
Rozdělené slovo

Před několika dny, přesně si již nepamatuji, tu byl vězeň, který svým hlasem vstupoval až do mé cely, přes chodbu, překonávaje

během té jedinečné noci své vězení.  Nemohu popsat  místo,  které mi dominuje,  které mne právě definuje.  Zoufale protipíši.

Domnívám se,  že jsem ve starém opuštěném řeznictví,  že  plechový  zvuk,  který  jsem slyšel,  když mne přivedli,  způsobila

rozvrzaná garážová vrata, že ozvěna kroků trvala po dobu přechodu přes prázdnou halu, že se kroky ztišily vstupem na měkký

terén, že součástí zadního traktu jsou kobky, které jsem naivně považoval za mrazicí boxy. To staré řeznictví přestalo fungovat

před pěti lety. Měli jsme ho tenkrát obsadit. Je však možné, že se nenacházím v místě, o kterém se zmiňuji. Nic zde nevidím, což

bude zřejmě tím, že mám zavázané oči,  nebo že nevycházím z cely.  Uvnitř  šedé krychle není  k vidění nic než právě vnitřní

nerovnosti této šedé krychle: postel, jež je nerovností zdi, umývadlo, jež je nerovností podlahy. Možná tato skutečnost způsobuje,

že oči,  pravda a obvazy bez otvorů vylučují možnost, že se ve mně zrodí to, co si o mně myslí.  Proto mě vytvářejí temnoty,

zatímco zachycuji slova jiných, které sem také strčili; a zvuky, jež jsou méně než slova, ale které se nepochybně oddělují od úst

nebo od těch nejzazších končin těla, jež je mohou nahradit svou vlastní pravdou. Naučil jsem se rozšiřovat rozsah vnímání zvuku

až na hranici slyšitelnosti. Proto jsem v sobě nechal rozvinout schopnost analyzovat smysl monémů a víru v pravdu odhalovanou

zvuky.

Za několika zdmi někdo každou noc mluvil a vstupoval do skutečnosti mých snů. Svým hlasem určoval vzdálenosti, dálky. Projev

toho muže byl přerušovaný, nicméně se zdálo, že jeho smysl se rodí u počátečních kakofonií, u štkaní a kašlání. I tak byl z mé

cely obsah projevu zachytitelný. Přicházel jako nepřerušovaný souhrn zvuků, což však nevylučovalo pauzy. V této počáteční fázi

jsem se trápil s totožností osoby, které hlas náležel, neboť bylo jisté, že mezi těmi nesourodými zvuky vězela odpověď na jednu z

otázek: Kdo je to? Po několika minutách bylo možno rozlišit pár ucelených slov. Po první hodině, nebo pro mne možná po hodině

a půl, onen vězeň pronášel následující věty: „Již vím, že armáda nebude sekundovat kontrarevoluci v pravém slova smyslu, vím,

že nezmění ústavu záměrně; avšak dvůr nemá zapotřebí uchylovat se k těmto extrémům, aby udusil svobodu.“ Jindy popisoval

národ, který svou charakteristikou nebyl mým národem. Nepřestával řečnit, nebo já jsem nepřestával jeho projev poslouchat. Ať

je to tak či onak, říkal si pro sebe: „Je třeba se vymanit ze stavu, v němž se nacházíme. Ano, existují dva prostředky, jak se

vymanit  ze  stavu nemoci:  přirozená  a  zdravá  krize,  nebo  smrt.“  Když jsem konečně  mohl  přemýšlet  osvobozen od  jeho

všudypřítomného  proslovu,  vzpomněl  jsem si,  že  mám ve  své  knihovně  svazek,  který  by  mohl  obsahovat  slova  podobná

vězňovým. Jde o velmi starou knihu. Bylo ovšem také možné, že proslov zazněl na některé ze schůzí výboru, kterých jsem se bez

valného přesvědčení účastnil.

Jednoho dne za svítání jsem ho slyšel, jako obvykle, vyslovovat během dlouhých minut nedešifrovatelná slova, která postupně

spojoval, až dospěl k následující větě: „…v den, kdy padnu do nečistých a zrádných rukou, bude svoboda ztracena; její jméno

bude výmluvou a záminkou kontrarevoluce. Její energií bude jed násilí.“ Ten den vstoupili do jeho cely dozorci. S jeho hlasem se

smísily hlasy další. Pokoušeli se ho umlčet, ale neúspěšně. Z chodby se ozývaly rány. Vždycky je vedou někam daleko. Dovedu

si představit  místo,  kde oddělili hlavu od těla.  Na to místo neděleného času mohl viník dojít  z dalekých zemí nebo z dávné

minulosti, zadržený mezi kruhy, nebo zásluhou spikleneckých časů zaslepených očí. Místo popravy spojuje toto vězení se všemi

vězeními na světě. Slovo, rozdělené při popravě, daleko od porozumění, uchovává svůj okamžik. Je-li slovo rozdělené, statečnost

je živena jeho hudbou a trvá, tady poletuje nad vlhkým betonem cely.

Stále nevím, co mne spojovalo s oním odsouzencem a zda mne zadrželi kvůli němu. Muselo to být kvůli němu, jiné vysvětlení

nemám. Ale v tom případě nechápu, proč ho nedokážu identifikovat. Dnes ráno ho odvedli na popravu. Už ho popravili a stále je

velmi časně.  Je to druhý úsvit  věčných jiter.  Trochu světla vstupuje kukátkem dveří.  Vstanu.  Zakopnu o kbelík a vyliji moč.

Pokračuji ke dveřím. Dostanu nápad je otevřít, zaskočí mne, že je to možné, že nejsou zamknuté. Vyjdu z cely na chodbu. Ta

končí v místě, kde začíná světlo, jež mne zaslepí. Jdu slepě za ním. Zastavím se. Počkám, až si oči uvyknou. Znovu pokračuji.

Je to pořád totéž místo, vždycky je to totéž místo. Celek s náznaky dělicích čar. Ani na chvíli to místo nepřestane být starým

řeznictvím,  nicméně  jakmile dojdu na konec chodby,  octnu se zničehonic  na balkoně.  Výška,  v níž se nacházím,  odpovídá

přibližně dvacátému až pětadvacátému patru. Pode mnou je třída Osvoboditele,  naproti řeka, nedaleko vlevo třída Generála

Paze. Neměnná řeka mne uklidňuje. Zadívám se směrem na jih k centru přes parky čtvrti Palermo. Kriminální hlava, to je jisté,

buržoazní revoluce. Buenos Aires z perspektivy šedesáti metrů se podobá monolitu. Množství aut se přelévá ze severu na jih.

Navzdory této proměně nemohu přestat  myslet  na muže,  který byl právě popraven.  Najednou si vzpomenu,  že mám ve své

knihovně svazek Emmanuela Aegertera, který jsem nikdy nečetl. La vie de Saint-Just, Gallimard, Paris 1929. Jinými skleněnými

dveřmi balkonu vejdu do bytu. Octnu se v prostorné místnosti s knihovnou. Vezmu si schůdky, neboť svazek, který hledám, se

nachází na jedné z nejvyšších polic. S La vie de Saint-Just si sednu do jednoho z křesel, abych vyhledal některou z frází, kterou

pronesl onen vězeň ze sousední cely. Nacházím podobnosti,  ale žádnou identickou větu potvrzující jeho totožnost. Zanechám

knihu na čtecím stolku a přemýšlím. Den zbůhdarma běží. V noci se vracím do své cely. Zde vládne ticho. Když se vězni nevrátí,

za několik dní přivedou další. V cele neuklízejí ani krev, ani zvratky odsouzence. Nevěřím, že by tento detail odpovídal nějakému
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záměru. Prostě je to tak.

První noc, kterou trávím bez proslovů zmizelého, mi vyvstávají některé vzpomínky z dětství s jasností takřka filmovou. Jsou to

sekvence, které se odehrávaly v domě mého dědečka. Vzpomínám si, že jednoho dne zazvonil telefon a já jsem zvedl sluchátko

a někdo se ptal na Josého. Odpověděl jsem, že v domě žádný José nebydlí. Ten člověk se omluvil a zavěsil. V jeho srdečném

tónu se odrážela má nevinnost, ale já jsem to vnímal pouze jako zvláštní druh laskavosti. Vzdálil jsem se od telefonu. Za několik

minut začal zvonit znovu. Tentokrát zvedl sluchátko můj dědeček a zapředl vážný rozhovor. Poslouchal jsem za dveřmi. Dědeček

svá slova rozděloval, přerušoval. Vyslovil první polovinu a pak nastalo ticho. Dokončoval je někdo? Nevím, vyslechl jsem pouze

část hovoru. Poslouchal jsem ve vedlejší místnosti, a když jsem se ve dveřích vyklonil, dědeček se na mě usmál. Nepřipadal mi

neklidný.  Taky  to,  co jsem slyšel,  nevypadalo jako autentický rozhovor.  Abych pravdu řekl,  a  o tom uvažuji nyní,  každý z

účastníků hovoru musel vlastnit stejnou ucelenou myšlenku, ale každý zcela jinou její  část,  polovinu zvuků a ticha společného

myšlení, jež tato komunikace spojovala v celek. Já jsem stál ve dveřích místnosti, aniž bych tušil, zda se mé místo nachází nad

úrovní pravdy nebo pod ní, ale bylo to něco, co jsem chtěl poslouchat dál a dál. To, co jsem slyšel, mne vyškolilo bez pouček,

neboť jsem k tomu postrádal vysvětlení. Je to zvláštní, cítím, že jsem něco z hovoru vstřebal a uchoval,

s  pravdou,  která mi zůstala skryta.  Sotva dědeček zavěsil,  rozběhl jsem se do zahrady.  Od tohoto okamžiku se projekce

vzpomínky zatemňuje a čas se zastavuje u dvou obrazů, které se neustále opakují: má postava běží po zahradě, jako by klouzala

po povrchu pravdy, má postava prochází domem, jako by se procházela pod stropem pravdy. Toto zastavení mě nutí vrátit se na

začátek celé vzpomínky. Zazvoní telefon a já ho zvednu. Nějaký hlas chce mluvit s Josém a já odpovím, že tady žádný José

nebydlí. Po několikerém opakování scény se tato historka rozplyne a vyvstává další.

Děj se odehrává ve stejné místnosti, kde je telefon. Bylo to v druhé ložnici, v první spali dědeček s babičkou. Nyní se jasněji

zobrazuje kus nábytku, na kterém telefon stál, zároveň se zřetelněji rýsují skříň a postel, zpod níž bylo možno vytáhnout postel

další. Scéna, na kterou vzpomínám, se odehrála jednoho sobotního rána. Spali jsme s mou sestrou a matkou v pokoji,  který

jsem právě popsal. Byl to tichý pokoj. Za svítání přišla babička se snídaní pro mámu: sušenkami a maté. Tiše si povídaly, aby

nevzbudily mne a moji sestru.  Babička pronášela první  polovinu slov,  máma druhou.  Tento rozhovor mi v paměti zní  jako ta

nejlahodnější hudba, kterou jsem kdy slyšel. Nerozuměl jsem tomu, co říkaly, pro mne to znamenalo jen takové něžné pohlazení.

Oknem vcházelo světlo a rozprostíralo se po pokoji. Pod přikrývkou jsem přivíral oči, světlo prosakovalo až k nim. Máma pila

maté na vedlejší posteli. Opírala se o zeď, jež jí sloužila jako čelo postele, a přikrývku měla omotanou až k pasu. Babička tiše

připravovala maté na své proutěné židli a na vedlejší lavici nechávala konvici a talíř se sušenkami. Venkovní světlo padalo přímo

na mámu, babička ve svých bílých šatech zářila.  Po chvilkách máma pronášela první  část  slov a babička druhou,  někdy si

vyměnily pořadí.  Poslouchal jsem vše pozorně,  aniž bych porozuměl tajemství, aniž bych vůbec chápal,  zda nějaké tajemství

nebo pravda existují. Pak vešel dědeček a všiml si, že jsme již se sestrou vzhůru. Dvě vrtící se tílka pod přikrývkou.

A tak nás odkryl a začali jsme dovádět.

V  cele  se  vzpomínky  nepřerušovaly.  Docházelo  pouze  k  prchavým interferencím zapříčiněným skutečností  šedé  krychle.

Vzpomínka však  znovudobývala  svůj  prostor,  aby  mne vrátila  do  sobotního  rána,  několik  hodin poté  v onom čase.  Chlad

pročišťoval vzduch modravé oblohy a zvýrazňoval užitečnost svetrů a pohybu. Šel jsem do garáže pro kolo a pak jsem spatřil

dědu s lopatou. Zatímco jsem hustil kola, děda začal kopat v zahradě. Odjel jsem za kamarády ze čtvrti. Když jsem se vrátil,

zhruba kolem poledne, všiml jsem si, že v zahradě zůstal obdélník vykopané hlíny bez trávy. Vešel jsem do domu a spatřil dědu,

jak čistí kufr celý od hlíny. Pak jej otevřel a vytáhl několik knih zabalených do igelitových pytlů. Udělal místo na stole a začal vedle

sebe řadit jednotlivé svazky, které z pytlů vytahoval. Bylo jich asi třicet nebo víc. Přistrčil jsem ke stolu židli, vylezl na ni, abych

shora lépe viděl na obálky. Některé knihy tvořily jednu řadu. Na těch bylo napsáno „Sebrané spisy“, jméno autora bylo pro mne

neznámé. Další tři svazky byly modré, tři knihy jedné řady a dva svazky samostatné, na nich převládala barva červená. Děda z

nich nevytvořil knihovnu, ani je nenechal někde na očích. Odnesl je do pokoje, kde jsme spávali, a uložil do horní části šatníku.

Nebylo těžké se k nim dostat, pouze je nebylo vidět. Jeden svazek ležel na dosah ruky: Původ člověka od Charlese Darwina.

V cele skoro svítá. Přestože jsem celou tuto klidnou noc nemohl zamhouřit  oko, necítím se unaven. Jako by paměť nahradila

spánek a její  prostor se stal pohodlným místem ke spočinutí. Nyní se do mé mysli vkrádá další vzpomínka. Zdá se, že jsem

nucen dokončit sekvenci, učinit možná poslední záběr. Znovu si představuji tentýž pokoj téhož domu, ale o mnoho let později, kdy

v něm nikdo nebydlel. Vstoupil jsem do domu přes zahradu a již mi nepřišlo, že kráčím někde nad úrovní pravdy. Nicméně uvnitř

domu přetrvávalo jakési pnutí, jež mne nutilo pohybovat se pod její úrovní. Zbývalo prozkoumat prostor nahoře, v podkroví, mezi

stropem a střešními taškami. Stoupl jsem si na lavici a zvedl poklop, který mi umožnil přístup nahoru. Nejdříve jsem tam položil

baterku a poté začal šplhat. Nahoře jsem se kolem sebe rozhlédl. Prostor se zdál být prázdný. Poněvadž byla střecha zkosená

na obou stranách, úzký úhel u krajů znemožňoval přístup. Když jsem baterkou zamířil směrem ke krovu druhé ložnice, spatřil

jsem v rohu dvě krabice. Skrčený jsem se natahoval, až kam to bylo možné. Sedl jsem si na zem a s nohama nataženýma jako

pinzeta jsem obě  krabice uchopil.  Obavy mne přinutily krabice otevřít  už nahoře.  V jedné jsem našel text  proti militarismu,

výstražné signály, nějaké provolání. Vše napsáno na listech rozdělených v polovině, rozstřižených a s kódem na okraji. Ve druhé
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krabici ležely seznamy, jež byly rozděleny zase jiným způsobem: půl jména a kód, půl příjmení a kód, písmeno a několik čísel.

Snesl jsem krabice a všechny papíry, nasbíral po zahradě suché větve a zapálil oheň. Zatímco v plamenech mizely první listy,

pročítal jsem ostatní.  Rozdělená jména na seznamech ve mně nic nevyvolávala.  Žádná polovina jména ani polovina příjmení

neevokovala někoho, koho bych znal. Nicméně na posledním listě stálo jméno a kód, které mou pozornost přece jen přitáhly.

Zůstal jsem zaražený u tohoto místa,  zatímco oheň postupně uhasínal.  Poražen,  zmačkal jsem papír  do kuličky a vhodil do

popela, v tu chvíli již vychládlého. Tak skončila ona vzpomínka.

Znovu se nacházím ve své cele, vyprávím o vězení v přítomném čase. Další ráno na vlhkém kameni. Lituji, že jsem se neztratil v

momentě, kdy jsem byl v pokoji s mámou, sestrou a babičkou. Vzpomínám na odsouzeného z předchozího dne, jak říká: „…a

ctnost,  je jí  méně zapotřebí  k vytvoření  republiky než k jejímu spravování v době míru?“  Vstanu, hladový,  zavadím o mísu,

spadnu a narazím hlavou o zeď. Jen malá ranka. Při chůzi myslím na odsouzeného a jeho popravu, na seznam s rozdělenými

jmény a poslední list poslední vzpomínky. Je pravda, že mi abecední kódy nebyly srozumitelné, ale jeden z nich, na posledním

listu, mi sugeroval něco, co nabývalo dešifrovatelné formy. Bylo tam napsáno Robes.2861794. Myslím na kód a vycházím z cely

na balkon dvacátého patra, nyní jsem si jist, kdo byl ten muž v sousední cele. Pozoruji řeku tak dlouho, až se uklidním. Buenos

Aires skrývá příliš mnoho tajemství. Vejdu do pokoje s knihovnou a hledám La vie de Saint-Just, ale zdá se, že si někdo knihu

odnesl. Procházím další knihy, v nichž marně hledám početní výraz představující číselnou řadu 2861794. V žádné z nich nemohu

ověřit tuto cifru, která je pro mne tak čitelná. A je jasné, že pokud ji neověřím v knihách, mému izolovanému myšlení se sníží

hodnota a svou vzpomínku pak nebudu moci považovat za výsledek paměti, nýbrž za zmatení představivosti. Tento okamžik se

stává osudným ve zmatku způsobeném jeho prázdnotou. Nepřítomný vánek mne činí záhadným a zanechává na mé straně pouze

legitimnost tohoto vyprávění.

Zničený se rozhodnu do cely již nevracet.  Sednu si do křesla v pokoji a snažím se představit  si,  jak asi vypadaly poslední

okamžiky odsouzence: dozorci jej vlečou chodbou. Dojde k šarvátce a je slyšet výstřel. Kulka zasáhne vězňův obličej. Odvedou

ho na vězeňskou ošetřovnu, kde mu hlavu zafačují a na ránu přiloží  obklad. Strčí  ho do vozu. Jedou ulicemi a obezřetně se

vyhýbají velkým třídám. Jízda trvá asi hodinu a půl nebo dvě. Vytáhnou ho z vozu. Proti očekávání se nenacházejí někde v polích,

nýbrž přímo ve městě. Prodírají se nepřátelským davem. Procházejí úzkou pasáží, kde se odrážejí všechny nadávky. Přicházejí

na volné prostranství. Je to náměstí. Zde se hlasy rozmělňují a ztrácejí v šumu, který postupně utichá. Za chvíli se téměř rovná

tichu. Přicházejí k popravišti. Položí odsouzencův krk na kulatý špalek. Jeho tělo zůstává ležet na břichu nad protáhlým a zinkem

zpevněným košem.  Pod hlavou je kbelík.  Kat  mu silou strhne obvaz a výkřik  raněného rozvíří  vzduch na ztichlém náměstí.

Ocelový stínací nůž začíná padat. Zbývá méně než vteřina a pouze naslouchání trvá. Slyší šum davu, vrzající dřevěné spoje,

kovový vítr.

Guillermo Lema se narodil v Buenos Aires v roce 1964. Vystudoval ekonomii na buenosaireské univerzitě. První knihu básní a krátkých prozaických textů

publikoval v roce 1995 pod názvem La voz de la sombra (Hlas stínu). Argentinskou kritiku zaujal roku 1997 povídkou Antonin, s níž vyhrál cenu prestižního

časopisu V de Vian. V současnosti spolupracuje na významných divadelních a hudebních projektech. Spolupracuje se známým argentinským hudebním

skladatelem Gabrielem Valverdem, s nímž se autorsky podílel na knize La música utópica (Utopická hudba), která se nyní překládá do dánštiny. Guillermo

Lema je dále autorem nevydané experimentální knihy veršů a básní v próze (El Protector).
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