolů

Mezi nimi se vypíná jeho

vítězný

a dovnitř, vrhaje se k hornímu rtu skvostným švihem,
věřil,

že jsem

skutečně

rozšiřující chřípí, pěkně

oblouk, nejprve nahoru a ven a
momentálně
vyjádřil

Nos, jakým se snadno trefuje hrouda. Rád bych zde

mocnému orgánu - nebýt jeho, kdo by

se

ozdobeným

svoji

červenou

vděčnost

tomuto

synem své matky, vnukem svého

děda? - tomuto kolosálnímu ústrojí, které se mělo stát také mým dědickým právem. ,.107 Nos však

nehraje

pouze roli

karnevalového
vynikne

těla,

identifikačního

v jehož kánonu

při proměně

rodinného

patří

("chobotissimus", sloní uši ... ) nekonstruují
(bůh

odkazuje k tradici

nos k nejrozšířenějším

lidského nosu v nos

odkazují na hinduistickou mytologii

emblému,

zvířecí.

tělo

Ganéš).

motivům.

Groteskní charakter

V Rushdieho textu ovšem

groteskní, ale mýtické,
Groteskně

karnevalová

groteskního
zvířecí

neboť přímo
tělesnost

i

aluze

nepřímo

mimo paralely

topos vězení, zajetí či exilu ~ Platón: Obrana Sokratova, Boethius: Filosofie utěšitelka, Hus: Dopisy z Kostnice, Mácha:
Máj, Camus: Cizinec, Fučík: Reportáž psaná na oprátce.
106 Tamtéž, s. 54
107 Tamtéž, s. 18
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těží

lidské a animální morfologie
nahoře,

"vydrénované

také s inverzních analogií - nos nahrazuje falus; Salímovo

vybrané dole" tomu odpovídá.

nos a hlava plná hlenu fungují jako
vlastních všem
svět vůní

dětem půlnoci

příznak

Dvojnásobně nefunkční

Salímových

(u Salíma schopnost telepatie), ale

a pachů; po vydrénování dutin se mu sice vrátí
sebenepatrnější

radost a cítí i

výjimečných

čich

Nefunkčnímu

míře

mu odnímá smyslný

- Salím vnímá podle pachu smutek i

zatrpklost a zášť, jež mu teta vplétá do

zase ztrácí telepatické schopnosti.

nos: soply ucpaný

schopností, v určité

současně

tělo

svetrů

a míchá do

omáček

- ale

nejdřív

nosu odpovídá i pohlavní nemohoucnost -

předstíraná impotence, poté kastrace. Řada hrdinů autorských mýtů je zasažena nějakou "ránou

pohlaví" - malý pohlavní úd (Oskar Matzerath, Abel Tiffauges - Král

duchů),

impotence, pohlavní

pud paralyzovaný incestní vášní, apod. Jakoby jejich pukající neplodná
eschatologické

naplnění času

a

současně

náruživost Ovidiovy Myrrhy sice

může

těla

sama podléhala kostižerné vášni, která

dojít

dočasného

zvěstovala

podobně

jako

uspokojení, ale ulpívá mezi životem a

smrtí.
Podstata dionýského, karnevalového
světem,

v sobě.

leží v jeho

otevřenosti,

dominují

hraniční části,

"Víš, co je tohle,

frňousi?

To je místo, kde se okolní svět setkává se

jimiž do

těla něco

v prostupnosti mezi já a

obrazům těla

proto

výčnělky.

těla

Když jsou ty dva spolu na nože, cejtíš to tady. A pak se

vchází a vychází, a všechny

rozpačitě

světem,

kterej máš

na nose poškrábeš, aby

tě

nesvědil. Takovej nos, pitomečku, je velký požehnání. Říkám ti, věř mu. Když tě varuje, měj se na

pozoru, jinakje s tebou ámen. Jdi za svým nosem, a dojdeš daleko."lo8 Rozpadající se tělo znamená
především otevřenost vůči světu,

touhu splynout s kosmickým

neukazují atomizovanou fragmentárnost, ale každá jednotlivá
protichůdnost vnitřního

a

vnějšího! Neboť

část

tělem.

Jednotlivé detaily

zastupuje celek: ,,Ach ta

Tělo

je naopak dokonale homogenní. Je

nedělitelné,

odstranění jistého počtu vlasů

někým

je jednodílným oblekem, nebo

posvátným chrámem, chcete-li. Tato celistvost se musí zachovat. Avšak ztráta mého prstu,
o

věčná

ve svém nitru není člověk zjednoho kusu, není zdaleka

homogenní; je v něm halabala naskládáno všechno možné, a on je jednou tím a podruhé
jiným.

těla

z mé hlavy, tuto rovnováhu narušila. (. ..) Odzátkujte

tělo,

nemluvě

a

bůhví,

co se vám z něho vyhrne. Zničehonic budete navěky jiní, než jste byli; a svět se promění tak, že
rodiče

mohou přestat být vašimi rodiči a láska se může zvrhnout v nenávist. A uvědomte si, že tohle

jsou pouze účinky na soukromý život. Důsledky pro sféru veřejného dění, jak uvidíte, jsou-bylybudou neméně dalekosáhlé. ,.109 Každá z částí lidského těla, třeba i nos, zrcadlí osud celého světa
to, co se děje ve světě, se zapisuje do lidského těla; i nepatrná změna lidského těla může změnit
běh

velkých dějin: "Copak v obeličeji toho škaredého opičáka nevidíte celou mapu Indie? Vidíte -

tady visí Dakkhinský poloostrov!" A znovu jauvamůjnos. "Tyto skverny, " křičí, "sou Pákistán!

108
109
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Toto

mateřské

znaménko na pravém uchu je Východní

křídlo;

příšerně

a tato

tvář

flekatá levá

Západní! Zapište si to za uši, hlupáci: Pákistán je skvernou na tváři lndie!"llo Pukání a tříštění těla
za sebou nezanechává izolované fragmenty jakožto mementa prázdnoty, nespojitosti, jak tomu bylo
u

obrazů

částí

atomizovaného modernistického

se skládá celek. Místo nespojitých

mnohosti.

Dobře

to ilustrují

dvě

těla

(Gombrowicz, Schulz, Kafka), ale z jednotlivých

úlomků

pravdy dospívá autorský mýtus k postmoderní

na první pohled protikladné metafory postmoderní "reality" -

puzzle a palimpsest. "Kýženým cílem není suma

prvků,

předchází

s analyzovat, nýbrž celek, tedy tvar, struktura: díl tu
starší, jednotlivé prvky
zákonů,

neurčují

celku a jeho struktury
můžeme

celek, nýbrž celek

nemůže

tvoří:

znamená to, že

barvě

víme vše, a přitom ani o

dílek

probíhat na

skládačky

krůček

jež by bylo

určuje

potřeba

nejprve izolovat

bezprostřednější

celku, není

ani

jednotlivé prvky: poznání celku a jeho

základě

samostatného poznání

částí,

které jej

pozorovat tři dny a domnívat se, že o jeho obrysu a

nepostoupit:

důležitá

je jedině možnost spojit tento dílek

s dalšími. ,,111

Jednotlivé
palimpsestu než
voňavého čatní.

části těl, příběhů
puzzlů. Různé

a identit

vytváří

identity se na

dvě

matky a

tělech hrdinů

V tradičním mythu stvrzovala identitu každé

To v rovině osobní identity ale autorský mýtus
a

v mýticko-realistických románech spíš obraz

současně

záměrně

vrství

věci

podobně

jako ingredience

vztaženost k původu, k

počátku.

problematizuje - Salím Sinaj má čtyři otce

není synem svého otce, ani otcem svého syna (Ganéše s obrovskýma
současně

plandavýma ušima); Oskar Matzerath má dva otce a jeho syn je

jeho bratrem, Omar

Chajjám Šakíl (Rushdie: Hanba) má zase pro změnu tři matky; jiní jsou bastardi, podvržené děti či
rozvětvené,

zplozenci incestních vášní
dávají pouze
paměť

dvě

a

přesto

mužská jména (Márquez: Sto

celé rodiny, krajiny, aby mohli být

Gdaňsk

a celá

střední

Evropa, do sebe

osamocené rodiny, v níž se
roků

samoty). V žilních

skutečnými

vstřebává

mýtickými

protestatanta a

Němce

Matzeratha.

Stejně

vždy ponese modrou kašmírskou oblohu, do níž se

řečištích hrdinů

svědky

- Oskar,

stejně

stejně

jako brunátné

přízemní

tak Salím Sinaí ve svých modrých
zahleděl

jeho

dědeček

Adam

při

z Německa. A každý z nich je současně protagonistou a pozorovatelem kosmického dění.
S dionýským konceptem

tělesnosti

zrcadla, vidí trpaslíka s vrásčitou

mnišskou tonzurou, flekatou
předčasně

zestárlý,

groteskního tvora

viděl

tváří

veselí
očích

návratu

ll2

a unaveným a

očima,

"s devíti prsty,

růžkovitými

spánky,

nohama, okurkovitým nosem, vykastrovaný a

jsem v zrcadle pokory kohosi, komu historie už víc ublížit
ze

jako

souvisí také monstróznost těla. Když se Salím podívá do

tváří, křivýma

zachráněného

proudí

kašubskou labilní melancholii matky a

modrookého Jana Bronského, jejich katolickou smyslnost;
hnědookého

donekonečna dětem

spárů předem určeného

osudu, který do

Tamtéž, s. 344-5
Perec, G. : Život návod k použití. Praha 1998, s. 253
112 Tomu v případě Grasse i Rushdieho odpovídají neustálé přechody mezi ich a er formou.
110
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něj

teď

nemůže,

tloukl, až z něho

málem vymlátil duši; jedním zdravým a jedním pošpatněným uchem jsem slyšel lehké našlapování
Černého anděla smrti. ,.1 13 Už víme, že ztráta jediného vlasu narušuje rovnováhu; stačí, že

z jediného

těla

na sebe vzít

odpadne jeden prst a běh

odpovědnost,

znamením takové

oběti

světa

se ubírá jiným

směrem.

světa, obětovat

nést na svých bedrech tíhu celého

se stává

právě

Ti, které vyvolil osud, musí
se - viditelným

jejich narušené, deformované, zkoušené, trpící

tělo.

Mýtus

sebeobětování najdeme ve všech mytologiích - Dionýsos, Osiris, Kristus, Ódin, Opeřený had.

V tradičních mythech ovšem tento archetyp
mrtvého nebo rozsápaného
tělo

naopak charakterizuje

těla či

většinou předpokládá

přísluší tělu

cyklické návraty

identifikační

tudíž se zlem (Kyklóp) nebo fungují jako
mýtech deformované nebo trpící

tělo

Oskar Matzerath se rozhodne, že

přeruší svůj růst:

už

nepřísluší

božskému. Mythického hrdinu

či zrůdnost

krásné, dokonalé - deformace

buď

souvisejí

při

pouze božskému, ale vyvolenému hrdinovi.

"abych byl

ušetřen

rozlišování mezi malým a
dospělý

svět.

přání měl

narozenin jsem nepovyrostl ani o prst,

všichni

dospěle přečnívají,

uvnitř

i

v své

podobě

Abych nemusel cvakat kasou,

třetích

stínem, jenž byl

zůstal

jsem

naprosto hotový a

vývoj, cosi rostlo - a ne vždy

mně

ku

koloniálu jednadvacetiletému

přidržel jsem

tříletý,

kdežto on je bude převyšovat, jemuž se

zevně

vydán na

holení před zrcadlem zval mým otcem, a zavázán povinností

kjeho obchodu, který podle Matzerathova
Oskarovi jednou znamenat

s ošklivostí, a

emlém (Odysseova jizva). V autorských

velkým katechismem, abych nebyl coby metrdvaasedmdesát dlouhý takzvaný
milost a nemilost muži, jenž se

vzkříšení

božství hrdiny,

ale taky

třikrátchytrý,

nechtělo měřit svůj

uzavřený. (. . .)Přitom,

prospěchu

se bubnu a od svých
jehož

stín jejich

a tu i Oskar musí přiznat

a spokojenosti - a nabylo posléze mesiášské

velikosti; ale kdo z dospělých měl za mých časů oči a uši pro trvale tříletého bubeníka Oskara?,,1l4
Oskar, maskován

před

ostatními

dětskou

Rozezpívává sklo, uspokojuje lidem
učiní

matkou svého syna. Oskar

jako osud

tluče

do

těla

Salíma,

infantilitou a

potlačené

skutečně

tluče

touhy, koná zázraky,

bere do rukou celý

Oskárek - Jezulátko

vznášejí se mé drobné pěsti nad hlavou,

nevědomostí, přijímá

připraveny

svět

-

shromažďuje učedníky,

červenobílý

paličkami

každou chvíli

své mesiášstvÍ.

plechový buben; a

do osudu:

udeřit,

Marii

"Vážně

usebrány

udat tón. Jaký tón? Tón

bubnul,,115 Rytmus Oskarova bubnu ale připomíná spíš zvuk krysařovy píšťaly. "Mým dílem bylo
rozvracet,"

přiznává

zakrslý bubeník, jenž

přichází

jako mesiáš, aby lidem

uděloval

"lekce

pokušení" .
Další význam dává bubnování rámcová narativní situace: Oskar jako chovanec
zaopatřovacího
ošetřovatel

Léčebného

a

ústavu zapisuje - bubnuje příběh, jehož prvním a bezprostředním posluchačem je

Bruno, jehož hnědé oko skrze špehýrku nespouští modrookého Oskara z očí. Motiv

šmírování, trapnosti odkazuje na kontext středoevropské literatury. Význam šmírování, jak jej
Rushdie, S. : Děti půlnoci, s. 662
Grass, G.: Plechový bubínek. Praha 1969, s. 48-49
115 Tamtéž, s. 47
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známe z modernistických

textů

Franze Kafky, Witolda Gombrowicze, Roberta Musila, Herrmanna

Brocha či Thomase Manna, se ale posouvá. I v
prospěch

nechává zapomenout na celek ve
hrdinou, který nejen, že
paličkami

show,

počítá

v skrytu soukromého kina

špehýrkou se v pomyslné cirkusové

detailu, ale špehýrka stojí mezi námi a

posluchače

fascinovaně

aréně

do role vzrušených

smyslu. I

Skutečná vypravěčská
vypravěč

stolem, pod

nemůže

jakési peep

zírají na obscénní hrátky za sklem. Za kulatou
skřet,

producíruje

hrbatý šašek bez pána, jehož nechutné
něj nemůžeme

perspektiva vychází z "nízkosti" v doslovném i přeneseném slova

se díky masce

babiččinými sukněmi

dítěte

ocitá v pozici chtivého voyeura, schován ve
způsobuje řadu

šmíruje a

za nemorální a obscénní, nesouvisí

zmiňovaná

přeci dítě

být ani morální, ani nemorální - je

ak

skříni,

pod

osobních tragédií - nízkost svéhlavého

tříletého dítěte. Ačkoli

trpaslíka ladí s omezeným horizontem výhledu
označován

vypravěčem

návštěvníků

historky nás odpuzují, ale zvuk bubnu a hlas láká a my se stydíme, že se od
odtrhnout.

dveřích

románu pohled skrz malý otvor ve

s naším pohledem, ale dokonce si naši pozornost agresivními

neurvale vynucuje. Staví své

kteří

Grassově

monstrozita a

dětským

hrám

Grassův

byl

zrůdnost

patří

román

s etikou. Oskar

krutost, na rozdíl od

Salímova Černého anděl smrti přichází děsivá Černá Kuchta z dětského říkadla a za křivdy
způsobené při dětských
vyprávění,

Postavy

zodpovědnost.

hrách nenese nikdo

To nás

opět

vrací k povaze mythického

jehož "etika" leží mezi řádem a chaosem, morální principy dobra a zla patří do pohádky.

původních mythů

cizoloží, ale

přijímá

jsou mimo etický kodex dobro/zlo - Odysseus lže, krade, vraždí,

osud a vrací

světu

z individuální morálky, ale ze zjevenosti.
svými jednotlivými
falešné, ale

příběh,

činy

řád.

Někdo,

V mythickém

světě

nepovstává pravdivost

kdo jedná ve jménu losu, osudu, vyvolení nemůže
či

ustavovat absolutní dobro

zlo. Oskarovo mesiášství

může

zrůdné

být

a

jenž vypráví, mluví pravdu a co na tom, zda je "morální" nebo "nemorální"?

Pravda příběhu nemůže být ani dobrá, ani zlá.
Představa

vlastní vyvolenosti postihne i monstrózního hrdinu Tournierova Krále

Abela: " Obr lidožrout. Cože? Já že jsem pohádkový netvor vyplouvající z noci
báchorečnou přirozenost věřím,

vplétá

můj

osobní příběh do

běhu světa

zde byl už před tisíci lety. Když
moje duše, která ji

to ano,

rozněcovala

země

a

čímž

tvor

nestvůrnější,

něco,

roztáčela.

(. ..) A pokud jde o tu
děsivé překvapení:

nestvůrnost ...

člověk

člověka

udělá

první

monstrum prochází od monstrare,
čím

je

být k obrazu předků. Anebo také

nového druhu.

Neboť

monstra se

nerozmnožují. (. ..) A tím se zase vracím k věčnosti své existence, protože mi nahrazuje
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nějaký

nebyl monstrum, musí se podobat svým

případně

článek

vlastně

Co je to

co se ukazuje - prstem o jarmarcích, atd. Takže tedy,

tím víc se má předvádět. (...J Aby
které z

v hloubce

byla ještě jen ohnivá koule kroužící v nebi z hélia, byla to

spolulidem, shodovat se se svým biologickým druhem,
mít potomstvo,

někde

Na svou

a dokáže ho vychýlit, kam potřebuje. ( .. .) Nuže já - já jsem

netvor, monstrum? Už v etymologii je trochu
ukazovat. Netvor je tedy

myslím ono tajné spřeženectví, které

času?

duchů,

zároveň

předky

a potomky. Stár jako

svět

svět,

a nesmrtelný jako

mohu mit pouze

domnělého

otce a

domnělou matku a adoptivni děti. ,.1 16 Neplodnost, absence matky a otce spojuje Abela s Oskarem i

Salímem

(byť

rodiče

jim

Oskarovi, tak k archetypu
těla.

vpisuje do jeho

přebývají).

výlučného

Monstróznost odkazuje jak k nestvůmému trpaslíku
Stejně

hrdiny.

jako Oskar a Salím

Abelova monstrózita nesouvisí s degenerovanou

s výlučností a vyvoleností, navíc se u

ale

tělesnou

deformaci - vysoký, hubený, s malým pohlavím a skoro slepý.
uvědomuje

intenzitou

své poslání: "Moje ruce jsou

odnášeni. Z dvou klasických poloh rukou vyhovuje jen supinace,
rovně

prsty spojené a
svalovou křeči.
nosiče,

směr

něj zpočátku

určuje běh světa,

nejedná

směr dolů,

Prostě phorické

mi

způsobuje

ruce! A nejen ruce, ale celé tělo,

herkulovskou silou, tim všim,

čemu

malost se k sobě od přirody hodi. To všechno je

předem

zrůdnost či

si však se stále

směrem dolů

dlaně otevřené

- mi

k nebi,

nevolnost, která se projevuje

počinaje nadměrnou

odpovidá lehké a malé

o

pro nošeni, zdviháni,

nahoru nebo

nahoru. Je to dokonce jejich přirozené poloha,

natažené. Pronace,

přímo

Postupně

prostě stvořeny

otevřenosti směrem

což se

tělesnosti jarmareční hříčky

přírody,

větší

právě

naopak

tělo děti.

dohodnuto,

výškou, zády

Moje velikost a jejich

chtěno,

od

nepaměti

takto

upořádáno, a tudiž hodno úcty a lásky."ll7 Do Abelova života vtrhává phorický princip, zádové

svaly mu

utvoří

hrb, zesílí mu boky i bedra, aby se mohl stát

skutečným

"Christophorem". Motiv

svatého Kryštofa se v románu stále vrací v různých variacích. Souvisejí s ním dva motivy - tíha a
dítě.

přes řeku

Obrovský Kryštof nese na svých ramenou

dítěte

se zdá být

větší

než celého

světa.

Když

v tělo

nosiče, stejně

celého

světa

Kristus,

tvůj

voda stoupá a tíha malého

svět.

chlapec (dle Jakuba de

Nesl jsi na ramenou i toho, kdo

svět

král, jemuž jsi prokázal službu." Abelovo tělo se tedy proměňuje

jako bubeník Oskar drží celý

na svých zádech a

dítě,

zdárně přejdou řeku, řekne

Voragine): "Nediv se, Kryštofe. Nenesl jsi jenom celý
stvořil: neboť jájsem

malé

čekání

svět

v rukou, chce automechanik Abel nést váhu

na Krista v podobě malého chlapce se pozvolna

mění

v neovladatelnou posedlost dětmi.
Najednou se celý

svět

nasycuje znameními a symboly, jež k hrdinovi promlouvají a stvrzují

jeho osudovou vyvolenost: ,,Abychom prorazili

zeď

své slepoty a hluchoty, musi do nás znameni

bušit znovu a znovu. Abychom pochopili, že všechno na tomto

světě

je symbol a parabola, chybi

nám jen donekonečna rozvfjet naši pozornost. ,.1 18 Abel se tedy dívá a čte; drobné detaily a náhody
považuje za "malá

upozornění

osudovém vyvolení se

osudu"

připravuje

na

(např.

schopnost psát levou rukou) a

svůj úděl.

Najednou na

něj

přesvědčen

o svém

phorický princip promlouvá ze

všech stran: v automobilech, které opravuje, nalézá antropophory - "phorická vozidla par
exellence"; poštovní holubi jako nosiči znamení; los a kůň jako phoričtí spoludruzi. Abel se tedy
mění

ve phorického obra a jeho vášeň pro naplnění osudu jej dovede k pedofilnímu šmírování a do

Toumier,M.: Král duchů. Praha 1988, s. 13
Tamtéž, s. 347
118 Tamtéž, s. 115
116
117
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Třetí říše,

služeb nacistické
převýchově;

symbolů

děti

místo aby

pro jejíž internátní školu
děti

nosil,

vyhledává

unáší; v nacistickém

rasově

Německu

vhodné chlapce k

a silných znamení. "Jenže vy ještě nedohlížíte, kam vede to hrozivé zbujení
bouře,

V nebi nasyceném symboly se sbírá

čistých

objevuje zemi

symbolů.

která bude mít strašlivou sílu apokalypsy a která nás

pohltí všechnyf,,1l9 Znamení mohou být stejně falešná jako proroci, ze sym-bolu, jak říká jedna
z postav, se

může

stát dia-bol,

románu hrají historické reálie

říše světla
důležitou

lidožrout), neleží podstata Abelova

se propadne do

močálu

Ačkoli

temnoty.

roli Qednou z klíčových postav je

příběhu

např.

Stejně

v alegorii o vznešenosti zla.

v Tournierově
Goring - obr
případě

jako v

Grassova Plechového bubínku zůstává stranou morálnost či nemorálnost hrdiny.
Příběh

Abela, který jedná spíš jako Kain, bychom mohli

autorský mýtus, autorský mýtus o autorských mýtech. Už
naslouchání
způsobuje

lepší
Krále

příběhům,

čtení

naše nepozorné

vysvětlení
duchů:

předtím

ale mít se na pozoru

před

nestačí

číst

jako

určitý

pouze "uložit si

sdělují, neboť

tím, co nám

dekonstruující

čas"

na

čtení či

ono zhoubné bujení

nebo naopak násilná a falešná nadinterpretace. Toumier má ale
přesycenost symbolů

pro zhoubné bujení a

- inverzi, ona je podstatou

mytičnosti

"Blahodárná inverze. Jde v ní o to, obnovit smysl hodnot, který zhoubná inverze
světa,

ztvárnila. Satan, pán

prelátů, generálů

a

policistů

nastavuje za pomoci svých kohort vládních
tváři

zrcadlo

z levice se stává pravice, dobru se

říká

Boží. A

způsobuje

činitelů, úředníků,

tak, že z pravice se stává levice,

zlo a zlu dobro. (. ..) Jedna z nejklasičtějších a

nejvražednějších zhoubných inverzí zplodila ideu čistoty. Čistota je zhoubná inverze nevinnosti.

Nevinnost je láska k bytí,
volbě

mezi

čistotou

a

usměvavé přijímání

nečistotou.

stravy nebeské i pozemské,

nevědomost o

pekelné

Z této spontánní a skoro vrozené svatosti udělal ďábel pitvornost,

která se mu podobá a je pravý opak svatosti: čistotu. Čistota je hrůza ze života, nenávist k člověku,
morbidní vášeň k nicotě.

Tělo

chemicky čisté muselo podstoupit barbarské zpracování, než dospělo

k onomu absolutně protipřirozenému stavu. Člověk, kterého si osedlal a na němž cválá démon
čistoty, seje kolem sebe zkázu a smrt.,,120 Ve jménu inverze čistoty vytváří Abel fascinující tělesnou

mytologii. Princip inverze
karnevalového

těla,

dobře

které se neustále

obrácenosti" - "naruby": nízké se
abstraktní se

převádí

známe z Rabelaisovy (Bachtinovy) koncepce groteskního

do

tělesné

mění

proměňuje,

ve vznešené a vznešené v nízké, vše duchovní, ideální a

roviny. A protože karnevalové,

jalový povrch, který uzavírá individuální
vnitřnosti, střeva

119
120

tělo,

vystupuje do

otevřené

a měnící se

tělo

popředí "vnitřní tvář" těla

ignoruje
- krev,

a vše, co souvisí s inverzním snížením, tzn. s tělesným "dole" - pohlavní orgány,

útroby, zadnice: "Snížení tu znamená
zároveň

umírá a obnovuje a jemuž vládne "logika

rodícím; snižováním se

zpřízemnění, sepětí

zároveň pohřbívá

Tamtéž, s. 331
Tamtéž, s. 86-88
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se zemí jako s principem pohlcujícím a

i seje, hubí se, aby se znovu rodilo víc a líp.

Snižování znamená také

sepětí

s funkcemi dolní
početí,

s takovými akty, jako je souložení,

části těla,

těhotenství,

Snižování kope tělu hrob pro nové zrození.'d21
k pohlcování a
říjení,

vyprazdňování

a

noří

k překonání té beznaděje. Položím se
vzepřu

vyprazdňování.

rození, pohlcování a

I Abel se obrací k zemi, k vnitřnostem,

se do monstrózní fekální mytologie, v níž hraje hlavní roli

zároveň

požírání a kálení. "Je to

s životem útrob a rodidel, a tedy také

beznaděje

jakýsi mimický výraz

břichem

na zem, nohy od sebe,

dlaně opřu

zároveň obřad

a

o zem, napnu paže,

trup, hlavu zvrátím dozadu ke stropu. A tak říjím. Zní to jako hluboké a prodloužené krkání,

jakoby vycházející z útrob a rozkmitávající dlouho vibrací krk.

Uvolňuje

se jím s úlevou všechna

otrávenost života a všechen strach ze smrti.,,122 Nemožnost dál existovat, vědomí pomíjivosti
Abelovi každé ráno "zle tíží kostru" a vždy, když pohlédne do zrcadla, doufá, že se jeho phoricky
živočišná tělesnost

projeví (převrátí!) i navenek. Touží vyměnit lidskou tlamu za novou zvířecí

z masa a kostí a nechat rub vystoupit na líc, a proto se místo

říjení začne

oddávat

tvář

"fekálkůře":

"Taková tlama! Co je tohle za tlamu! Do hajzlu s ní! Mé ruce přitom svíraly krk a otáčely se, jako
by se chystaly hlavu odšroubovat. Tu už jsem byl bez sebe vzteky a šel jsem
Tam jsem si klekl před mísou, jako bych se

chtěl

skutečně

na záchod.

vyzvracet, ale místo toho jsem do ní vstrčil celou

hlavu, zatímco má levá ruka šmátrala po konci řetízku. ,,123 To, co je nahoře - hlava, tvář musí být
sníženo,

převráceno

a skrze nízké

očištěno.

se přesně ke každodennímu kálení
ten jemný rozdíl?

Podřep

většiny,

"Nemám nic proti tureckým

která sice není profánní, zato je

ve stoje, k němuž turecký záchod nutí, je
klečení

ctnostné pokory. Je to jakési

naopak, kolena

při něm míří

k zemi. Zato přímo k zemi ukazuje omega, hledající, zdá se,
země

mohla aktu napomoci,

podobá. (. ..) Co je v těle
v hloubce našeho

přitahujíc

umocněná

živočišného

při

určitě

ve

dvoře.

Hodí

laická. Chápeš

vší nepohodlnosti plný

k nebi, místo aby ukazovala

bezprostřední

kontakt se zemí, jako by

k sobě jakýmsi magnetismem to, co se jí v těle nejvíc

podoba země, co je

tepla.

záchodům

Hnůj

země plná

živých

zárodků

a dlouho zrající

není nic jiného než zem, jíž animálnost

propůjčila

dynamiku, která je jí vlastní. ,d24 Nestror, hrdinův spolužák a duchovní učitel, zasvěcuje Abela do
inverzní mytologie kálení, jež
splynula se

skutečnou

náladu (hradby,
svému
otec

zasvětili

věže,

spřízňuje člověka

se zemí, rubová zemina

zemí. Z tvaru a substance lejna

feudalismus).

Iniciační

vyčtou

těla

dokonce oba

vystupuje ven, aby
přátelé středověkou

fekální zážitek vrcholí v okamžiku, kdy

učedník

Abel

Nestorovi vytírá zadnici kázáním o svatém Kryštofovi, jenž vlastní rukou sepsal

představený

- geniální inverze evangelijního mytí nohou a

současně

vtipná aluze na proslulou

scénu z Rabelaisova románu. Všechny další projevy karnevalové inverzní

tělesnosti

se projevují

skrze kálení, např. plození a rození: "Velké říjení. Druhé velké říjení. Žádná úleva. Jediná útěcha
Bachtin, M.M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha 1975, s. 22
Toumier, M.:Král duchů, s. 53
123 Tamtéž, s. 54
124 Tamtéž, s. 68
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122
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dnešního rána je fekální povahy. Vyprodukoval jsem

nečekaně

a

bezvadně přenádherné

lejno tak

dojatě

na toho

dlouhé, že se muselo na koncích zahnout, aby se vešlo do mísy. Dívám se
nádherného macatého pucka z živého bahna, kterého jsem
života. Zácpa je hlavní

příčina

dvounohý pytel

exkrementů.

nejhůř

podrobuje se rozkladné

125

přicházejí

hnilobě

do

s tím, že by

měl

být

Proces vylučování zkonkrétňuje obrodný životodárný cyklus
z vnějšího

zemině.

světa

pozbývá

tělem,

opět

rozmělňováním

z rubu

těla

konsistenci a tvar,

zrodit a v jiném tvaru a

Tento fekální mýtus, jehož smysl se vyjeví teprve
vylučování,

pojídání, trávení a

transsubstanciace. Vše, co prochází

v

sobě

tají jakýsi inverzní princip

se jím stává, a proto to, co z něj vycháZÍ, má v

karnevalové inverzní vznešenosti a

svátečnosti

vojenské latríny, nosí sebou neustále

dvě

důvěrné

chuť

chápu Velké 17. století a s jeho

člověk smiřuje

se

a zániku, aby se mohla

konzistenci se navrátit k mateřské
v propojení aktu

porodil, a dostávám

Tady pomáhá jen blahodárná, bohatá a pravidelná stolice, ale jak

skoupě se nám té přízně dostává!"

umírání a rození - hmota

dobře

špatné nálady. Jak

klystýrovou a projímadlovou mánií. Ze všeho

právě

povahu

nejbytostnějšího

prkýnka, z nichž staví

oltář,

sakra. Když Abel kope

"na němž pak dokonával své

a plodné spojení s pruskou zemí". Záchod se pak stává oltářem v doslovném i přeneseném

slova smyslu.
Abelovu

proměnu

v mléce" a neobvyklá

vobra-monstrum provází

vášeň

přímo živočišná

k tatarskému bifteku: "Po diskusích s

žravost, náruživá "záliba
číšníky

v jedné restauraci

v Neuilly, kde se podává toto cynické a brutální jídlo, jsem dosáhl toho, že postupně vynechávali

jedno po druhém všechna
protože jsem

měl

koření,

přitahovaly řeznické
kůže,

kusy

začal jsem

výhrady i co do množství,

masa, které jsem kupoval v jednom

z

která jsou k tomu, aby zastírala nefalšovanou nahotu masa. A
si brzy mlít v mlýnku celé

koňském řeznictví. Uvědomil jsem

si tak,

čtvrti

proč mě

kvalitního

vždycky tolik

špalky a háky vystavující pohledům divou a kolosální nahotu zvířat stažených

rudě planoucího

masa,

kovově

lesklá játra,

narůžovělé

a houbovité plíce,

krvavě

rudá

intimita, jak ji odhalují nestoudně roztažené kýty jalovic, a zvlášť pak vůně studeného tuku a sedlé
krve, která se vznáší nad celým tím masakrem. ,,126 V Abelově hladu po syrovém masu promlouvá
barthesovská krvavá mytologie bifteku 127
svůj

krvavý

původ

nejpůvodnějším

.

V syrovém mase bifteku, který okázale demonstruje

- živá hmota mrtvého

významu. Rozkoš sousta

zvířete,

spočívá

se koncentruje

jednak v pocitu

živočišná

vítězství

energie v tom

nad mrtvým

zvířetem,

jednak v přijetí jeho síly - sníst býka znamená do sebe absorbovat jeho sílu. Tatarský biftek navíc
spojuje atavistickou touhu po

soupeřově

krvi a síle se slizovitostí jakési

zárodečné

prahmoty, s níž

se člověk pozřením sousta spojuje. "Když říkám, mám rád maso, mám rád krev, mám rád
tělesnost,"

vyznává své credo Abel. Akt jídla vytváří sbratřující pouto oddanosti a lásky - ,,jím rád

Tamtéž, s. 10 I
Tamtéž, s. 79
127 viz. Biftek a hranolky. ln: Barthes, R.: Mytologie. Praha 2004
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maso, protože mám rád zvířata." Touha pojídat převádí původní povrchový phorický princip nesení
na interní pohlcování -

dítě,

jež má být neseno, chce být ve jménu lásky pozřeno.

Abelovo lidožroutství se transformuje do voyeurství, v skrytu pozoruje a

vstřebává dětská

těla. Šmírování vyjadřuje pouze jiný druh obžerství - požírání, pohlcování nikoli ústy, ale očima.

Pohled šmíráka
svou

znásilňuje, spočívá

přítomnost.

pohlcování
umocňují

očima

- nejen

viděn

Nebýt

a

na

těle oběti

vidět,

a absorbuje ji do vlastního

"tělo"

zrak, ale i

aniž jí dá pocítit

kochat se pohledem na nevidoucího poskytuje rozkoš a

nahrazuje i slast sexuální. Když
Abelův

těla,

přidává ještě

fotografování, oba požitky se

dětská těla,

fotoaparátu pohlcuje

fotoaparát se

přímo

stává pohlavním orgánem bezpohlavního monstra: "Když ve své staré hotchkissce projíždím

ulicemi, je moje radost skutečně dokonalá, jen když svírám svůj rolley,
mezi stehny. Cítím se tak
oko se

bleskově otevře,

báječně,

když mu

zavěšený

vyzbrojen obrovským pohlavím potaženým
řeknu:

"Podívej se!", a

zavře

se

kolem krku,

kůží,

neúprosně

pevně

jehož kyklopské

za tím, co

uvidělo.

Úžasný orgán, ostrovid a paměť sama, hbitý sokol, který se vrhá na kořist, aby ji ukradl a přinesl
svému pánovi, co je na ní nejhlubšího a nejklamnějšího, její vnější vzhled!,,128 Sám hrdina uvažuje
o fotografování jako o konzumaci - "kdyby se daly krajiny jíst, nefotografovaly by se".
pozřené

fotoaparátem se uchová navždy v paměti filmu, a
tělo

pouhý oka-mžik. Vyfotografované

přitom

k takovému

"zvěčnění" stačí

především tělem přivlastněným,

se stává

Tělo

ukradeným;

navždy oloupeným o momentální podobu, jež se poté, co byla vyfotografována, jeho fyzické
existenci již nikdy nevrátí, ale na fotografii bude žít a stárnout svým vlastním životem. Když Oskar
Matzerath vyvolává na začátku svého bubnování postavy z rodinného fotoalba, mluví o pekle, které
by nastalo, kdyby byl nahý

člověk

ponechán o

samotě

v místnosti se zarámovanými fotografiemi

jeho života. Fotografie nejen krade "to nejhlubší a
emblematizuje,

ať

již

záměrně či nezáměrně,

albem nostalgii, ukazuje totiž
už

nepatří.

člověka,

Proces vyvolávání

filmů

jednu z mnoha

jakým byl nebo
nás

nejklamnější"

opět

chtěl

tváří.

vyvolá listování

vrací k fekální mytologii a k Abelovi; ve vztahu

krajiny jsou zde nejvíc zastíněné a

návykům jako

většinou

současně

být, ale jakým už není, a tělo, které mu

potivu a negativu zase promlouvá princip inverze: "Nahé
nejmléčnější

Proto

- podobu, ale

olovnatě

by člověka zavádělo do převráceného

tělo,

jehož v realitě

nejněžnější

a

šedé, to vytrvalé dementi našim vizuálním

světa,

ale do

světa obrazů,

a tudíž bez jakékoli

skutečné zlovůle, který se dá vždycky po libosti postavit na nohy, a je tedy doslova reversibilní. ,,129

Nejen

proměna černé

umožňují

a bílé, ale i

metamorfózy

převrácení

přivlastněného těla,

jež

může

být navíc

negativu kdykoli redukováno na pouhý detail, neobvykle
fotografovaná těla reprodukována do

128
129

samotné

zvětšování

vyvolávání a

zvětšování

zleva doprava a naopak

nekonečna.

Tamtéž, s. 116
Tamtéž, s. 122
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při

či

zvětšenou část.

A tak mohou být

vytváří

Princip inverze tedy
karnevalovému principu

kánon zobrazení

převráceného světa

a živelné

posedlost po vyjevování temné, rubové podstaty
mýtické

tělesnosti

otevřenosti

těla

v autorských (moderních) mýtech. Ke

tříšti

dionýské

věcí.

tělesnosti

se

přidává

Inverzní energie obohacuje zobrazení

o zvláštní typ ošklivosti a "zvrácenosti", které odkazují jednak k fragmentární
těla

deformovaného dionýského

tradičního těla utvářela

(viz.výše), jednak k principu "nechuti". Kánon
nechuť

morfologie, vymrštěním mimo sebe, s vyrážením mimo hranice. 130

s přeháněním vlastní

Pramen nechuti všeho ke

všemu a všeho hledá především v novém vztahu k vlastnímu tělu a v propojení zkušenosti
nechuť

strachu, že celek mého
Baudrillard

uzavřeného

-

označuje

těla

tělo

těla. Nechuť

a izolovaného

z dotyku pramení jednak ze

bude narušen, jednak z předpokladu, že kontaktem s druhým bude mé

druhého je vždy

za náhražku touhy,

nepřátelské

čerpá

a

nečisté.

Inverzní energie nechuti, kterou

svou moc ze síly averze a odmítání. V monstrózních

příbězích

Rushdieho, Márqueze, Tourniera nebo Grasse ale ona inverzní

odlišně.

Pokud chápeme touhu jako slast, jež

nechuť

skutečně

vyrůstá

jednak z bezprostřední

nemůže

neboť těly většiny

nahrazuje,

spočívá právě

jejíž mohutnost a zvrácenost
Veškerá sexualita

bud' z vášně

zrůdné,

nestačí

naplněna

zmíněných

případech

dítě,

spala a dole byla při

věci,

vášně

vášeň,

se propojuje

vůli?

plyne

Abelova posedlost oscilující mezi phorickou

lačnost

nechuť čtenáře

s chutí hrdiny.

Ostatně

po syrovém mase, Oskarovo šumákové

narůst

,jedenáctý prst",

"třetí paličku

nevěděl;

na

jsem to já,

mech a jedenáctý prst někomujinému a houby jenom

ten dole svou vlastní hlavu, svou vlastní
nahoře

zmítá

pak ji

(trpaslík Oskar, obr Abel), jednak z jakási

jazyk, a proto si nechává
Patří

mýtů

prvního typu

buben", aby mohl bubnovat nikoli do plechu, ale "do mechu"; ,,A už jsem ani

kdo tu bubnuje? Je to Maria?

poněkud

funguje

uskutečněna,

a

autorských

Nechuť

nebo incestní.

vždy hraje zásadní roli - Abelova žravost a

andante. Oskarovi už

nechuť

v uskutečňování nemožného a přijímání nepřijatelného.

představy tělesné zrůdnosti

slastí a pedofilní touhou. V obou

být nikdy

postav

apriorní nemožnosti touhy - Oskar vnímaný jako
chuť

chuťové

z dotyku. Znechucení z představy, že se mě někdo dotýká a odpor k tělu druhého

ale zapadá spíš do kontextu
tělo "znečištěno"

nechuť

krása, harmonie, dokonalost, forma; logicky tedy ošklivost a

souvisejí s neuměřeností a bezmormím. Jean Baudrillard spojuje

a taktilní -

zvláštní

mně?

Má

Pracoval to tu Oskar, on anebo já? A Maria tam

navrch nevinně vanilku a pod mechem přísné houby, která

nanejvýš šumák, ale ne toho tady, jehož jsem

přece

ani já

nechtěl,

chtěla

jenž se osamostatnil, jenž

dokazoval, že má vlastní hlavu, jenž ze sebe cosi vydával, co jsem mu sám nevnukl, jenž vstával,
když já lehal, jenž měl jiné sny než já, jenž neuměl ani číst ani psát, jenž přesto za mne podepisoval,
jenž dodnes i

teď

si jde svou vlastní cestou, jenž se ode mne

poprvé pocítil, jenž je mým

nepřítelem,

nechává na holičkách, jehož bych
130

odloučil

s nímž se pořád znovu musím

nejraději

zradil a zaprodal, za

něhož

už toho dne, kdy jsem ho

spolčovat,

jenž

mě

zrazuje,

se stydím, jenž mě má až po

viz. Baudrillard, J.: Síla nechuti. In: Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha, Karolinum 2003
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krk, jehož omývám, jenž

mě poskvrňuje,

jenž nic nevidí a všechno

větří,

jenž je mi tak cizí, že bych

mu nejraději vykal, jenž má docela jinou paměť než Oskar. ,,131 Oskar bubnuje litanii nechuti chtění

a odpírání, pohrdání a lásky; na jednu stranu silou vůle

(přerušený růst,

hlas) ovládá své tělo,

na druhou stranu se mu ve chvílích erotické vášně naprosto vymyká z kontroly, vlastní tělo se stává
jeho protivníkem - opovrhovat jím znamená opovrhovat i sám sebou. Pocit hnusu k vlastnímu tělu
sžírá i Oskarovu matku.
těla

motivy

a jídla. Obraz šlemovitého a slizkého
kulinářská

výpary doprovázející
nevěrné

Nechuť později přeměněná

v neméně nechutnou žravost

těla úhořů, třaslavá

opět

spojuje

hlenovitost ryb v rosolu a

vyznání brunátného manžela se prolínají se špatným

svědomím
neboť

manželky užírané zakázanou láskou k vlastnímu bratranci. Hnus pocházející z útrob,

"mamka byla se svými orgány zajedno", opanuje celé

tělo

a

křeče

zvracení jej obracejí "naruby"

dokud nezemře pohlceno sebou samým.
Pozření

připomíná

sebežemou incestní láskou trochu

narcisovské utonutí ve vlastním

obrazu, touhu po stejném. Nejde ale ani tak o touhu po identickém
bratrském (sesterském) - po jiném než já, a
Buendíů

(Sto

roků

rozvrat rodiny,

tradici, zákonu i osudu (kletba
antických

příběhů

útěchu před

samoty) hledají

dostředivost zapříčiní

buď

se jí

nemohou jednat jinak.

ocásku) a

uzavřená

řád,

o kosmogonickou,

předznamenávají

osud

vyčerpává

přestože právě

její

všemu navzdory - konvencím,

do vlastního nitra. Zatímco hrdinové

vyhýbají a podlehnou-li, následuje trest, hrdinové autorských

mýtů

mythický rek vždy jednal ve jménu nadosobního zájmu, bránil,

proto jeho

příběh

neposkytuje prostor pro subjektivní

Oskar, Abel, Buendíové a další hrdinové autorských
přicházejí

vášeň

Je to

duši) jako spíš po

stejném a známém. Potomci rodu

samotou v incestní lásce,

města, světa.

prasečího

Tradiční

napravoval a obnovoval

přesto bytostně

(těle či

řád

mýtů

svou

nastolující, roli mythických

síly chaosu a

zvěstují

blížící se zánik,

v slepé vášni k falešné stejnosti: ,,Jenomže

vášeň,

hrdinů.

neboť

zůstávají

vášeň.

byt' tragicky,
Naopak jejich

Salím,

naplňují,

ale

vyprávění

a

jejich potenciál a energie se

praskliny a trhliny .. .začal jsem

snad už tehdy chápat, že moje láska k Džamile byla, v jistém smyslu, omylem? Pochopil jsem už
tenkrát, jak jsem
nebetyčnou,

úplně obyčejně přenesl

na její bedra hluboký obdiv, v

vlastně uvědomil,

všeobjímající lásku k vlasti? Kdy jsem si

krvesmilné city patří mému

skutečnému

dvojčeti,

rodnému

němž jsem teď spatřoval

že moje

skutečně

tj. Indii, a ne té krákoravé Juchtli, která

mě tak bezcitně odmrštila, jako použitou hadí kůži?,,132 Ačkoli dionýské a karnevalové tělo hrdinů

se otevírá "do"

světa, přesahuje

kosmickým, incestní
řádu

a chaosu se

vášně

131
132

vášeň

přenáší

hranice mikrokosmu individuálního

mu brání hranici

do mikrokosmu

těla

a stává se

rodiny-světa přesáhnout. Původní

těla,

jež se trhá

rozkročeno,

a pomíjivostí lidských dějin, nad propastí blížícího se chaosu.

Grass, G.: PlEchóvý bubínek, s. 236
Tamtéž, s. 573
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tělem

tragický konflikt

mezi samotou soukromé

INTERMEZZO DRUHÉ: HOSTINA

Ta touha, kterou mám skoro vždycky, kdykoli cítím, že mám zdravý žaludek,
hromadit v sobě
Obzvlášť

představy

tu touhu ukájím

strašně

o

krkolomných kouscích s jídlem.

před uzenářskými

krámy. Vidím-li klobásu

s cedulkou oznamující, že je to stará tvrdá klobása,
představě

pravidelně

zakousnu a rychle,

a

hltavě

bezohledně

se do ní ve své

polykám jako stroj.

Franz Kafka: Deníky

Ach posvátný akte jídla, jenž tak dlouho budeš spojovat národy, dokud se
bude snídat!
Gunter Grass: Plechový bubínek

Pokud

při čtení

v Homérově eposu se

Odyssey

"dějí"

oddělíme čas vyprávění

pouze dvě

věci: buď

a

čas,

o

němž

se vypráví, zjistíme, že

se hoduje, nebo se vypráví - respektive hoduje se

a po té se vypráví. Každou scénu rámuje motiv hostiny. V pomyslném prologu prvního
zastihneme bohy, kterak se sešli v paláci u Dia Olympského, aby
tam

připomene
zraků

jiskrných

uprostřed hodů

prvního

Athéna krutý

zpěvu.

Odysseův

osud a

začne

"při

hodech

bohyně

nenasytných ženichů, jejichž obžerství vidíme

dřív

- Athéna

přichází

první), Télemachos dojíždí do Pylu a Sparty, Odysseus dlí u

hoduje

(zpěv

druhý), Télemachos se i s Odyssem vrací a hostina pokračuje

návštěvy

-

podobně

hoduje otec u krále
u

pastýře

překvapivě
čase

jako ve

Faiéků.

Spartě

začíná

ostatně zůstává

neustále

a v královském paláci se

(zpěv

k Nestorovi, pylskému králi a

se" -

než Télemacha, hlavního hrdinu

hoduje

připlouvá

těšili

opustí olympské hody, zjevuje se

Destruktivní veselí a obžerné hodování agresivních ženichů
nedělo

a

za svého oblíbence orodovat. Poté s Pallas

vstupujeme poprvé na Ithaku - jen co

v pozadí, jako by se na Ithace ani nic jiného

seděli

zpěvu

Faiéků

a v paláci se stále

(zpěv třetí).

Télemachos

hostina, která trvá po celou dobu Télemachovy

v paláci krále Meneláa. Zatímco syn hoduje u spartského krále,

Když otec se synem stanou opět na březích domovského ostrova, hodují

Eumaia, zosnují pomstu nad ženichy a

přicházejí

do královského paláce, kde se -

- stále hoduje a během hostiny také vykonají naplánovanou pomstu. I v retrospektivním

dobrodružství, o nichž Odysseus vypráví na

jídla, požírání

důležitou

hostině

u faiéckého krále Alkinoa, hraje motiv

roli (miska krve v podsvětí, Héliova stáda, lidožravý

Kyklóps Polyfémos).
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Poseidónův

syn

V profánním i náboženském životě Řeků hrálo společné hodování velmi důležitou roli.
Fustel de Coulanges 133 zmiňuje několik funkcí veřejných hostin. Hlavní význam samozřejmě
spočívá

v jejich kultickém charakteru.

vytváří společenství

jejich

přízeň

Obětní

hodovníku, tzn. lidí a

a ochranu nejen pro sebe, ale

hostiny udržují a zakotvují

bohů

- pojíst

především

společně

řád

obce.

Obětní

hostina

s božstvy znamená zajistit si

pro obec. Mimo

mimořádných svátečních

hostin přikazovalo náboženství i každodenní posvátné jídlo 134 . V Athénách dokonce určoval los
muže,

kteří

veřejnému

museli zasednout ke

kultu

stabilitu obce.

samozřejmě

Společné

jídlo

společnému

kteří

odmítli. Vyhnout se

znamená urazit bohy, s nimiž stolujeme, a tudíž narušit
nevytváří

vnitřní

důležitější

než příbuzenství, protože

vytváří

v průběhu

dějin

vazby hodovního

společenství

řád

dodnes), protože se

svazek vyznavačů/příslušníků jednoho kultu. Když se

řadu občanských rituálů (např.podpis

předpokládá,

solidarita. V podstatě by se dalo
deklarace dosaženého

že mezi
říct,

těmi, kteří společně

smlouvy - což

Podle

antropologů

přeměně zvířecího

ostatně

platí

určitá

veřejná přísaha

dokonce organizace

jeden z hlavních rysů, jímž se člověk liší od zvířete; vymezuje se vůči

ilustruje scéna z Eposu o Gilgamešovi o

důležitý

popili a pojedli, vznikne

že tento typ hostiny funguje jako jakási

civilizačního stupně.

silný

mohou být dokonce

antické poli s náboženský kult profanizuje, stává se z veřejné hostiny

politický akt, který legitimizuje

udržující

mimořádně

pouze pouto mezi lidmi a bohy, ale také

svazek mezi hodovníky samými;

vyjadřuje

jídlu, a zákon trestal ty,

společného

divočině.

To

a

jídla

dobře

Enkidua v moudrého Gilgamešova

přítele. Enkidua kultivuje nevěstka Šamchata - souloží s ním ,jak dělá žena", umyje jej, obleče do
čistého

šatu a odvede do hrazeného

města. Přechod

z chaosu

divočiny

do ohrazeného

řádu

Uruku

korunuje na závěr zrněna stravovacích návyků. Enkidu, který "s gazelami trávou se živí, s dobytkem

u napajedla pije, jen mléko

zvířat

zvyklý byl sát", usedá k hodovní tabuli, kde se podává chléb a

pivo: "Jez chléb, Enkidu, to patří k žití! A pivo pij, jak zvykem je v zemi!"
hostiny "soupití" se v podobě symposií
poučení,

i ono

vytváří

pevná pouta -

přesouvá

Význam společné

i do soukromé sféry. Symposion spojuje zábavu a

důvěrné společenství kumpánů.

pak společenství těla ustupuje spojenectví ducha.

135

V literárním žánru sympozia

136

Viz. Coulanges de F.: Antická obec, Praha 1998
Náboženskou povahu veřejných hostin dokládá Fustel de Coulanges popisem rituálního oděvu stolovníků i
kultických předmětů. Hodovníci mají na hlavě věnec a oblékají se do posvátné bílé barvy. Rituál každé obce přesně
stanoví pořadí a druhy pokrmů, tvar a materiál kultických nádob. Rituální charakter hostiny samozřejmě doprovází
modlitby, úlitby, zpěv hymnů.
135 Chléb a pivo představují zásadní kultické pokrmy. Oba emlematizují lidsku práci - úsilí a kultivaci. Pivu a vínu
navíc přísluší magická moc, která souvisí jednak s jejich výrobou (kvašení), jednak s konzumací (opojení). Motiv
chleba se v eposu vrátí ještě jednou. Gilgameš usne u nesmrtelného Utanapištima, který přikáže své manželce, aby
napekla chleby a pokládala je ke Gilgamešově hlavě. Každý chleba označuje jeden prospaný den. Vyschlý, scvrklý,
plesnivý chléb znamená mrhání a marnost, odráží jednak stav hrdinova neklidného nitra -"Mého těla zmocnil se démon
a v mé ložnici sedí smrt. ", jednak jej vede k iniciačnímu prozření - ,,život, jenž hledáš, nenalezneš. "
136 K literárnímu žánru symposia a jeho travestiím viz: Putna, M.C.: Platónovo Symposion - před textem,za textem. In:
Souvislosti 3/2003
133

134
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Spektrum homérských hostin je mnohem pestřejší. Úvodní hodování bohů připomíná
blažený rajský stav, hodování
po

dobře

soběrovných

božstev, výraz zaslouženého klidu,

a zábavy

vykonané práci. Božské hostiny na Olympu, kde nikdy nefouká vítr, neprší a stále jím

proniká bílé

světlo, zprostředkovávají

prosvětleného

Hádova podsvětí. Ovšem i k podsvětí patří hodování.
zemřelým

(mléko, med, víno), aby si zajistili

uspořádá

zpěvu

obraz blaženosti - nesmrtelní bohové za

nektar a jedí ambrosii. Blažené hodování

hostinu

odpočinku

Múz pijí

Olympu kontrastuje s věčnou temnotou
Řekové neobětují pouze bohům, ale i

přízeň zemřelých předků či hrdinů.

podle rady Kirké Odysseus, když sestupuje do

podsvětí.

jediné místo blažené smrti - elysejské asfodelové louky. Naopak

Takovou rituální

S hodováním souvisí

nejhrůznější

muka

děsivého

Tartaru spočívají mimo jiné v odpírání jídla a pití (Tantalos).
Hostina u pylského krále

začíná

jako typický

obětní

rituál na

počest "Zemětřasa kadeří

tmavých":
"K vladaři Poseidónu se nyní, cizinče, modli.
Jeho jest hostina tato, k níž právě jste náhodou přišli,
ale až úlitbu vzdáš a se pomodlíš, jak to je zvykem,
potom i druhovi dej ten pohár sladkého vína
k oběti, neboť myslím, že také se k nesmrtným bohům
modlí - neboťpřec všem jest nezbytně potřeba bohů.,,137
Opekše vrchní maso a dolů z rožňů je stáhše,
každému podíl dali a skvostné slavily hody.
Když pak žízeň a hlad již nadobro zahnali všichni,
Nestór, gerénský jezdec, k nim počal mluviti takto:
"Nyní je spíš už vhod, bych zvěděl a na to se optal
našich hostí, kdo jsou, když dost již požili jídla." 138
Účast na obětní hostině tlumí napětí. Télemachos jako nově příchozí musí být vyzván k hostině,

aby se vzývaný
společně

bůh

současně spoluúčast

neurazil a

modlí, mluví stejnou

příchozích

a smysl jejich

si je přeci za to, že

řečí.

návštěvy

ač přichází

na kultu s cizince

Nenarušení rituálu hraje tak

se jeví jako sekundární. Hostu

činí

druha, protože ti, co se

důležitou

přísluší řada

část, vystřídá

pozici

urozený) host:
Když pak jej umyla v lázni a natřela olejem lesklým,
A když krásným pláštěm a sukní mu oděla tělo,
jinoch vystoupil z vany, jsa bohům roven.
Hned pak k Nestoru kráčel a sedl si k vladaři lidu. 139

Odysseia, III./43-48
Tamtéž, III.! 65-70
139 Tamtéž, III.! 466-469

137
138
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opěvovaného

božstva

privilegií. Zaslouží

části

hostiny, poté co

čestný

(a jak se ukáže i

z neznáma, vzývá a chválí naše bohy. V druhé

již proběhla "oficiální" kultická

roli, že identita

Obrazy rámcové ithacké hostiny přinášejí zcela jinou atmosféru - blaženost, soulad, božství
kteří

rituální význam se vytrácí. V královském paláci hodují ženiši; cizinci,

nebyli zváni.

Samozvaní hosté hodují v královském paláci za nepřítomnosti hostilete, mrhají jeho jmění,
znásilňují

jeho manželku a

služebné. Pod rouškou hodování zábavy a her, pustoší

svádějí

Odysseův

palác.

Jak ironicky zní Télemachův povzdech ,,jmění mi tráví". Ženiši pustoší a pojídají královský
majetek. Hostina se v tomto kontextu stává metaforu zhoubného a destruktivního chaosu;
rozkladného živlu, jenž zachvátil (požírá) domov. 140 Samotný akt jedení, pití a trávení vyjadřuje
zmar a marnost. Do kultivovaného hodování ušlechtilých homérských

hrdinů

rozkladného dionýského živlu - opojná slavnost ústící v orgiastickou

křeč

zábava, která vrcholí smrtí.
Hostina se

mění

očaruje

samozřejmě proběhnout během

krvavá pomsta musí

nepřísluší)

hostiny.

se kují pikle, osnují léčky a lsti (pomsta nad ženichy; hostina, na

Odysseovy druhy; Odysseus opíjející Kyklópa).

se vlivem evangelijních motivů pak bude hojně objevovat ve
Klíčová

destrukce, veselí a

v záhubnou slavnost, pod rouškou her, zábavy a kratochvíle (ta však, jak víme,

homérskému hodování
níž Kirké

Závěrečná

se vkrádá náznak

literární role hostiny ale

Odysseův příběh

spočívá

jakoby požíral a trávil sám sebe.

středověké

v tom, že
Během

Přímá

souvislost hostiny a smrti

a barokní literatuře.

vytváří určitý

narativní prostor.

eposu zazní torza Odysseva

příběhu

několikrát: formou prorockého futura 141 se několikrát zmíní Odysseův návrat na Ithaku, Odysseus

pod rozmanitými narativními maskami (mladík,
vypráví variace svých

osudů různým posluchačů

Pénolopě, pastýři, chůvě ... ).

zpěvu

o

sobě

Jeden

vypravěčem,

jeho aktérem a

stařec,

příběh

žebrák,

trosečník,

- králi Alkinoovi,

se mnohokrát zrcadlí sám v

ale dokonce i jeho

posluchačem

hrdina, otec, syn ... )

Athéně,

sobě

Télemachovi,

a Odysseus je nejen

- nepoznán naslouchá heroldovu

samém. Všechny tyto epizody se vypráví v časoprostoru hostin,

faiéckého krále.

Přestože

vyprávění příběhů přináší

především

katarzi hostiny, samotný akt

vyprávění

mluvení se vůči jídlu a pití jeví jako sekundární:
"Hoste, buď zdráv! Buď vítán, a srdečně - Ale až potom,
až bys pojedl dost, nám povíš, čeho si přeješ.'d42
"Berte sijen, buďpo chuti vám - však teprve potom,
až byste pojedli dost, nám povíte, kteříjste muži. ,,]43
Nejdřív

se jí a pije a až poté se může vyprávět, hlad a prázdný žaludek se rovná strasti:

Teď však nechte

mne pojíst,

ač velmi jsem

na duchu teskliv:

neníť drzejší věc než hrozný žaludek v těle,
neboť si vynutí vždycky, byť násilím, aby ho

každý

140 Podobný motiv - ohroženého, napadaného domova a "vyjídaného" království se vrátí např. v Shakespearových
tragédiích.
141 Viz.: Todorov, T.: Poetika prózy. Praha, Triáda 2000
1420dysseia, I./123-l24 (Télemachos hostem spartského krále)
143 Tamtéž, IV.! 60-61 (Odysseus hostem faiéckého krále)
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u

dbal, byť velmi byl týrán a velkou žalost měl v duši:
Tak teď i já mám na srdci žal- však žaludek pořád
nutí mě kjídlu a pití a vyhání ostatní všecko
z paměti, co jsem kdy zkusil, a káže mi dosyta pojíst. 144
Hlad, strast
těla,

těla

dokonce

přehluší

i tesklivost srdce. Teprve tehdy, když budou uspokojeny

věci

mohou zaznít věci ducha, jehož plně sytí právě vypravění.

" Tak tedy pláč, jenž vypukl dřív, již potlačen budiž,
hostiny zas teďpomněme radšI
Nechť na ruce vodu nalejí nám - vždyť času je dost až ráno se radit,
hostovi mému i mně - pak důkladně proberem všecko!" 145
Hlavní význam narativního toposu hostiny se zakládá na klidu a
dalšímu

stěžejnímu

narativnímu chronotopu -

poskytuje možnost pro kombinaci
charakter

vyprávěných příběhů

krásnější. Přestože

máme

dějového

a

cestě.

Cesta

vyprávěného

zdůrazňuje

jakýsi protiklad

pohyb, neklid, míjení;

diskursu, s nímž souvisí kratochvilný

- události, o nichž se vypráví,

hostina evokuje kratochvilnost možná

řadu dokladů, především

spočinutí. Vytváří

činí

vypravěčů

cestu

ještě intenzivněji

a v

kratší a

literatuře

pro to

v momentě, kdy dochází ke kombinaci putování a hodování
příběhům

(Chaucer, Boccaccio, Cervantes, Diderot), homérským hodovním

je kratochvilní

lehkomyslnost naprosto cizí. Mnohem spíš vzbuzují slzy než smích a život mimo hodovní
neznevažují ani
čas

nevytěsňují.

Naopak - plný a uspokojený žaludek

na usednutí a naslouchání, které

udělat

si

čas,

mít

trpělivost,

patří

uložit si

zklidňuje

k esenciální narativní situaci

mlčení.

Ani panovník

mýtů:

vypravěči

musí být celý. A také nikdo nenamítá, že už ho slyšel. Nejde o to se

do

síň

ducha, jenž si uložil

"Poslouchat znamená

řeči

nevstupuje.

něco dozvědět;

Příběh

podstatné je

něco zpřítomnit - zpřítomnit vyprávěním skutečnost příběhu. ,,146 Vztah mluvení a mlčení má

v mythu velmi specifickou roli. Slovo znamená oživují moc; ten, kdo má dar slova, má dar tvoření.
Podle

příkazu

zjevnosti musí být v mythu vše vyslovené, vše niterné se skrze

hrdina mluví sám k

sobě,

zviditelněno, neexistuje.

147

řeč

odhaluje, i když

zaznívají jeho slova nahlas. To, co není vysloveno, tzn. zjeveno a
Co tedy znamená mlčení, o němž mluví Zdeněk Neubauer? Mlčení

nesouvisí se skrytostí, tajemstvím nebo niterností, ale s nasloucháním -

člověk mlčí,

aby mohl

mluvit příběh. Proto je naprosto irelevantní, že Odysseus nemluví pravdu. Lže totiž pouze o tom, co
se týká jeho osobní identity promluvě

144

mění

jména

rodičů, svůj původ,

jméno apod. V každé jeho lživé

ale trvá pravda prožitého lidského utrpení, boje s osudem i přízně a nepřízně bohů.

Tamtéž, VII.! 215-221

Tamtéž, IV.! 212-215
Neubauer, Z.: Mythus. In: Prostor 1991/15, s. 39-57
147 K protikladu homérského mluvení a starozákonního mlčení viz. Auerchach, E.: Odysseovajizva. In: Mimésis
145

146
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nevytváří

Hostina

může

pouze náležitý narativní topos, ale

fungovat jako metafora

vyprávění vůbec. V eseji Metafyzika mlsnosti mluví Michal Ajvaz l48 o podobnosti poznání
prostřednictvím

sil".

Chuť

chuti a poezie. Naše setkání se

se ozývá tehdy, když dochází k rozpadu a

tělesnosti".

do naší

skutečností

děje

se

zničení tvarů

skrze

"koloběh šťáva proudění

- "znepokojivé vniknutí jiného

Zkušenost chuti nám tedy jednak vnukává pocit úzkosti z ohrožení celistvosti

naší identity, do níž proniká beztvará jinakost, jednak poskytuje naopak radost z rozbití této identity
a z možnosti ztotožnit se s jiným a beztvarým.
smyslů,
chuť

proniká celým naším

nás

směřuje

tělem.

Chuť

je

pravděpodobně nejtělesnější

ze všech

Dotyk zakládá zkušenost povrchu, pohled prožitek reflexe,

k nitemé zkušenosti -

tělo

do sebe pohlcuje cizorodé prvky

zvenčí

a poté, co je

přetvoří v beztvarou hmotu, je už jako součást sebe sama vyvrhne ven. Část této beztvarosti navždy
zůstává

v těle a v jeho paměti a současně prostřednictvím výměšků z nestráveným jídlem z

vnitřku

vnitřností člověka odchází i části jeho těla. Ústa, hranice mezi vnitřkem a vnějškem, tvarem a

beztvarostí, viditelností a skrytostí, jiným a "mnou", pohlcují a vyvrhují
potravu a vypouští slova.

Otevření

s nejduchovnějším(řeč). Polykání, trávení a
střetávání
přinést

rtů slučuje

úst a pohyb

vylučování

cizího a známého, přetváření tvarů a substancí; jenž

směřuje

-

vstřebávají

nejtělesnější

projev

alegorizují proces

zároveň

vyprávění

(potrava)

jako neustálé

k "nasycení", které by mělo

požitek duchu i tělu.
Proces

rozmělňování,

polykání, trávení a

vyměšování

podobně

jako jiné rytmické

činnosti

narativního rytmu,
chůze), nazvěme

jej prozatím peristaltickým

vyprávěním.

vzhledem k časovému nebo prostorovému intervalu.
setkání s povrchem,

149

také

Dech a

(pohlcování a

vylučování)

nebo

chůze

spojuje mythickou zkušenost dechu a

chůze,

(především

odkazují na pravidelnost

současně

stereotypnost narušuje.

především

o rozlišení dvou

rytmus - trávení) period. Tento rytmus
ve

dech a

míst; dech naopak s nebem, vzduchem,

zrychlování a zpomalování a

tří (prostřední

určitého

Mythická zkušenost chůze souvisí se zemí -

zapouštění kořenů, vytváření paměti

střídání různých rytmů,

být metaforou

související s tělem

božstvím - oživující dech. Peristaltický rytmus je pravidelný, ale
Jde spíš o

může

vnitřnostech

pomyslně

se setkává nadpozemský zážitek

opojení a chuti s rozkladným, zemským procesem tlení. Ne náhodou využívá peristaltickou
techniku vyprávění James Joyce ve své variaci na Homérův epos. Osmá epizoda Joyceova Odyssea
se odehrává v 1 hodinu odpoledne,

během oběda.

senzualita; dojem peristaltického rytmu vzniká
Blooma,

vnějších popisů

vstřebáváním pachů,

a

dialogů.

Rámec

Kapitole dominují motivy jídla a

střídáním

chuťová

tempa vnitřních proudů vědomí Leopolda

samozřejmě tvoří Bloomův oběd,

který

začíná

jídla, pití a končí močením. Chuť vína ("tím vlhkým dotykem se

Ajvaz, M.: Metafyzika mlsnosti. In: Tajemství knihy. Brno, Petrov 1997
Rytmus chůze a dechu využívá často ve svých prózách Thomas Bernhard. Neukazují ale ono pravidelné mythické
plynutí, ale právě naopak skoro vždy ztělesňují neklid, těkání, rozrušení, rozčilenÍ. Dech nemocného či rozčileného těla
nebo chůze rozjitřeného člověka vynikne ale právě na pozadí pravidelného rytmu, který je záměrně narušován.
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rozpomenul,,150) navíc hrdinovi asociuje erotický zážitek, v němž se mu mísí požitek chuťový a

sexuální: "Unesen jsem ležel nad ní, plné rty doplna rozevřeny, líbal jsem jí na ústa. Ňam. Hebce
mi podala do úst makový

koláček,

od slin sladká i kyselá. Požitek:

vlahý a rozkousaný. Protivná kaše, jak ji v ústech rozžmoulala,

snědl

jsem ji: požitek. Rujnost, ty rty, našpulené mi dala. Hebké,

teplé, přilnavé, klejovité rty. ,.151 Erotická smyslnost
chuťové

kombinují vzrušení
žmoulání) a

chuťovo

se napájí ze zážitku chutě, ženská ústa

a sexuální. Navíc peristaltický rytmus (otvírání úst, pohlcování,

hmatové vjemy (vlahost,

pohlcování jiný tělesný rytmus -

kopulační

přilnavost,

sliny, kaše) asociují skrze pronikání a

(motiv močení pak ironicky pointuje i tuto aluzi).

Ještě

výraznější peristaltický rytmus vyprávění najdeme v morytátu Bohumila Hrabalal52. Rytmus

prozaického morytátu
společného).

připomíná

Rytmický rámec

roznášejí pivo a

"prasečí"

verš barokních

příběhu tvoří

hody, jednak

dvě

roviny

(nejřív

oba žánry mají leccos

číšníci, kteří

vypravěč

hospodským

vyprávění

-

současně

zaznamenává útržky

hostům

pozoruje a popisuje
příběhů,

dění

které

jeho spoluhodovníci. Zatímco první rovina plyne v přirozeném peristaltickém tempu
jakýsi

taneční

se vracející motiv pohledu skrze půllitr (,,zaclonil jsem si sklenicí svět")

vytváří

konzumace, pak zvracení a

rytmus.

(ostatně

smrti

jednak pobíhající

v hospodě: konzumace jitrnic, polévky a piva a
vyprávějí

tanců

Pravidelně

močení),

poetické útržky vnáší do

vyprávění

refrén, jenž odděluje různá tempa vyprávění.
Hostina funguje také jako metafora románu, což můžeme najít například u Henry Fieldinga:
"Spisovatel by se
hospodského ve
chce pochutnat,

měl považovat

veřejném
ať

nikoli za pána pořádajícího soukromé kulinární hody, ale spíš za

šenku, kde je každý za své peníze vítán. ( .. .) Kdo platí za to, co sní, ten si

má jazýček kdovíjak vybíravý a zmlsaný, a není-li mu

něco

zrovna po chuti,

pokládá za své svaté právo jídlo zhanobit, se spíláním odmítnout a zatratit a nebere si

přitom

servítek.,,153 Spisovatel jako hospodský zve čtenáře - hosty na hostinu. Fielding svou metaforu

používá, aby

čtenáře poučilo důležitosti

tématu, jenž zvolil (lidská

přirozenost).

Román se v ten

okamžik stává pokrmem pro labužníky: "V čem tedy tkví ten rozdíl mezi stravou
nádeníků,

když se ten

naobědvá

z jednoho vola

naservírování? Proto jedno dráždí a

podněcuje

či

telete, ne-li v

šlechticů

kořenění, přípravě,

a

obloze a

i zcela ochablou chut; zatímco druhé odvrací a

tlumí neodbytný, svíravý hlad. ,,154 Stejně jako delikátní menu nespočívá v surovinách, ale v jejich
přípravě, nespočívá
přirozenosti),

podle Fieldinga ani dobrý román v dobrém tématu Giž mnozí psali o lidské

ale v jeho naservírování -

způsob vyprávění

je

něco

jako

koření

duševních delikates.

Smysl literatury tedy leží v nasycení hladových čtenářů chutnou, tzn. lahodnou a okořeněnou krmí.

Joyce, J.: Odysseus. Praha, Argo 1993, s. 138
Tamtéž, s. 139
152 Hrabal, B.: Morytát o prasečích hodech. In: Morytáty a legendy. Praha 2000
153 Fielding, H.: Tom Jones. Praha 1987, s.14
154 Tamtéž, s. 15
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Homérské hostiny ale zdaleka potenciál tohoto narativního toposu v antické
nevyčerpaly.

Petronius

představuje

travestuje platónské symposion;
očista

hostinu v zcela nehomérském duchu. Hostina u Trimalchiona

příběh

má podobnou kompozici - pozvání od hostitele, rituální

oděv předcházející hostině,

a slavností

rétorická vystoupení

Agamemnóna (sokratovská pozice), vpád opilého hosta. Už při

hostů,

příchodu

většinou

močení

hodnocenými jako nudní

hodovního

líčení

interpretován.

jako

očista těla, příběhy vyprávěné

vypravěči,

promluva

učeného

na hostinu se ale ukáže, že
stařec

dominantním principem hostiny bude inverze, hra, iluze a klam. Plešatý
zestárlý hoch leží v kočárku,

literatuře

si hraje s míčem,

hodovníky, mimochodem

sestávají z drbů, pomluv, nadávek, obscenit. Barvitost

ale zdaleka neústí v pouhou parodii a satiru, jak bývá Petroniuv Satyrikon

Většina motivů,

nevyjadřuje

které odkazují na mythický kánon,

jen

často

zesměšnění

a

znevážení, ale smyl pro ironii a hravost - nad vchodem do místnosti je namalovaný pes a nápis
"pozor na psa" (odkaz na

tříhlavého

Kerbera - vstupují snad hodovníci do pekla?), tabulce

s vyobrazením oběhu planet konkuruje tabulka s rozpisem Trimalchionových obědů (oběh
Ačkoli
upozaďuje,

se

před

hodovníky míhají roztodivné

lahůdky, chuťový

vjem

negativně. Předkládané

a pokud jej zvýrazní, funguje spíš

vypravěč

oběda).

naprosto

pokrmy neslouží totiž

k pojídání, ale spíš k dívání a divení se; jejich servírování nevyvolává "sbíhání slin", ale potlesk.
Petroniovo hodování je totiž

především

divadlem, smyslovým spektáklem: "Jakže, cože? To prase

není vykucháno? Na mou duši, nel Hned, ale hned ať je tu
u stolu a

řekl,

zapomněl

že je

Když máš tak špatnou
opatrně rozřízl

na

pamět;

několika

rozšiřovaly, jelita a klobásy.

jako hostitele
vykucháno

spočívá

zároveň

vykuchat,

rozkřikl

vykuchej ho

místech praseti
,,155

kuchaři

se Trimalchio: "Co? I

před

námi!"

břicho.

Kuchař

kuchař

smuten dostavil

Zapomněl? Svlečte

hol (. ..)

oblékl zase tuniku, vzal

Ihned se vyvalily z řezů, jež se tlakem

nůž

a

zevnitř

Trimalchion nechce své hosty nakrmit, ale pobavit. Jeho funkce

v režírování a inscenování kapriciózních

Gelita a klobásy jsou přeci jeho

motivu manýristické hry, iluze

Když se

navádějí

představení

- prase je a není

skutečné vnitřnosti). Kulinářské

spíš k motivu klamu -

věci

šarády nás od

nejsou takové, jak se na první

pohled jeví: "Když totiž předložili, jak jsme se domnívali, vykrmenou husu, obloženou rybami a

pernatci všeho druhu,

řekl

Trimalchio:

"Přátelé,

co zde vidíte

předloženo,

je všechno

z jedné hmoty. (. ..) Kéž by mi tak přibývalo - na majetku, ne na těle -, jako že tyhle
kuchař

z prasete. Není

slaniny

doupňáka,

vzácnějšího člověka

z kýty

hrdličku

nad

něj.

a z ledviny slepici.

Chceš-li, ze svinské pušky ti
Měl

jsem

šťastný

uděláno

věci udělal můj

udělá

rybu, ze

nápad, když jsem mu dal

hezounké jméno: jmenuje se Daidalos.,,156 Nápodoba, náhražka a klam evokují takřka barokní
motiv iluze - hostina jako symbol zmaru,

dočasnosti;

skrze jídlo se

opět

vrací motiv metamorfózy

jako věčné nestálosti - tvaru, podoby i chutě: cokoli může být čímkoli jiným. Výsledný dojem ústí

155
156

Petronius: Satyrikon. Praha 1970, s.39-40
Tamtéž, s.55

66

do totální nechuti, protože chybí základní smysl hostiny, a sice sytost. Bohaté spektakulární
metamorfózy jídla hosté vstřebávají pouze zrakem. Dokonce ani příběhy
zasytit a
klepů

hostině

tak v konečném

nejsou schopni

příběhy dovyprávět

narušuje Trimalchionova
neupozorňují

důsledku

přehlídka

chybí i kratochvilnost,

vyprávěné

neboť vypravěči

do konce, dát jim pointu a rytmus

iluzí a

klamů.

Motivy

proměn,

na marnost lidského snažení a počínání (chleby kladené ke

ale najeho marnivost.
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hosty nemohou
v toku

vyprávění

drbů

a

neustále

klamu a plýtvání však
Gilgamešově

spící hlavě),

ZPĚV III.

O BATMANOVÝCH NOČNÍCH MŮRÁCH (LITERÁRNÍ PERIFERIE)
tůň

U mých nohou se rozzela
nejčernější

temnoty a byla mnohem, mnohem hlubší než ta

noc.

Raymond Chandler: Hluboký spánek

1 kdyby

můj

život byl jen

nekonečný

umřít,

než žít dál.

bejval, víc se bojím

rvaček,

jako

příběhu,

který

šedý peklo plný chlastu a

Henry Miller: Sin City

Návrat mýtického

vyprávění

souvisí s postmoderním románem, jenž

se rozplynul v bažinách modernistických

experimentů,

lační

rozklížil pod náporem seberef1exivní

rozkladné ironie a ustoupil adoraci formy. Moderní literaturu charakterizují
"báje" každodenního

či

banálního života a

soustředění

po

především dvě věci:

Počínaje

na akt psaní.

Cervantesem,

přes

Diderota, Sterna, Balzaca, Flauberta až ke Gombrowiczovi se z románu vytrácí mythická heroická
vznešenost a heroickým se naopak stává to, co do mythického
směšné

a banální. Místo vyvolených

hrdinů,

hrdinů průměrných

však není dána božskou vyvolenosti

či

mimořádného

tragikomičnosti.

osudu, v jeho banální

moderní literatura

zvýznamňuje

soustřeďuje

na

zpřítomnění

a

zviditelněno,

jedinečných současně.

z nitra vystoupit na
Jejich

výjimečnost

osudovým losem, ale niterným prožitkem jejich já - sílou

příběhem,

akt

vyprávění,

čtenář především

naslouchá,

Zatímco mythos

a tematizuje akt psaní. Mythický

s posvátnou úctou se nechává pohltit

- bezvýznamné,

jejichž nitro ustupuje archetypální univerzálnosti a

požadavku zjevenosti/zjevnosti (vše, podstatné musí být zjeveno,
povrch - viz. Gilgameš), osudy

světa nepatří

který k němu

přichází

zdůrazňoval

"zeshora" a jeho aktivita se

slyšeného a na prožitek katarze - "rozpoznání své vlastní situace".

Čtenář moderní oproti tomu konstruuje, přijímá autorovu výzvu k "napsání" příběhu. Přestože

mythos

často

vypráví o

světě

chaotickém, neklidném a tragickém, princip zjevnosti a viditelnosti

poskytuje čtenáři jistotu (odtud ono zabydlování,
se zrodí život, že síly chaosu mohou
pravou

tvář,

jeho identita bojovníka na

V moderním románu ovšem
nejednoznačného
evidentně

vítězit

čtenář

slaďování,

pouze

dočasně

"světlé straně

vstupuje do

světa,

zakotvování, apod); jistotu, že ze smrti
a že i když hrdina

mění či

síly" je nezpochybnitelná a

skrývá svou

jednoznačná.

jenž se stává arénou nejistého, neklidného,

- kým vším může být don Quijote, a přitom jediná z jeho identit není sama o sobě

pravdivá!
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Po celou dobu ovšem existuje literární proud,
"undergroundových" vodách pomyslného
o velkých

činech

napravují

svět

vyvolených

hrdinů, kteří

světlou

tradičních morytátů

a krvavých

mythického
uniká,

komiksům

nevědomí.

neboť

spíše oceán, v jehož temných,

Styxu prýští tradice mythického

vyprávění

zmítáni osudovými kletbami, pomstami a znameními

vymknutý z kloubů a vedou boj proti silám chaosu, byt' hranice mezi

chaosem, temnou a

detektivkám,

uměleckého

či

stranou síly nemusí být vždy

či

příběhů,

westernům.

milostných balad,

předcházející

příběhů

umělecké

a

- triviální literatura. Od

s tajemstvím až k moderním

Ty všechny jako by se

Zatímco "mistrovské dílo

vždy popírá

jasně zřetelná

řádem

vynořovaly

z kolektivního

literatury" svému žánru vždy

nějak

tradici a svou experimentální hrou s formou ustavuje

novou, mistrovské dílo triviální literatury naopak žánrovou normu co nejpečlivěji naplňuje. 157 Už
tím tato literatura odhaluje své
vůbec

nic - i když

souznění

samozřejmě

příběh

s mythickou tradicí, v níž
důvodů.

zjiných

Mnohem

znamená vše a autor

relevantnější

analogii nalezneme

v spřízněnosti hrdinů tradičních mythů a westernů, komiksů či detektivek I 58. Ve všech zmíněných
výjimečným způsobem naplňují

žánrech se tedy i

a

současně

variují oba kánony mythické

tělesnosti.

"Sama jeho osoba a vzhled musely vzbudit zájem i toho
šest stop vysoký a tak hubený, že vypadal ještě vyšší.

Oči měl

nejpovrchnějšího

- až na ty

jsem se zmínil - bystré a pronikavé. Jeho tenký orlí nos dodával jeho
rozhodnosti. I jeho
potřísněné

vyčnívající, čtverhranná

výjimečné
tváři

chvíle, o nichž

výraz ostražitosti a

brada byla známkou energické povahy. Ruce

měl

inkoustem a chemikáliemi. Ale byly to ruce jemné a citlivé. O tom jsem se mohl

přesvědčit, když jsem ho pozoroval, jak zachází se svým křehkým náčiním.

vojenský

pozorovatele. Byl

lékař

Watson svého nového spolubydlícího a budoucího

vysoký, rozhodný a energický, ale
v Holmesově

přesto

nepřehlédnutelnosti. Postupně

stanovování diagnózy -

koneckonců

je

přítele

jemný.

Nejdůležitější

Watson

přidává

pře ci lékař:

další

d59

stále
často

Tak popisuje

Sherlocka Holmese -

informace popisu
postřehy,

které

spočívá

působí

jako

žádná znalost literatury, filosofie, atronomie,

politiky, nestejná znalost botaniky, z geologie zná Holmes víc praxi než teorii, hluboká znalost
chemie a literatury zabývající se
Holmesově

zločinem, přesná

znalost anatomie, hra na housle, šerm a box. O

soukromé povaze se ale nedovídáme nic. Všechny jeho osobní atributy fungují jako

Odysseova ryšavost

či

jizva - emblematizují hrdinu. Dýmka,

čepice, plášť, mimořádné

deduktivní

viz. Todorov, T.: Typologie detektivního románu. In: Poetika prózy. Triáda, Praha 2000
Tradici milostných příběhů, v celé škále od dvorské pomografie až k edicím typu Večery pod lampou či Harlequin,
do tohoto kontextu nezapadají. I když i tento typ nalézá svou inspiraci v eposu, její kurtoamí směřování ústí spíš
k pohádce než k mythu - místo vertikální osy řádu a chaosu se pohybuje spíše na horizontále dobra a zla; příběh se
neodehrává v univerzální prostoru kosmických vztahů, ale v uzavřeném prostoru vztahů sociálních. Zápas o nápravu
křivd, vymýcení temných sil, překonání překážek se pak prezentuje především v rovině soukromé či intimní - naplnění
zakázané vášně nebo nedovolené lásky, nalezení pravých rodičů či napravení nenapravitelného hříšníka většinou na
běhu světa nic nezmění.
159 Doyle, A.C.: Studie v Šarlatové. In: 3 x Sherlock Holme. Český Těšín, Oddych 1994, s. 258
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schopnosti

vytváří určitý

neexistujícího nitra:
klíně. Někdy zněly

"Večer

struny

zviditelňování

archetyp. I hra na housle má funkci zjevovování a

sedával opřen v křesle a jen tak vrzal na housle, které

zvučně

a

smutně.

Zřejmě

Jindy fantasticky a vesele.

měl položeny

na

se v nich odrážely

Holmesovy myšlenky, ale zda mu hudba pomáhala, když přemýšlel, nebo jestli to byl jenom vrtoch a
podivínství, to jsem poznat nemohl.,,160
Samozřejmě,

Tóny houslí znamenají totéž co Gilgamešovy slzy.

že absence detektivova nitra má funkci i vzhledem k normám žámu - dvojice

nadlidsky inteligentního detektiva a lidsky

průměrného, někdy

kronikář

musí

Holmesových

nepřehlédnutelný

dobrodružství,
týče

a co se

klást

zpomaleného pomocníka. Watson,

nechápavé

dotazy,

aby

deduktivních schopností nedostižný hrdina musel

vyvolený,
vysvětlovat

a

"zjevovat" nesrozumitelná hnutí své mysli pomalejšímu příteli, a tudíž i čtenáři.
Podle Todorova se zakládá každá detektivka na dvou vraždách, "z nichž ta první, jíž se
důvodem

dopustí vrah, se stane

vraždě,

k druhé

zločinec

v níž se

stane

obětí

čistého

netrestatelného vraha - detektiva" a klasická detektivka pak obsahuje dva

příběhy: zločinu

vyšetřování. Středobod

příběhů

s tajemstvím nebo z románu noir,
narušení
Nestačí

řádu,

příběhu, ať

každého detektivního

každopádně spočívá

v zločinu.

porušení práva. Detektiv je povolán, aby

pouze vraha dopadnout, ale i

pojmenováno. Objevem

usvědčit,

fantastičnosti

vychází z tradice
válčil

Zločin

s

a
a

napětím,

vždy znamená násilné

se zlosyny moderního chaosu.

jakoby zlo muselo být nejen identifikováno, ale i

a nápadnosti

velkoměsta

se detektivka stala Iliadou

moderního světa, říká ve své Obraně detektivek Richard ChestertonJ6l . Jenže proměňuje-li se
moderní

město

v chaotickou džungli a "každá cihla je živým hieroglyfem, deskou popsanou

babylónským klínovým písmem", problematizuje se i sama hranice mezi
Soukromý detektiv (Holmes, Poirot, Marlow) se tímto
ponořený

do bytostné samoty a cizinectví, který stojí mezi

jednoznačným

kdy i

městským

dobrem - policisté. Detektiv

ztělesnění řádu

současně křehké

představuje

s hlubokým

body.

Holmesovo
nervózně

tělo

povzdechem

znamenitě povzbuzuje

160
161

zločinci

a

poslední možnost záchrany v okamžiku,

se propadá do tenat dionýského thanatu: "Sherlock Holmes

se

chvějícími

na svalnaté předloktí a

zabodl ostrý hrot
spokojenosti

že fozicky to

vyňal injekční stříkačku.

sňal

Svými

prsty uchopil jemnou jehlu a trochu si povyhrnul levý

zamyšleně pohlížel

Konečně

křesla. (. ..)Připouštím,

zlem -

propadá silám chaosu (neschopná, úplatná policie). Apollinsky zocelené a

rukáv u košile. Chvilku
nesčetnými

a chaosem.

labyrintem pohybuje jako psanec,

jednoznačným

z římsy nad krbem láhev a z ozdobného safiánového pouzdra
dlouhými bílými,

řádem

stříkačky

se

do

zabořil

zápěstí,

kůže,

prstem

do

svého

po tečkované a zjizvené

přitlačil

měkkého

působí poněkud škodlivě. Přesvědčil

a rozjasňuje mysl, a proto je pro mne jiný

účinek

sametového

jsem se však, že to

bezvýznamný. (. ..) Má mysl

Tamtéž, s. 260
Chesterton, G. K.: Obrana detektivek. In: Ohromné maličkosti. Obrany. Praha, Vyšehrad 1976
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na malý píst a

se proti

nečinnosti bouří. Poskytněte

nejzapletenější

mi k rozřešení záhadu, dílo,

rozbor a - budu ve svém živlu. A pak nebudu

nejnesrozumitelnější

potřebovat umělá

tajnopis,

dráždidla. Ale

všednost nenávidím z celé své duše. Žízním po duševní námaze. Proto jsem si také zvolil zvláštní
zaměstnání, dokonce jsem si ho skoro vytvořil, protože jsem jediný toho druhu v celém světě.,,162

S jakou lehkostí
resp.

převrací

dráždění těla

těle! Trýzeň,

Doyle osvícenskou pohádku o zdravém duchu v zdravém

funguje jako náhražka duchovního tréninku. Zdá se, že detektivovo rozhodnutí

postavit se zlu pramení z čistě egocentrických pohnutek,

usvědčení

vraha se rovná sportovnímu

výkonu: "Proto užívám kokain. Nemohu žít bez duševní námahy. Čím bych se také jinak
zaměstnával?

Stál tady u okna a díval se na ten truchlivý, zasmušilý a marnivý svět? Podívejte jen,

jak zažloutlé mlhy halí ulice a pohlcují temné
prozaičtější
příležitost,

a

materialističtější?

aby je využil?

moře

budov. Copak může být

Co prospějí, doktore,

Zločin je

člověku

všední událostí, bytí člověka je všední - a pole

mimořádnost

tak

beznadějněji

veškeré schopnosti, když postrádá

světě se naskýtá nejen pro jednotlivce, kteří jsou - všedně neschopni.

znamená jakési gesto vzdoru -

něco

,,163

činnosti

na tomto

Postavit se zločinu ale

detektivových schopností nepoukazuje pouze na jeho

individuální výlučnost, ale na mythickou vyvolenost - pouze on může vzdorovat chaosu, do
propadl celý

svět.

nějž

se

Dopadení vraha sice vynese Holmesovi slávu, ale také jej vytrhne z existenciální

úzkosti, z absurdního
detektiva vyžaduje

světa,

v němž se kdokoli

důstojného protihráče,

ve své mysli schopen stejného

zločinu:

může

stát zločincem,

včetně

jeho samého. Genialita

ovšem aby mohl být vrah dopaden, musí být i detektiv

"Protože se ve

mně

tají símě velmi prohnaného dareby a

zárodek zdatného a lidské společnosti prospěšného chlapíka. Často si vzpomínám na známá
Goethova slova: "Škoda, že jen jeden člověk z tebe povstal; látky na poctivce bylo dost i na
ničemu .... ,,164 Soukromý detektiv lavíruje na hranici řádu a chaosu, poslání a osobní manýry.

Leckdy musí krotit i temné síly svého vlastního
ovládnout své neklidné srdce a pak teprve
hradbách. V tísnivé

samotě

může

těla

podobně

-

obléci

čistý

umění

oběma světy.

vraždy mluví o charakteru detektiva: "Všechno, co

se dá nazývat uměním, má v sobě prvek jakéhosi vykoupení.
rovněž

nejdříve

šat, nasadit si korunu a stanout na

své výlučnosti a schopností stojí v nicotě, na hranici mezi

Raymond Chandler v eseji Prosté

klasickou tragédii, ale

jako Gilgameš musí

soucit a ironie, a

třeba

i

Může jím

hrdinův

být samotná tragédie, jde-li o

hrubý smích. Ale

těmi

bídnými

ulicemi musí kráčet muž, který sám není bídák a nemá ani špinavé ruce, ani strach. Detektiv těchto
případů

musí být právě takový muž. Je hrdinou, je prostě vším. Musí být skrz naskrz mužem, musí

být mužem prostým, ale i
nevyhnutelně,

svém

světě

aniž si to

výjimečným.

Musí to být, abych užil celkem

uvědomuje, rozhodně

otřepané

fráze, muž cti -

aniž o tom mluví. Musí to být ten nejlepší muž ve

a musí být dost dobrý pro všechny ostatní

světy.

Jeho soukromý život

Doyle, A.C.: Znamení čtyř. In: 3 x Sherlock Holme. Český Těšín, Oddych 1994, s. 7-8
Tamtéž, s. 14
164 Tamtéž, s. 107
162
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mě

celkem

nezajímá; není eunuch ani satyr. Jestli je čestný v jednom, je čestný ve všem. d65 Chandlerova
mýtičnosti,

charakteristika usazuje detektiva nejen do kontextu archetypální

ale sbližuje jej i
či

s jednáním aristotelovského tragického hrdiny. Heroického detektiva typu Holmese
tragičnost

nedotýká, souvisí se

světem "těch

druhých" - co je pro druhé tragédií, se Holmesovi

stává hrou. To sice nic neubírá zjeho vyvolenosti a smyslu pro spravedlnost v jednom, znamená být

čestný

Holmesovo jednání se

většinou

vyprávění
luštění

tajemství. Holmese

pouze nuda a
osaměle

ve všem - ale jeho samého jej izoluje ze

nemůže

čtenářovo napětí

nečinnost. Chandlerův

těle:

osmdesát kované ocele.
tě

čestný

tělesnosti.

tragické

kronikářský způsob

zločinec,

detektiv, Phil Marlow, tento vzorec
průvodce

mění.

I on jako cizinec

- pomocníka,

propuštěn

soudcem pro porušení subordinace a sympatizuje spíše s pašeráky alkoholu než s muži

na vlastním

kamení a o

být

zabít ani kokain (pouhá dekadentní manýra), ani

zákona. Na rozdíl od Holmese vstupuje do centra
pociťuje

neboť

se netýká obavo osud detektiva, ale

bloudí velkoměstským chaosem, ochuzen i o tradičního

vyšetřujícím

světa

koncentruje na pole myšlenkové dedukce;

Watsonovy er-formy způsobuje, že

Poirota se

" Tak co, Marlowe, "

Pětaosmdesát

nějaké skleněné bradě

ani

dění,

řekl

ztrácí heroickou imunitu a

jsem si mezi zuby. "Jsi

kilo živé váhy bez

řeč. Můžeš

šatů

a s umytým

cvočíš jako

Nic než vezdejší chleba.

párek křepčících myšek. Ale konec

Teď

se ukaž, že dokážeš

s násilím

přece sekáč.

obličejem.

Metr

Svaly jako

to vydržet. Dostals dvakrát přes kebuli, bezmála

uškrtili a zmlátili pažbou pistole skoro k zblbnutí. Napíchali do tebe

v tom nechali, že

střet

něco,

konců,

moře

drog a tak dlouho

tě

co je to všechno pro tebe?

co doopravdy vyžaduje celého muže, jako

třeba natáhnout si kalhoty. ,,166 Skze Marlowův prožitek těla můžeme pochopit onen princip

vykoupení. Holmes vzdoruje

především nudě

a intelektuální ochablosti, Marlow jedná navzdory

všemu a všem, z čiré nutnosti (nic než vezdejší chleba!), protože
trpícího

těla

třiatřicetiletý

to potvrzují - vlastní
Marlow vlastním

vědomí výlučnosti,

tělo

tělem

dává v šanc, aby
vykupuje

Marlowovo determinuje

tragédie: není možné nejednat.

"Teď

zločiny

vědomí

držel on má

čelil

jednat musí. Obrazy

násilí páchaném na druhých -

věčně

druhých. Holmesovo jednání motivuje

nutnosti a

zápěstí,

někdo

údělu

- zcela v intencích antické

místo abych já držel jeho. Bleskurychle

mi je zkroutil za záda a koleno, tvrdé jak žulový kvádr, se mi zarylo do zad. Pak mě začal ohýbat.
Ohnout
dočista

mě

není nic nemožného. Nejsem

radniční věž.

Ohnul

mě jaksepatří. Chtělo

pro nic za nic. Dech mi bušil v hrdle a nemohl ven. Indián

mě

se mi

křičet,

shodil stranou, a jak jsem

padal sevřel mě nohama do kleští. Čímž mě odrovnal. Jeho ruce mi sáhly na hrdlo. Ještě teď se
někdy

v noci probouzím a cítím je tam a čichám ten jeho zápach. Cítím, jak lapám o dechu a dusím

se a jak se mi ty mastné prsty zarývají do krku. To pak vždycky stanu, naleju si panáka a zapnu

165
166

Chandler, R.: Prosté umění vraždy. In: Poslední útočiště. Praha, Odeon 1976
Chandler, R.: Sbohem bud' lásko má. In: Třikrát Phil Marlow. Odeon, Praha 1967, s. 275
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rádio.,,167 Narušené tělo neodkazuje ke karnevalové koncepci groteskního či dionýského těla jako
v případě autorských

mýtů;

Marlow se nestává ani monstrem, ani eschatologickým

se stává hmotou, objektem násilí.

Vůle

druhého mu vnucuje bezvládí - motivy ohýbání, kroucení,

lámání, apod., násilný dotyk zakládá specifický typ zkušenosti, který z paměti
(podobně

svědkem. Tělo

těla

nikdy nezmizí

jako zážitek trapnosti). Mýtická povaha hrdiny ale vyžaduje neustálou regeneraci

detektivova zraněného těla.
Detektivní příběhy ale tematizují i obraz tělesného násilí nezvratného a absolutního - motiv
těla zavražděného:

"U tabule na

na levém rameni, s děsně,
několik

obyčejné

nevystižitelně

židli

seděl divně skrčen

majitel domu, s hlavou skleslou

se usmívající tváří. Byl už tuhý a vychladlý a byl patrně už
obličeji,

hodin mrtev. Zdálo se mi, že nejen tahy v jeho

ale i veškeré jeho údy byly

zkrouceny do nejfantastičtějších tvarů. 168 ( .. .) Muž měl pěsti zaťaty a paže rozhozeny, avšak dolní
končetiny

zkroucené, jako by byl prodělal

těžký

smrtelný zápas. Na

jak se mi zdálo, nebo nenávisti, jaký jsem ještě
čelo,

neviděl.

obličeji

mu zůstal výraz

hrůzy,

Tento zlomyslný a strašlivý škleb, nízké

tupý nos a vyčnělá spodní čelist, to všechno dávalo mrtvému jakýsi

opičí

vzhled. Tento dojem

ještě zesilovala zkroucená a nepřirozená poloha těla. ,,169 Každé mrtvé tělo prochází proměnou, ale

metamorfóza, kterou způsobuje násilná smrt, upozorňuje na nepřirozenost, cizost. Člověk ztrácí
svou lidskou

tvář

a získává

rozluštit toto tajemství

tvář oběti,

která skrývá tajemství okamžiku smrti. Detektivova touha

proměňuje tělo

v stopu, znak poukazující k vrahovi,

v objekt a každý

původně

čímž "znásilňuje" tělo

osobní rys

těla

transformuje

podruhé, zbavujíc jej posvátného

soukromí: "Ohmatejte rameno a nohu nebohého mladého muže. Co cítíte? "Že jsou svaly tuhé jako

prkno, "

odpověděl

jsem. "Ano, ano. Jsou v docela jiném stavu, než jaký

mortis. Povšimnete-li si dále zkrouceného

obličeje,

toho hypokratického

působí

úsměvu,

obvyklý rigor

risus sardonicus,

jak to nazývali staří předkové - jaký závěr si z toho můžeme odvodit?" "Že smrt byla způsobena
rostlinným jedem."

170

Tělo, často obnažené, se stává důkazem - věcí, okamžik násilné smrti

smazává svou předchozí identitu, protože detektiv
těla

násilím vepsal

někdo

druhý.

"Klíčem

stopař

hledá pouze

vrahův

"rukopis" - to, co do

k porozumění smrti není moje nejzazší a

smrt, vždy "moje" smrt, nýbrž konkrétní zkušenost smrti, a to

především

nepředstižitlená

smrti násilné.

Neboť

násilná smrt je vskutku hrozivá: ukazuje, že vlastní smrt může být zcizena. Násilná smrt totiž toho,
kdo

zemřel jako oběť vraždy, připravila

o pravý okamžik jeho smrti, násilná smrt je zcizením pravé

chvíle smrti. ,,171 I násilná smrt zdánlivě probouzí mrtvé tělo k příštímu životu, k dalšímu násilnému
vnikání, obnažování, ohledávání, pitvání, ale
nikoli nitro. A

přečtení

stop,

rozluštění

sebepronikavější

hádanky a následné

dotyk

či

usvědčení

pohled odhalí pouze útroby,
vraha na odcizenosti

násilně

Tamtéž, s. 265
Doyle, A.C.: Znamení včtyř. In: 3 x Sherlock Holme. Česk)2 Těšín, Oddych 1994, s. 37
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171 Petříček, M.: Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce. Herrmann a synové, Praha 2000, s. 50
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usmrceného

těla

nic

nezmění:

"Co záleží na tom, kde

člověk

leží, když je po smrti? V kalné

bažině

nebo v mramorové kryptě na vrcholku vysokého kopce? Jsi mrtev, spíš hlubokým spánkem a takové
věci

stejně

ti nevrtají hlavou. Nafta a voda jsou ti

lhostejné jako vítr a vzduch. Spíš prostě tím

hlubokým spánkem a už ti nezáleží na tom, jak hanebně jsi sešel ze věta nebo kde jsi padl. ,d 72
Emblematizovaný hrdina, který v mesiášské osamocenosti vzdoruje bujícímu

zločinu

a

chaosu, se objevuje také v komiksu. Už pouhý fakt grafické, vizualizované existence komiksových
postav

činí

z hrdinů "grafických novel" emblém par exellence: "Užjen sám grafický znak, jak sijej

komiks vyžaduje, nutí do málem naprosté stylizace, takže postava se stává

čím

dále víc

hieroglyfem. ,,173 Konstruování komiksového hrdiny vychází jednak z tradičních mýtických
archetypů,

jednak

vstřebává či

ironicky cituje ikonografické stereotypy jiných

žánrů

masové

kultury174. Hieroglyfická podstata komiksového světa oživuje mýtický princip zjevnosti. Hrdinnost,
respektive superhrdinnost musí být evidentní a náležitě viditelná, proto se
identifikační

atributy koncentrují na jeho

tělesný

či zrůdných tváří padouchů
řád je

indentitotvomé a

"zjev". Vysoké, svalnaté, krásné

apollinský ideál harmonického, krásného, a tedy dobrého
hrdinovi tvar-formu archetypu, v jeho tváři nic

klíčové

nepřebývá

(loker); zatímco zlo má řadu

těla. Ostře řezané

rysy

tělo připomíná

obličeje

dávají

ani nechybí, na rozdíl od deformovaných
zákeřných

a proměnlivých podob, dobro-

(resp. by měly být) jasně definované, absolutní.
Mimo formy a tvaru těla, jež fungují jako univerzální
výlučnosti

komiksového hrdinu specifické znaky jeho
schopnosti a

vnější tělesné

atributy.

Ať

a

příznak

hrdinství, konstruují každého

výjimečnosti

-

mimořádné tělesné

již ony superschopnosti vyplývají z nepozemského

původu

hrdiny (Superman) nebo z nadlidsky znásobených dovedností pozemských (Batman), dokazují
hrdinovu mýtickou vyvolenost a ukotvují jeho

příběh

v kosmogonickém arché.

Mimořádné

schopnosti (rentgenový zrak, nezranitelnost, schopnost létat) nedávají hrdinovi možnost nejednat, a
to i tehdy pokud k nich hrdina přijde omylem (výbuchem se dostane do jeho

těla

chemická látka-

Plasticman, kousnutí radioaktivním pavoukem - Spiderman). Létání (nebo pohyb, co ho

připomíná

- Spiderman, Batman) vyvazuje hrdinu z pozemské existence a poutá k nebeskému, rajskému
transcendentálnímu. Jediný problém
přišel

spočívá

v tom, že Superman o

svůj

domácí blažený ostrov

(Krypton) a nebe nad Batmanem je věčně temné, vyjma jeho vlastního nasvíceného loga.
I přes "emblematickou utkvělost" podléhá komiksové tělo neustálým metamorfózám.

většiny

klasických hrdinů (vyjma Supermana)

přichází

do styku s něčím

bytostně

začíná

cizím, co

Příběh

teprve v okamžiku metamorfózy - jejich

nezvratně

a

viditelně změní

tělo

jejich život, a teprve

Chander, R.: Hluboký spánek. In: Třikrát Phil Marlow. Odeon, Praha 1967, s. 161
Eco, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha 1995, s. 170
174 Patrný je především vliv filmu - především tváře žen vamp nebo kladných hrdinů připomínají tváře dobových
hollywoodských hvězd a emblematicky využívají např. typ líčení, účes. Filmem se inspiruje také způsob vyprávění záběr kamery: detaily, širokoúhlé záběry, zpomalování, zrychlování, zastavování či přetáčení děje, střih.
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173
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bezprostřední tělesná

konfrontace s jiným, cizorodým nebo dokonce cizopasným povolává hrdinu

do služeb řádu. Zatímco

vnitřní proměna

organismu na hranici monstrózity

netopýr) je stálá a nezvratná, viditelná - povrchová metamorfóza

těla

(člověk

se

pavouk,

podřizuje

zákonu regenerace, která souvisí se zahalováním a odhalováním, protože jako
identifikační

atribut komiksového superhrdiny

samozřejmě

El) si šije trikot s pláštěm z látky, do níž ho zabalili

rodiče,

funguje jeho

obleček.

člověk

zvláštnímu
nejzjevnější

Superman (Kal-

když jej posílali z Kryptonu na Zem -

tím, že se oblékne do vlastních plen, zakotví svou novou identitu navždy v prvotním počátku. Jasné
barvy (červená a modrá l75 ) i logo (příklad, jak může dojít k emblematizaci emblému) na
vypracované hrudi
než

červené

slipy

činí

zjeho těla ikonu. A co může být explicitnějším příkladem zjevení skrytého,

přetažené přes

milionářské

trikot? Batman (Bruce Wayne) buduje své

sídlo

v jeskyni a dětské traumatické setkání s netopýry překonává tím, že se stane jedním z nich - vyrobí
si pomyslné

brnění

z gumy - z neodmyslitelným logem na prsou, oblékne temný

plášť

netopýří

a

kuklu
Většina oblečků má dva stěžejní společné rysy - přiléhavost a
Přiléhavost

elastických trikotů

na konci 30. let) asociovat

může

svět

dobovému

čtenáři

(první série Supermana i Batmana vznikají

cirkusu - nadlidsky ohebná těla

riskují smrt, i bizardní nelidská těla cirkusových kuriozit.
vytváří

druhou (novou)

kůži hrdinů - ostatně kůže

kůží;

druhou

akrobatů, kteří

Těsné, přesně

padnoucí

vytváří

dojem nahého

těla.

oblečky

ale také

skutečně

oblek není pouhý kostým, ale

Wayne si nehraje na netopýra, ale stává se jím. Také se jako

každý sval a

stále znovu a znovu

nebo latex jako napodobenina lidské kůže patří k

těchto supermodelů. Netopýří

dominantním surovinám

kutilský 176 původ.

kůže

chová,

zdůrazňuje

Ideálnost a asexuálnost, jež taková nahota

vyzařuje,

přibližuje hrdinu zase spíš k monstru - ve smyslu umělosti i animálnosti. Čtenář musí být svědkem
proměny

a zrodu nové

kůže,

proto mu autor ukazuje výrobu - šití obleku,

moment, kdy hrdina naprosto
vyvolenost

l77

proměny upozorňuje

maskou,

a

záměrně

nejen

přijímá,

ale i

vytváří

své poslání a

.

Role kostýmu vytváří.

vědomě

čímž zdůrazňuje

Která

tvář

kůže činí

z komiksových

superhrdinů

naprosto unikátní typ postavy. Mimo

také na funkci masky - jenže, jak víme z četby Borgese, maska

je pak pravá?

převlekem tvář

Tvář

masky, nebo

tvář

pod maskou?

Clarka Kenta nebo Supermana? Je

Batman? Komiks zrodil naprosto nový typ "dvojdomé" postavy.

Tvář

skutečnější

Můžeme

tvář

skrývá i

a maska splývají. Je
Bruce Wayne nebo

sice její předobraz hledat

175 Pokud bychom si dovolili trochu příjemné nadinterpretace - která ovšem do komiksového světa, jenž proměňuje
kultické v kultovní, patří - využívá Superman jako kanonický komiks základní barvy tradiční křesťanské symboliky.
176 Dovolme si ještě jednu sladkou nadinterpretaci - superhrdinské kutilství neupozorňuje jen na samotu a opuštěnost
{.f;voleného hrdiny, ale připomíná rovněž lévi-straussovské bricolérstvíjako memento tradičního mythického myšlení.
1 7 Luděk Janda v eseji Šaty dělaj člověka, slipy Supermana (in: Revue Labyrint 13-14/2003) zdůrazňuje odlišnou
funkci mužského a ženského "kostýmu". Zatímco mužský oblek slouží k individualizaci hrdiny, ženský oblek
především zdůrazňuje typické ženské "vlastnosti" - bujné poprsí, dlouhé nohy. Mužský oblek působí asexuálně, ženský
vyvolává erotické konotace (vysoké kozačky, punčochy, nalíčená tvář ... )

75

počínající

v rozdvojených monstrech gotického románu nebo
(Frankenstein, Jekyll a Hyde), ale v tomto
sil Gedno zda magických,
vylučuje

Batmana ale

případě

či vědeckých),

vztah bud' - anebo,

se

vědeckofantastické

literatury

souvisí rozdvojení postav ze zneužitím temných

záměnou

přirozeného

a

dobra a zla. Dvojdomost Supermana
nepřirozeného;

a

především

či

dvojí identita

komiksového hrdiny nespojujeme s rozpolceností mezi dobrem a zlem a s následným příklonem ke
zlu, ale s protikladem mezi

mimořádným

jedinečným.

může

Supennan pak

společnosti mimořádně
pořádku,

denním

a všedním, nesmrtelným a smrtelným, archetypálním a

být i nedostižným vzorem a

současně naplněním

touhy: "Ve

nivelizované, v níž psychologické poruchy a komplexy méněcennosti jsou na

kde je

člověk

něho,

jen položkou v rámci organizace, která rozhoduje za

individuální potence, nevybije-li ve sportu, je přemožena potencí stroje, který nahrazuje

kde

člověka

a

determinuje dokonce i jeho pohyby, tam hrdina prostě musí v co nejširší míře realizovat představy
o moci a síle, jaké obyčejný občan v sobě sice chová, ale v žádném případě nemůže ukojit.,,178 Eco
osvětluje

dvojí

identitu

Supermana

"konzumovatelností"

postavy

masové

nekonzumovatelností mýtu. Supennan jako hrdina románu jedná v čase a jeho
čímž

jeho minulosti,

předjímají

kontinuálnímu románovému

činy

kultury

se zapisují do
podřizuje

i jeho budoucnost, což by znamenalo, že se

času předčasnosti

a následnosti a stárne. Jenže postavy mýtu musí žít

v bezčasí, v koloběhu neustálého opakování zakladatelských gest, nových zrození, mimo
čtenáře. Leč,

jak

říká

Eco, lenivý

čtenář

komiksu touží realizovat své touhy
obyčejného, průměrného

hrdiny,a tudíž hrdina musí získat identitu

konzument sdílet i nehrdinské pocity jako stud, trapnost,
nadčasového
v

•

casnostl.

a

mýtu, jako takový je však brán díky tomu, že je

prostřednictvím

muže, se kterým

neúspěch.

čas

může

jeho

"Má charakteristické rysy

činný v

každodenním

světě

lidské

,.179

věčné

Zdvojená identita uvrhává hrdinu do

samoty a cizinectví. Hrdinové klasických mythů

takovou zkušenost nemají. Gilgameš má sice neklidné srdce a pohublé líce, smrt
šest dní a sedm nocí, ale

závěrečné

(solidarita

ženiši). I v té
bohové. Bdí
případě

spolubojovníků,

nejsvízelnější

někdo

nad

činy

pohostinnost) nebo

obestře

ho pocit solidarity a

jasně čitelného nepřátelství

(Kyklóp,

situaci se vkrádá do jeho srdce klid a jistota, že jeho kroky sledují
Supermana

či

Batmana? Nikoli, nebe nad nimi je pusté a temné (v

Gothamu to platí doslova). SupermanlKent

přicházejícího

oplakává

stanutí na hradbách Uruku jeho smutné srdce naplní smyslem a

radostí; Odysseus dlouhá léta bloudí v " cizině" , ale kdekoli se ocitne,
přátelství

přítele

odjinud. Díky

výchově

adoptivních

naplňuje

rodičů

klasický archetyp cizince

se ale stává spíše

příkladem

asimilovaného cizince, což analogicky vystihuje i jeho "zabydlenost" v těle neohrabaného
novináře.

178
179

Batman představuje postavu mnohem komplikovanější a zdaleka ne tolik stabilní a

Eco, u.: Skeptikové a těšitelé. Praha 1995, s. 248
Tamtéž, s. 225
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optimistickou jako Superman. I Batman přišel o své
pohřbu

z jejich

rodiče, při

zažije další trauma, když spadne do

brutální

vraždě

netopýří jeskyně.

a při

zpáteční cestě

Zatímco Superman zcela

nezištně zachraňuje

co se dá, Batman jedná, aby pomstil vraždu rodičů. Jeho nitro připomíná
rozpolcenost a složitost nitra Hamletova, který - jak říká Nietzsche 180 - nahlédl až na dno a hnusí se
mu jednat. Jedná Hamlet proto, aby pomstil otce nebo krále? Jako syn nebo jako kralevic? Trápí ho
víc neklid vlastní duše nebo doba vymknutá z kloubů? Wayne,

pohádkově

netopýří

a svém poslání neustále pochybuje, leckdy není schopen odlišit
Superman

zdomácněl

v

rodině,

v rodném

městečku

bohatý milionář, o

sobě

halucinace od reality.

i v redakci The Daily News, ale Batman žije

v izolovaném samotářském sídle, v netopýří jeskyni; objeví-li se nebezpečí, vyšle Gotharn neosobní
signál; a když bojuje s padouchem, obyvatelé
Supermanovým záchranným akcím
hrdinnost jako u Philla Marlowa se mu stane spíše
nemůže

údělem

většinou

samotář,

a prokletím,

černého města raději

zmizí z ulic, zatímco

fandí. V postavě Batmana cítíme stejnou cynickou

odcizený ve známém světě, poslání (pomsta) a vyvolení

město

i

milionářské

sídlo vnímá jako labyrint, v

němž

si

vybrat cestu. Nejedná ve jménu dobra, protože ho k tornu vychovali, ale protože nelze

jinak - ,Je dobro, je zlo, a pak je Batman".
Protiklad Supermana a Batmana
temný Batman. Batman má dokonce

dobře zviditelňují

přídomek

barevné stereotypy -

"The Dark Knight". Kjeho

zářivý

Superman,

rytířskosti

odkazuje

netopýří krunýř - brnění a plášt'181. Batman se noří do tmavé noci temného Gotham city jako

netopýr,

často

stylizovaný jako pouhý stín klouzající po fasádách

další identitu; nehmotné

tělo

absencí "mužské solidarity" se

domů.

- temné a iluzorní. V souvislosti s asexuálností, osamoceností a
často

naráží na homosexuální estetiku komiksu:

pomocník Robin; pokud se objeví ženská postava, pak jedině v roli
vamp -

zosobněné

Stín můžeme chápat jako

nepřítele

zlo) nebo v poloze sestersky platonického vztahu.

erotického vztahu, pro triviální žánry tak netypická,

může

Batmanův

sluha a

a protihráče (osudová

Nepřítomnost či nenaplňenost

souviset s nekonzumovatelností postavy

se oženit), s mýtickou archetypálností (univerzální příběh kosmického
182
zápasu dobra a zla
vylučuje soukromý život hrdiny) nebo s rytířskostí.
Eco zmiňuje
(Superman nestárne,

nemůže

Nietzsche, F.: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, Gryf 1993
Vlající plášť zároveň funguje jako vizuální stereotyp, umocňuje efekt létající figury.
182 Umberto Eco dost zásadně banalizuje komiksový boj dobra a zla. Komiksový hrdina svými superschopnostmi podle
něj může konat skutky kosmické, a přitom koná dobro pouze v úzké pospolitosti Metropolisu. Jedná pouze v rámci
"litlle town", a zlo tudíž spatřuje pouze jako "underworld". Jediná forma, která na sebe bere zlo, podle Eca, je atentát
na soukromé vlastnictví a dobro se pak mění pouze na dobročinnost. Občanské ctnosti Supermana jsou prý dokonalé,
ale pouze v malé komunitě. Touto závěrečnou, mírně marxistickou, charakteristikou komiksu Eco vytrhává komiks
z mýtického zápasu řádu a chaosu. Přitom není důvod, abychom mýtické analogie viděli pouze v typizaci postav,
protože fungují v narativním uspořádání či modelaci časoprostoru. Metropolis je vizualizován jako symbolický
mikrokosmos; bojuje-li hrdina svůj zápas ve jménu "polis", analogicky svádí i makrokosmickou bitvu s kosmickým
chaosem. Metropolis, Gotham či Sin City vytváří stejně symbolicky a mytologicky konstruovaný časoprostor jako
Uruk (Epos o Gilgamešovi) nebo Středozem (Tolkien). Výrazná výtvarná stylizace (především Gotham) podporuje
jejich výlučnost. V temném světě Sin City, kde je hranice mezi hrdinou a zlosynem stejně úzká jako pruh světla
dopadající skrz zatažené žaluzie, se samo město stává hrdinou. Komiksová města Sin City nebo Gotham vytváří
autorský mýtus města podobně jako románové Benátky, Petrohrad, Praha nebo Alexandrie.
180

181
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parzivalovství komiksových
s čistotou. Batman,

stejně

hrdinů.

tělesnost

Pak by jejich asexuální

souvisela s rytířskou ctností,

jako Parzival, musí bojovat sám se sebou, ovládnout své

tělo,

chce-li

získat pomyslný grál.
řádu

Postmoderní komiks typu Millerova Sin City hranici dobra a zla,
úplně.

alkoholiků,
ať je

města hříchu

Zavádí nás do

které ,je jako obrovská

- perverzních zakrslých

děvka,

a chaosu

znejasňuje

kněží, kanibalů, narkomanů

a

co leží na zádech a říká si o to, a já si to s ní rozdávám,

jaká je, a znovu a znovu, a ona pořád nemá dost." Msta se jeví jako jediný možný motiv

jednání, už nemá smysl hájit řád
z pekla

(vězení),

nakládačku

či

dobro, lze pouze mstít zlo, jež je všudypřítomné: hrdina přichází

do pekla posílá své protivníky, v pekle žije, peklo má v

nebo ránu nožem nebo bejt předhozenej

se každej zatracenej den a

všudypřítomnost

dobra a zla, respektive
černobílých negativů

nevědět, proč

pozitivů.

a

Sin city

seš

nějaký

vůbec

hříchu

zla -

vytváří

duchů

doprovází inverznost i

může

"zvrátit" ve

čtvrti

hnusnýho

hotovej šrot. Rachtá a i kdybyste plechovku piva položili přímo na ni,
těžký

vzduch,

déšť,

jedno zda horkem nebo

chtíčem.

co se

svůj

v

němž

Podobně

opak.

znechucení, odpor: ,,Noc je horká jako samo

peklo. Všechno je upatlaný. Je to hnusný místo v hnusný
Dusno, malátnost,

střídání

černobílého města,

mýtus inverzního

nechuť,

dejcháš." Nerozlišitelnost

symbolizuje i grafická podoba,

ovšem tato binární polarita ztrácí význam, protože vše se
jako v Králi

"Peklo není dostat

buzerantský porotě. Peklo je probouzet
proč vůbec

tady,

sobě:

vypaří dřív,

města.

zůstane

Klimatizace je

teplý jak chcanky."

než dopadne na ulici; zpocené

Sin City - odporné a nechutné

město,

kde

představa

tváře

-

dotyku

s živým i neživým vzbuzuje odpor, ale kde je i sebenásilnější dotyk beztrestný.
Proměně

vůbec představa

kdo se postaví
nekonečný

komiksového

světa

odpovídá i metamorfóza

všudypřítomnému

řadě

se

mění

peklu, kdo je schopen žít "navzdory" : ,,/ kdyby m0 život byl jen

šedý peklo plný chlastu a
rytířskou

rvaček,

výpravu,

jako bejval, víc se bojím

nejšťastnější

noc jeho života.

obleku, kabátu asociujícího jak rytířský
děravou,

superhrdinská, identita

Podobně
plášť,

příběhem,

se

než žít dál." Marw se

než byla ta Batmanova -

chce pomstít smrt ženy, která mu

jako Batman se zahaluje do

tak

kněžskou

potrhanou látku prosvítá nahé
původních hrdinů

umřít,

paradoxně ještě kurtoaznější

jeho msta de facto souvisí s komorním milostným

naopak skrz

hrdiny. V první

o hrdinství. Mizí absolutní superhrdniství i superschopnosti. Hrdinou se stává ten,

jako mstitel vydává na

darovala

těla

mění

obřího

mstitelského

sutanu. Místo elastické druhé

tělo

Marwinovo. Dvojdomá,

kůže

ale

občanská

spíš v kombinaci hrdina/antihrdina. Co se

a

týče

dvojdomosti tělesné, nevyjadřuje jí protiklad civilního těla a kostýmu, ale siluety/stínu a
skutečného těla.
trýzněné.

Marwovo

tělo

se zobrazuje bud' jako stín

Vysoké, mohutné a svalnaté

tělo

i

ostře řezaná tvář

či

silueta, nebo jako

sice

připomínají

tělo mučené

a

univerzální emblém

hrdinství, ale místo zoceleného a hladkého povrchu trikotů, krunýřů, brnění, latexu vidíme rány,
jizvy, obvazy a náplasti. Bolest a utrpení na jedné
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straně

a prázdnota siluety na druhé,

naznačují

hrdinovu rozpolcenost - nikoli mezi

pozemšťanstvím

nebešťanstvím

a

(Superman), vyvolením a

prokletím (Batman), ale životem a smrtí; mezi iluzivní falešnou identitou - neexistencí a bolestnou
a marnou existencí, mezi peklem nicoty a prázdnotou života. Zatímco Supermanovo
směřuje

konzumuje do nesmrtelnosti, Marwinovo
bychom mohli

číst

jako

příběh

agónie - na

tělo

se

ke smrti. Celou jeho mstitelskou výpravu

začátku propuštění

z pekla

vězení,

poté peklo migrén,

depresí a psychofarmak a na konci poprava na elektrickém křesle.
Obrazy rozpolceného i trpícího

těla

hrdiny, bloumajícího i bojujícího v temnotě, resp. šedi

apokalyptických měst, se v 80. letech vrací v kyberpunkových příbězích. Pod nebem "šedým jako
mrtvý kanál televize" se objevuje postava
pramení z prahovosti existence,

podobně

osamoceného kovboje. I jeho samota

jako u komiksových postav. Téma této

vyprávění

problematizuje mnohem víc než

vykořeněného

komiksová. Kyberpunkoví kovbojové

hrdinové Millerových komiksů zpochybňují hranici

řádu

a chaosu - chaos

systémovou chybou, tak se systémem samým (a tudíž řádem),
s dobrem a chaosu se zlem - ruší také hranici mezi
datovým, virtuálním, halucinací), mezi

hraničnosti

světem

tělem přirozeným

a

znejasňují

můžeme

ovšem

podobně

jako

ztotožnit jak se

i axiologické spojení

řádu

reálným a fiktivním (konstruovaným,

umělým, zrůdným

a krásným, živým a

mrtvým, mezi jeho hmotnou existencí a jeho mentální představou. Ústřední zkušenost prahovosti
či

hranice

samozřejmě

zakládá vnímání tělesné existence.

Obraz kyberpunkového

těla

pramení ze dvou

iniciuje nové pojetí kovbojského hrdinství.
nepředstavuje

zdrojů,

Divočinu,

z obrazu kyborga a hackera. Hacker

do které na hranici ilegality proniká,

neosídlená barbarské pustina, samozvaní banditi, co berou právo do svých rukou, ale

nadnárodní korporace,

počítačová síť,

kontextu kyberpunkových
hranici zákona a

zločinu (dealeři,

připomíná původní

labyrint matrixu

románů

183

•

bujivá data kyberprostoru. Prostorový význam hranice v

znamená také okraj, periferii.

Většina hrdinů

prostitutky, nájemní vrazi, narkomani), ale

mýtickou vyvolenost hrdiny, pouze hacker

může

se pohybuje na

právě

hackerství

vstoupit a případně ovládnout

Vstup do virtuálního světa předpokládá jistou formu fyzického asketismu 184 :

"Pro Case, který žil pro

beztělesné

chodíval jako kovbojská jednička,

rozkoše kyberprostoru, to znamenalo konec. V barech, kam

patřilo

k dobrému tónu elity lehce pohrdat

tělesností. Tělo

bylo

maso. Case teď upadl do žaláře svého vlastního masa. ,.185 Napojením, vstupem do kyberprostoru
člověk
tělo

opouští, zavrhuje svou tělesnou existenci.

Zdánlivě

se vrací známý karteziánský dualismus-

jako hmota je odsouzeno pouze k prostorové existenci, k pobývání v hmotném,

světě,

zatímco duch, mysl se od

prostoru: "Jel

něj může,

takřka permanentně

"skutečném"

ba dokonce musí odpoutat, aby vnikla do virtuálního

na adrenalinové špici, vedlejší produkt mládí a talentu, napojen

U Gibsona synonymum pro kyberprostor, tzn. abstrahovaná data ze všech databází světa, uspořádaná ve vizuálně
Díky tomu se může hrdina ve virtuálním světě dat pohybovat a dokonce existovat v tělesné podobě.
84 K tomu viz. Macek, J.: Tělesnost a kyberkultura. In: Revue pro média OS/2003
185 Gibson, W.: Neuromancer. Praha 2001, s. 10
183

~rostorové podobě.
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na standardni kyberprostorovou mašinu, která podnitila jeho

odtělesněné vědomi

do definované

halucinace jménem matrix.,,186 Proto Case, hlavní hrdina Gibsonova románu Neuromancer, vnímá
své

tělo

jako

vězení;

jako orgasmus

maso, z jehož zajetí musí uniknout a naopak i tak

pociťuje především

extrémně tělesný

skrze zkušenost virtuální: "Jeho orgasmus

zážitek

modře

plál

v bezčasém prostoru, v rozloze jako matrix veliké, kde se

tváře roztřištily

tunelů, a na bocich citil jeji pevná mokrá stehna.,,187

Lidské tělo se redukuje na maso, jeho

kybernetická povaha z něj
nepřirozené.

činí

a hurikány je odvály do

hmotu, v níž dokonce nelze rozlišit organické a

umělé, přirozené

a

Z tělem - masem spojuje Case především touhu, lidé se stávají masem "rozrušovaným

náhlými víry žádostí a ukojení": "Hmatatelná vlna touhy ho zasáhla, vlna žádosti a pocitu samoty,

a

chvěla

se na

kmitočtu

Připomněl

amfetaminu.

vůni

si

jeji pleti v přetopeném

přítmi

rakve

v přístavu, když měla prsty zaťaté do jeho zad. Samé maso, pomyslel si, a chci ho všechno. ,,188 Tělo
- maso se

opět

stává objektem, nástrojem. Jenže

naplnění

žádosti, a tudíž setkání s tělem, jeho

prožívání se nakonec ukáže jako jediné možný způsob setkání s druhým, s věcmi i se sebou: "Ne, "
řekl

a pak už na tom nezáleželo, co

uschly slzy. Byla do ni natažená
držen,

nějakou

věděl,

nějaká

dobu držel mimo dosah

vychutnával

sila,

času

Něco,

k sobě dolů -

patřilo

dosah poznáni,

na jejích ústech v těch mistech, kde ji

co poznal v Night City a držel to tam, byl tim

a smrti, dosah ulice, která je pronásledovala všechny.
něho může

To bylo misto, které už znal; ne každý ho do
zapomenout.

něco,

sůl

co nalezl a tak často ztratil.

Patřilo

zavést a nějak se mu vždycky podařilo na ně
- to

věděl,

na to si pamatoval, když ho táhla

to k masu, kterému se všichni kovbojové smáli. Bylo to cosi rozsáhlého, mimo

moře

informaci zakódované do spirál a

feromonů, nekonečná

složitost, kterou

dovede kdy přečist jen tělo, svým silným slepým způsobem. ,.189 Vzhledem k tomu, že ke spojení
s matrixem vždy dochází skrze

tělo (přímé

spojení mozku s databází pomocí elektrod) a pohyb ve

vizualizované a prostorové halucinaci matrixu
masem a virtuálním

tělem.

Předchozí

předpokládá tělesnou

představou

vzpomínka na maso - a paměť vždy musí souviset s tělem,

byť

tělo.

virtuální i reálné splývá a tato syntéza

své mrtvé dívky,

Zkušenost tělesnosti spojuje
umožňuje

Tamtéž, s.
Tamtéž, s.
188 Tamtéž, s.
189 Tamtéž, s.
187

věci,

i spojení s neživým: "Opojeni opadlo,
zpevňovalo,

kterou kolem sebe vidi:

9
38
14
249
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a pouhá

zdánlivě rozštěpené tělo,

ustupovalo masu jeho života. Nemohl přemýšlet. Velice se mu líbilo, že je

186

se rozdíl mezi

by se jednalo pouze o slepou intuici

pochromovaná kostra každou hodinou korodovala, maso se
myslit. Zdálo se mu, že se stává každou

setře

ukázka popisuje zkušenost kyberprostorovou, nikoli

"reálnou"; Case se napojil a miluje se s holografickou
- má tu moc oživit mrtvé, holografické

podobu,

při

lavičkou

narkotické maso
vědomi

a

nemůže

v parku, hejnem

můr

kolem starobylé pouliční lucerny, robotem zahradníkem s šikmo namalovanými žlutými a

černými

pruhy." 190
Mimo touhy a žádosti umožňuje spojení s druhým, proniknutí do
umožňuje

bolest. Sdílení bolesti, další prahové formy bytí,

těla

a mysli druhého pouze

spojení Case a Molly: "Case odklepl

simstimový spínač. A vklouzl do agónie zlomené kosti. Molly se opírala o matně šedou stěnu dlouhé
chodby, dýchala vztekle a
zmizela do

běla

učinila jediný

nepravidelně.

Case se

okamžitě

vrátil do matrix a z levého stehna

rozžhavená linie bolesti. (. ..) Zhluboka se nadýchl a znovu do ní vklouzl. MoZly

krok, snažila se přenést váhu na stěnu chodby. Case v podkroví zaskučel.

kroku si pomohla nataženou rukou. Rukáv stejnokroje

zářil čerstvou

laminátový obušek. Zorné pole se jí stáhlo do úzkého tunelu. Po

třetím

Při

druhém

krví. Pohled na rozdrcený

kroku Case zaúpěl a ocitl se

zpátky v matrixu. ,,191 Zkušenost bolesti, přenášené myslí, ruší nejen hranice mezi tělem reálným
(masem) a virtuálním (matrix), ale i mezi tělem mužským a ženským l92 . Skrze tělesnou zkušenost,
paměť těla

a tento

Case empaticky vstupuje do

průnik

reflektuje. Obrazy trpícího

rozpadem, ale naopak tematizují jeho
prožitek bolesti k
beztělesný

těla

odtělesněná

Moly; jeho

těla

mysl vstupuje do ženského

těla

tentokrát nesouvisí ani tak s dionýským obrodným

syntetičnost,

stěžejním atributům původní

konstruovanost. V uměle vylepšeném těle

lidskosti - orgasmus hrdinovi

let matrixem a zanechávat ho napospas

nicotě,

patří

může připomínat

ale bolest je vždy spojena s žitým a

živým tělem.
Pojem kyborg vznikl ze spojení "cybernetic organism", což

počátkem

60. let

označovalo

v kybernetice organismus, jenž díky technologickým vylepšením dokáže lépe kontrolovat své
funkce -

např. přežití

kybernetického

těla

v nepříznivých podmínkách, mimozemském

tedy

opět spočívá

v prahovosti jeho existence.

prostředí,
Přináší

narušovaného implantováním cizího a cizorodého. Zatímco hybridnost
mýtických

těl

kybernetické

apod. Hlavní atribut

model

groteskně

těla

hybridního;

karnevalových

(Rushdie, Toumier, Grass, Rabelais) poukazovala k regeneraci, hybridnost

tělesnosti směřuje

spíš k rekonstrukci.

Proměňující

se monstrózní

tělo

pukajícího

Sálíma, phorického Abela či zakrslého Oskara připomínalo jednak obětující se mesiášské tělo, které
skrze vlastní utrpení vykupuje druhé, jednak

otevřené

karnevalové

tělo,

jež se otevírá "do"

světa

skrze zánik, rozpad, smrt se cyklicky obrozuje k životu. V případě kyborga ovšem vstupuje cizí do
těla,

aby ho inovovalo, vylepšilo, adaptovalo; lidské tělo se podvoluje konstruované evoluci: ,,Night

City bylo

něco

jako

nějaký

pomatený pokus v oblasti sociálního darwinismu, navržený

výzkumníkem, který pořád držel prst na
stopy, ale pohni se

příliš

tlačítku

rychle a protrhneš

rychloposuvu.

křehkou

Přestaň shánět

blánu povrchového

znuděným

a potopíš se beze

napětí černého

Tamtéž, s. 162
Tamtéž, s. 71
192 K feministickým aspektům kyberpunkové tělesnosti viz: Haraway, D.: Manifest kyborgů: Věda, technologie a
socialistický feminismus ke konci dvacátého století. In: Sociální studia 7, Brno: FSS MU 2002
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trhu;

v každém případě je po tobě a nezůstane nic než nějaká nejasná vzpomínka v takové součástce
příslušenství jako

je Ratz,

třebaže

srdce nebo plíce nebo ledviny mohou přežít k službě

cizinci, který má dost nových jenů pro nádrže kliniky. Kšeft tu

tvořil

nějakému

stálé nevnímané pozadí, a smrt

tu brali jako trest za lenost, neopatrnost, nedostatek elegance a neschopnost

vyhovět požadavkům

složitého protokolu. ,.193 Kovbojské (hackerské) pohrdání tělesností trivializuje tělo na maso; hmotu,
která svírá mysl. Kybernetický přístup
uměle

které mohou být
kvůli

tělo zvěcňuje; činí

stimulovány, vylepšeny, nahrazeny nebo kopírovány. Když Case

poruše nervového systému (ruský mykotoxin) vstupovat do matrixu,

v játrech, nemocná slinivka, zbaví ho
odmítá

přijímat

s oboustranným

sklonů

očních důlků

ostřím. Někteří

s implantovaným masem, Case

a za šarlatovými nehty deset

přemýšlí

o tom, že

hřiště

se mu krev,

způsobí,

spíš kopii a repliku. V stup cizího,

že jeho

umělého

město

tělu

neexistuje

kvůli

svým

Podobně

princip metamorfózy.

obyvatelům

tělo

ale

jako v tradičním

Proměna

ale znamená

a technologického do těla ruší hranici mezi biologickým

lidské tělo a začíná umělé? Od kdy se

být nahrazovány, ale samo

tělo

s toxinem. Moly má brýle

a technologicky konstruovaným, mezi lidským a animálním, mezi

končí

tkáň

čtyřiceticentimetrových skalpelů

pro samu technologii".

mythickém kontextu dominuje i kybernetickému

strojem. Kde

sáčky

nemůže

obyvatelé Sprawlu žijí s implantovaným mikroprocesorem, jiní

"slouží jako zákonem opomíjené

přirozeným

vymění

k sebevraždám, biochemicky

amfetamin a kokain a naopak do žil mu vloží

chirurgicky vsazené do

-

z něj objekt rozložený na jednotlivé části,

člověk

člověkem

a

stává strojem? Nejen části mohou

se nám ukazuje jako datový konstrukt.

Tělo

se

přetváří

na

informaci, jež může být donekonečna kopírována či replikována. Kde vede hranice mezi já a jiným,
pokud mé tělo může být znovu a znouvu re-konstruováno? Mám právo vlastnit své tělo - ve smyslu
nakládat s ním a se svou identitou podle vlastní
odcizení vlastního

těla,

vůle?

jemuž se odpírá nárok na

kopie) i smrt (datové konstrukty mrtvých

hrdinů).

V tomto

momentě

jedinečnost,

dochází k definitivnímu

resp. originalitu Gako protiklad

Jediným ne zcizitelným momentem

zůstává

bolest a touha.
Ve

světě zvěcněného,

odcizeného těla, které může být libovolně upravováno, nahrazováno a

proměňuje

také vnímání estetiky krásy a ošklivosti. "Julius Deane byl starý sto

vylepšovaného se
třicet pět

let. Metabolismus mu vytrvale udržovaly v chodu bohaté týdenní dávky sér a

Jeho základní obrana proti stárnutí byla
přestavěli

každoroční pouť

do Tokia, kde

genetičtí

hormonů.

chirurgové

kód jeho DNA, což byla procedura v Chiba nedosažitelná. Asexuální a nelidsky trpělivý.

Zdálo se, že smysl jeho života spočívá v oddanosti ezoterickým formám uctívání elegance. Case ho
nikdy

neviděl

dvakrát v jednom obleku,

přestože

jeho šatník

zřejmě

sestával z pečlivých replik

obleků minulého století. ,.194 Kánon krásy připomíná estétství dandyho - elegance, nápodoba,

193
194

Gibson, W.: Neuromancer, s. 10-11
Tamtéž, s. 17
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povrch. Krása neimplikuje dobro, ale povrch a

umělost. Případná

dokonalost neodkazuje k

vyvolenosti či mythickému božství, ale ke konstruovanosti stroje, jehož kráse ovšem schází přídech
brumellovské marnosti. Ošklivost se tedy logicky stává znakem:

jeho šerednosti šly legendy. V téhle

době

"Barmanův úsměv

si krásu mohl dovolit každý, a kdo se jí vzdal,

znaku. Sahal pro další džbán a starobylá protéza zakvíkala. Byla to ruská protéza,
manipulátor s jidbakovým

posi/ovačem,

vložený do plastiku

růžového

s punkovým rebelstvím

hrdinů,
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to ve

sedmifunkční

růžovým

klepetem

Ošklivost emblematizuje modus života "nazdory" a souvisí

"obnažuje" nesystémovost systému, nedokonalost stroje - protézy

vržou, kov koroduje, implantáty nefungují.

Nechuť

provázející vždy ošklivost se tak neváže ani tak

k odmítání těla biologického, neboť maso sice uvězňuje, ale
k tělu umělému.
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měl

jako žížala. "Vy jste moc

velký šoumen, Herr Case, " zabručel Ratz: ten zvuk měl být smích. Poškrábal si
převislé břicho zakryté bílou košilí."

se roztáhl. O

Tamtéž, s. 7
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současně

vzbuzuje touhu, ale k nechuti

EPILOG

Toto

poněkud

velkorysé

putování

napříč časem

tělesného

v mýtickém

právě

se

světem

a

to k žánru - mýtu, nikoli snad diplomové práce počátku

i prostorem si na
vyprávění.

horizontu lidského pobytu ve
slaďuje

(ostatně

současně

Pokud

světě

kladlo za cíl hledat

přijmeme

přítomnost

těla

fenomenologický kontext
nemůžeme

nalézt

sobě

těla

a

jako mezního

příběhu,

a Neubaurovu charakteristiku mýtu jako

nás v něm zabydluje, pak

a význam

patří)

který nás

bližší témata než je

mythos a tělo.
určující

Jako
stěžejních

princip mýtické

kontextech funguje mýtické

chápaného symbolu. Dnes máme
umění

mnohoznačného. Původně
(řecky

tělo

kvůli

sdělení

vnímat symbolické

tělesnosti

především

se ukázala

zjevnost. Ve všech

jako symbol. Ba co víc, ukazuje

původní

sílu

třech

tradičně

(nebo možní díky) zkušenosti moderního, symbolistního
buď

jako cosi co odkazuje

však označoval symbol

části

celku,

na

dvě

něco nejednoznačného

poloviny rozlomeného

nebo

předmětu

"symbal1ein" - házím dohromady, spojuji). Spojením obou částí mohl tento symbol sloužit

jako poznávací znamení; vlastník jedné

části

se prokázal jako posel, host, ztracený

Symbol tedy v tomto kontextu funguje jako znamení sestávající ze dvou
po spojení obou
neviditelný, a

právě

Právě

v jeden celek.

vyprávěních.

v mýtických
zviditelňuje

částí

V symbolu se

tak se skrze

tělo

tímto

způsobem

představuje

- ve významu

částí,

které je viditelné až

měli číst

bychom

příbuzný.

význam

viditelnost celku, který sám
vnějšku,

Důvod

může

neviditelnosti

vyplývat

jak

z jeho

tradičních

mýtických

vyprávění

zůstává

neobsáhnutelnosti,

z neuchopitelnosti či nevyslovitelnosti, které míří k transcendentální povaze mýtického
Koncept

zůstává

podoby, formy, mikrokosmu -

(ve významu zjevnosti i zjevenosti) podstata celku, makrokrokosmu, který

neviditelný.

těla

ustavil kánon apollinského

těla,

tak

sdělení.

skrze

nějž

se

vyjevoval základní koncept krásného, vznešeného a heroického. Ideální, a tedy dokonalé,
harmonické,

souměrné,

hrdinství, které musí

hladké a scelené

vyloučit

krásu, vykáže do sféry hybris
sílu z těla groteskního, které
nezjevuje

prostřednictvím

tělo

odpovídalo archetypální povaze univerzálního

vše individuální, a tudíž to, co
či

překračuje

nelidského (démonické, božské).

slučuje

vznešeného, krásného a

rubovou, temnou podstatu lidské zkušenosti,
současně

mu

tělesnost

umožňuje

Tělesnost

autorských

mýtů čerpá

koncept dionýský a karnevalový. Tatáž mýtická vyvolenost se
souměrného,

nechutné. Autorskému mýtu vládne princip inverze - reflexe

hrdinnosti. Inverzní

míru, deformuje a "špiní"

čímž může

ale skrze hybridní, deformované,

těla

být

a

tělesnosti

tentokrát vyjevuje

současně vytvořen

i nový typ

ponechává hrdinovi jeho makrokosmickou, archetypální funkci a

do univerzálního

identity. Rozpadající, degenerovaná

těla

příběhu

vložit individuální osud své palimpsestové

se otevírají do

světa

a pro

jeho chaotických hlubinách a fragmentárních pravdách. Zobrazení
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svět
těla

a vydávají

svědectví

o

v triviálních žánrech,

především

v komiksu a kyberpunku, zachází

potvrzení jeho

chaotičnosti,

nejen reflektováno, ale

ale velmi

přímo

poukazuje na hranici mezi já a
setkání mikro a makrokosmu,
jiný. Kyberpunkové

příběhy

často

ještě

dál. Neukazuje pouze

světu

a

tělo

(v poloze dionýské i karnevalové)

ale nejedná se o vztah antagonický, ale analogický; jde o

svět můžeme

zakoušet jako chaotický, ale není apriori cizí ve smyslu

a postmoderní komiksy zobrazováním

datové konstrukty, implantáty)

se

tematizuje přímo setkání s cizím a jiným, které je tělem

absorbováno. Groteskní
světem,

otevření

znemožňují

hranice

těla-já vůbec

umělého těla

(kopie, repliky,

vymezit, protože cokoli, co

vnímám jako jiné, se může stát součástí "mého" těla.
Hledání stop (fyzických
deltu, ale také
narativní

tkáň

nejširší pole

osvětlilo zdánlivě

ironických

mýtického

paradoxní

vyprávění,

přechod

uplatnění právě
Přejala

k vznešeným

komiksů?

Jak

od mythického pramene po triviální

od vznešeného k nízkému, protože mýtická

spojuje Odyssea a Gilgameše s Batmanem

populární kultury.
Potřebujeme

otisků!)

či

Bondem. A pokud dnes nachází mýtus

v triviálních žánrech, pak nás to vybízí k zamyšlení nad povahou
snad dnes populární kultura zabydlující a

příběhům,
rozumět

nahrazeno kultovním? Jsme

svědky

které vypráví o zápasu

řádu

rituálnímu jednání moderního

slaďující

funkci mýtu?

s chaosem triviální formu

člověka,

pokud kultické bylo

zrodu postnovověkého kánonu těla, pro jehož konstruování už

není podstatný ani apollinský (antický), ani dionýský (karnevalový) princip ale estetika nechuti?
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Drahoslava Janderová

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

1.

2.

Apollón Belvederský

Discobolos

Římská mramorová kopie podle řecké sochy,

Římská mramorová kopie Podle Myrónovy

pravděpodobně

bronzové sochy z doby kolem r. 450 BC

z doby kolem r.350 BC

Apollinský (antický) kánon těla klade
důraz na uměřenost, ideálnost tvarů a
vyváženost proporcí. Je to tělo zacelené,
uzavřené, harmonické.

Tělo

krásné, a tudíž vznešené a dobré. Ani
jeho nahota neruší a nedráždí. Nevzbuzuje
erotické napětí, ale ukazuje člověka v jeho
přirozenosti. Tělo v okamžiku pohybu
nevyvolává napětí nebo dramatickou
situaci Gako sochy barokní), ale naopak
klid, vychází z ladnosti zdravého těla.
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3.

4.

Foto z cyklu Olympia 1936
Leni Riefenstahl

Adolf Hitler v mnichovské Pinakothéce před
sochou Discobola. (foto Leni Riefenstahl)

Apollinský

německého

ideál
harmonického
a
se velmi snadno změní
v obraz těla zdravého, funkčního a
silného. Nejen, že vše, co se této normě
bude vymykat - nemocné, nesouměrné a
slabé, může být označeno za hybris, ale
díky modernistické hodnotě sportovního
těla je to ideál mimořádně náchylný
k ideologizaci. Člověk tělesně zdravý je
pro stát důležitější než oduševnělý
slaboch. Kult sportovrnno - už nikoli
sceleného, ale zoceleného - těla vhodně
propojuje hodnoty novověké sakrality:
zdraví, práci a sílu. Sport utužuje a učí
snášet nepohodlí. "Noví lidé budou mrštní
jako chrti, houževnatí jako kůže a tvrdí
jako Kruppova ocel," hlásal Adolf Hitler.
Politická tělesná výchova, jedno zda
nacionální (Sokol) nebo nacistická,
zdůrazňuje
rovnostářský
princip
masového sportu a současně výkon a
individuální výjimečnost profesionálního
sportovce. Právě na této fascinaci byla
postavena idea/ideologie
Olympiády
v roce 1936. Německý národ se
prezentoval jako dědicové řecké kultury.
Hry se .staly mýtÍckou událostí,
demonstrací síly a výkonu nejen těla, ale i

ducha, který za zvuku
Wagnerových oper a pod klenbou
Speerovy světelné katedrály, nenápadně
promění sportovce ve vojáka (němečtí
sportovci
nastupovali
na
zahájení
v uniformách wermachtu).

souměrného těla

I tam, kde vněj ší atributy atletického těla
chybí, lze promyšlenou mýtizací (v tomto
kontextu funguje mýtus jako nástroj pro
ideologizaci, jak o tom píše Roland
Barthes) tento ideál vytvořit - obr. 4.
Nahotu atletické síly a uměřenosti, z níž
plyne krása a dobro, nahrazuje uniforma stejně
"uniformní",
souměrná
a
harmonická (skryje každou tělesnou vadu)
jako tělo řeckého atleta. Navíc si
povšimněme promyšlené kompozice čepice,
kterou drží Hitler zdánlivě
nelogicky
v ruce,
formuje
osu
s Discobolovým diskem a vytváří jednotu
reka nacistického a řeckého.
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5.
Giuseppe Arcim ho/do "ll cuoco" (Kuchař) 1570

Reverzibilní hlava z Arcimboldova obrazu II
cuoco, velmi dobře ilustruje hlavní principy
karnevalového těla. Je to jednak tělo
otevřené, nezavršené a neustále proměnlivé.
Atomizované na jednotlivé části - tvář muže
je poskládána z pečínek. Lidské tělo nabývá
zvířecích rysů. Vše se podřizuje karnevalové
zásadě inverze: lidské se zaměňuje za zvířecí
(tvář-zvíře), mrtvé za živé (živá tvář upečené zvíře), nízké za vznešené (portrét
válečníka - hromada jídla) a především oba
světy, vznešený i nízký, horní a dolní, se
v sobě vzájemně zrcadlí (talíř jako zrcadlo).

Při
analýze Rabelaisova textu dochází
Bachtin k tomu, že obraz atomizovaného těla
souvisí v lidové kultuře s kletbou, protože
nejčastěji se zapřísahalo při různých částech a
orgánech Božího těla. Tělo rozdělené na části
- motivy fašírky, prejtu, klobás - je podle něj
také motivickým průsečíkem kuchyně a bitvy.
Hodovní scény proměňuje lidové obraznost
v zuřivé bitvy a válečná vřava se i moderní
literatuře často popisuje jako jatka.
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7.
Pantagruel
Z cyklu groteskních dřevorězů Pantagruelovy
rozmarné sny, vydaného v Paříži 1565. Podle
tradice byl jejich autorem sám Francois
Rabelais.

6.
Hieronymus Bosch: detail z triptychu Zahrada
pozemských rozkoší (16. stol.)

Karnevalová lidová tělesnost zdůrazňuje ty
části těla, které se otevírají vůči vnějšímu
světu. Místa, kde svět vstupuje do těla a tělo
do světa; kde tělo vyčnívá a dotýká se světa výběžky,
výrostky
otvory,
vypoukliny,
(otevřená ústa, genitálie, ňadra, břicho, nos,
různé deformace a defekty - hrb, oteklá
noha, .. .). Součástí obrácení je, že vše vnitřní
se dostává na povrch, proto tělo v okamžiku
vylučování,
kýchání,
smrkání,
trávení,
pšoukání, zvracení; vše vnitřní (ovšem
náležící i tak výhradně tělesnému, nikoli
duchovnímu či emocionálnímu) se stává
viditelným.

Všechny projevy těla jsou zveličené a
groteskní. Grandiózní zveličenost souvisí
jednak z kolektivní povahou těla, jednak
s neustálou
potřebou
samu
tělesnost
zdůrazňovat
a tematizovat. Grotesknost
odkazuje na nezavršenost, neukončenost a
otevřenost karnevalového těla.
Groteskní
obraz zachycuje tělo vždy v pohybu a
proměně. Tělo překračuje zjednoho těla do
druhého, z individuálního těla do těla
kosmického.
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7. Superman a Batman
První série o těchto superhrdinech se objevili na
konci 30. let. Joe Sshuster a Jerry Siegel uvedli
roku 1938 do světa Supermana a o rok později
scénárista Bill Finger a kreslíř Bob Kane
Batmana. Oba
hrdinové se spolu dokonce
několikrát setkali. V roce 1986 dochází díky
Franku Millerovi, známému zejména díky Sin
City, k zásadnímu vzkříšení Batmanova mýtu.
Batman se vrací jako temný rytíř (The Dark
Knight), zestárlý, cynický a unavený. Miller
obnovuje nejen ambivalentní charakter hrdiny, ale
znovu připomíná noirovou tradici komiksu.

9.
Batman nového milénia. Autorem této kresby
je Jim Lee.

Nebe nad nimi je pusté a temné. Batman
jedná, aby pomstil vraždu rodičů. Jeho nitro
připomíná rozpolcenost a složitost nitra
Hamletova, který - jak říká Nietzsche
nahlédl až na dno a hnusí se mu jednat. rápí
ho víc neklid vlastní duše nebo doba
vymknutá z kloubů? Wayne, pohádkově
bohatý milionář, o sobě a svém poslání
neustále pochybuje, leckdy není schopen
odlišit netopýří halucinace od reality.

8. Christopher Reeve jako Superman.
Emblematizovaná hrud' a převlek, který se
~tává druhou kůží.
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