XII. Odvrácené strany „zářivého světa" Alexandra Grina

Je v tom cosi symbolického: ruský spisovatel Alexandr Stěpanovič G r i n (vl.
jm. Griněvskij; jeho otec byl Polák vypovězený za účast v povstání roku 1863 do
Vjatky, 1880-1932) vítá roku 1920 jménem petrohradských spisovatelů Herberta
George Wellse. Důvod mohl být dost povrchní, například Grinovo směřování
k romantické fantastice, ale byla a je tu i příčina hlubinná: souběžnou protivrstvou
pohádkového, duchovního světa ideálu je u Grina antiutopie, odvrácená strana
„zářivého světa", peklo v člověku, tajemné a nebezpečné síly v jeho nitru a minu
losti, temno, jehož odhalení se tak obávali V . A . Žukovskij a F. I. Tjutčev. Byla to
dokonce vrstva nejvýraznější a zjevně dominantní. Nicméně po roce 1917 byly
zdůrazňovány spíše romantické féerie, k nimž měl ostatně blízko Grinův ochránce
a „živitel" Maxim Gorkij. Na přelomu 20. a 30. let byl Grin z literatury pomalu
vytlačován a tzv. romantická linie v jeho díle byla - po určitém interpretačním
i dezinterpretačním úsilí - v jeho díle pro novou estetickou doktrínu jedině přija
telná - ale i to jen dočasně. Grin umírající v roce 1932 si už ani nestačí přečíst
svou poslední vydanou knihu Svědectví mého života (ABTo6Horpa<pHHecKafl
noBecTb, 1932). Teprve zásluhou Konstantina Paustovského (1892-1968) bylo
jeho dílo znovu do literatury „vráceno" a v jeho laskavě něžné a bezbranně ro
mantické interpretaci se stal Grin znovu módním autorem. Teprve o něco později
se ze stínu polozapomnění vynořila existenciální, antiutopická, magická linie Grinova díla. Je hodné zaznamenání, že česká interpretační a překladatelská škola
reprezentovaná Zdenkou Psůtkovou tento podstatný rys Grinova rukopisu na po
zadí novoromantismu, F. Kafky a existenciální literatury 20. století náležitě
vyzvedla.
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Šílenství a stavy na jeho pokraji jsou v těchto povídkách, které jeden ruský
výbor řadí k psychologickým , výrazem odmítání reálného světa nesnesitelného
utrpení a odvrácenou stranou idealistické „Grinlandie". Autobiografické kořeny
jsou zjevné: traumatická školní docházka, nedostatek konformity a vyžadované
úslužnosti (i vlivem četby), křivda připomínající podobná traumata Karla Maye,
tzv. útěk do Ameriky (v Rusku chápané jako země neomezených možností ), jsou
pro Grina výrazem protestu: „Matka zemřela v sedmatřiceti letech na tuberkuló
zu. Mně bylo třináct. Otec se oženil podruhé, vzal si vdovu po žalmistovi, která
měla z prvního manželství devítiletého syna Pavla. Mé sestry dospívaly, starší
chodila do gymnázia, mladší do obecné školy. Nevlastni matce se narodilo dítě.
Nepoznal jsem normální dětství. Do osmi let mě rodiče bláznivě rozmazlovali,
později už to bylo zlé a s lety čím dál horší. Okusil jsem hořkost ran, bolest vý
prasků, trpkost klečení. Když byli rodiče podrážděni, dávali mi za svévoli a špatný
prospěch jména 'pasáků vepřů' a 'kriminálníků', prorokovali mi život plný ústrků
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a pokoření před lidmi zdatnými a úspěšnými [...] Věru, že jsem nevěděl, proč plá
ču, ale slzy mi tekly proudem." Posměšná písnička, kterou mu zpívá ještě vlastní
matka (o tom, jak zajde v širém poli), byla pro jeho přecitlivělou duši předpovědi
vlastní budoucnosti.
Ústup od jednostranného pohledu na Grina jako jemného, jasného romantika
se edičně realizoval v zmíněném svazku IIcHxojiorHHecKHe HOBCJUILI (viz pozn.
2; slovo „ H O B e j m a " v ruštině označuje delší povídku nabitou událostmi, dějovými
zvraty a nečekanou pointou). Z tohoto hlediska lze ocenit studii Vadima Kovské4

ho, která svazek u v á d í , ale z k o u m á n í p o m ě r u mezi psychologickou a realistickou

povídkou nepovažuji za tak důležité. Zato vztah Grina k psychiatrii a psychologii
(osobně silně motivovaný) je vystižen přesně a pro naše téma signifikantně:
„B uejioM piue CBOHX paccica30B TpHH nepnaer MaTepHaji H HřrrpHry B cneUHajibHbix pa6oTax no ncnxojiorHH H ncHxnaTpHH, c KOTOPUMH nncaTejib,
cy^a p,ayne no npjiMbiM ynoMHHarowM B TeKcre, 6bui x o p o m o 3HaxoM H KOTopbiMH nom>30Bajics (B 20-e rojjbi Ha pyccKHH JDMK uinpoKO nepeBO,nnjiHcb H Opeňff,, H PH6O, H Kpa<pT-36HHr). [...] B acaHpe '3araao«rHbrx HCTOPHH'
onHcaHo y T p H H a MHoacecxBo HBnemíň, KOTOpwe npHxo^flT c e r o ^ ř w no
Be^oMCTBy Hen3BecrHoro Tor^a noHJrnw napancHxonorHH: BHymeHHe
H HTeiuie M b i o i e ň Ha paccroaHHH (JlpectnynneHue Omnaeutezo Jlucma);
TBopnecKaa peajnnauiui JIHHHOCTH nop, riniH030M (Cwia HenocmuofcuMozo);
Tyfleca caMOBHymeHiw {3azadm npedeudeuHoů
CMepmu) H T . n. Hepeípco
CK»5KeTbI 'HCTOpHH' OnHpaiOTCfl Ha MeOTUHHCKHH AHarH03, KOTOpbIH JIK>6OH
ncHXHaTp 6e3 Tpyaa ycraHOBHii 6bi no noBe^eHrao n e p c o H a s c e ň : aMHe3HJi

(Bo3epauieHHbtu ad); nonra KJEHHHHCCKHH cjryHaií aenpeccHH (maBKa Benep
'flBOHHan opneHUipoBKa' (PaccK03 EupKá) H T.
a." Grinovy existenciální novely mohou být výhodným materiálem pro psycholo
gy, stejně jako romány Dostojevského. Náš pohled není a nebude ovšem psycho
logický: zajímají nás líčené stavy na pokraji zhroucení rozumu jako znamení ne
snesitelného tlaku reality a útěku do jiného světa - je to ovšem svět jiný než
pohádkové scenérie Nachových plachet (Anbie napyca, 1920-1921), Běžící po
vlnách (Berymaa no BojmaM, 1928), Zářivého světa (EjmcTaioiijHH MHp,
1924), Zlatého řetězu (3ojioTa« uenb, 1925) a dalších. K . Paustovskij pokládal
za Grinovo erbovní dílo Nachové plachty - tento názor se šířil i v českém pro
středí. Snad se tato osobní reminiscence zcela nevymyká z charakteru celého po
jednání: jako student jsem se s Grinem hlouběji seznámil při psaní seminární prá
ce a do očí mě uhodila právě disparátnost mezi grinovskou romantickou legendou
a groteskně existenciálními povídkami (Krysař).
B Haaiedcmee IJUK-MUKO);
5

Grinovy povídky o „odvrácené straně" lidské bytosti můžeme sice nazvat
„psychologickými", ale tento do značné míry již polysemický a promiskuitní po
jem nijak nevystihuje jejich podstatu, která spočívá v chápání lidské duše jako
„studnice tajemství a záhad", ale také nečekaných schopností a prohlédnutí.
V tomto smyslu k nim patří i povídka Černý diamant (HepHbiň ajiMa3, 1916)
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popisující vliv hudby na osvobodivé síly v člověku: hudba, která mčla ponížit
a mučit, osvobodila, neboť skutečné umění nemůže prý přinášet zlo: „TaicoBa
cmía HCKyccTBa, Annpeií JICOHWÍOBHH! B M ynoTpe6nnH ero xax opy^He
HeflocToiÍHOH uejrn H o6MaHyjmcfa. HcicyccTBo—TBopnecTBO Hracor^a He
npHHecer 3Jia. O H O He Moacer Ka3Hirn>. O H O HBJMCTCH HneaubjmbiM
BbipaxceHHeM BCJDCOH CBo6ojbi, MyzroeHO JIH, MTO MHe, B Tor^auiHeM MoeM
nojioxceHHH,
noacapoM,

no

Kompacry,

Bbicoxaji,

B KOTODOM cropejm

MorymecTBeHHaji

My3bnca

H npoimibie H 6y,zrymHe roflbí

crajia
Moero

6

3aKjnoHeHiw." Pramenem utrpení člověka jsou hlubiny jeho psychiky a tajemství
napínající do krajnosti jeho rozumové schopnosti. V Birkově povídce (Paccxa3
Eupica, 1910) potkává vypravěč sám sebe: zatímco se jeho první , j á " prochází
městem a konverzuje se zloději, jeho „alter ego" doma spí a vloupání ani neza
znamená. Této situaci však předchází svár myšleni a světa, který vede k těžké de
presi a izolaci: „Eme B MOJIOJJOCTH, - aaroBopmi EupK - n nyBCTBOBaji
cHJibHoe oTBpameHHe K o^HOo6pa3Hio, B MeM 6bi OHO HH npoaBJDuiocb. C o
BpeMCHeM

3TO npeBpaTHJiocb B Hacrojniryio

6ojie3Hb, KOTOpaa

noMajry cnenajiacb n p e o ó i i a j a r o m H M coAepacaHHeM Moero V

Majio-

H y6HJia BO

MHe BCHKVK) npHBH3aHHOCTb K 5KH3HH. EcJIH H He yMep, TO JIHUIb nOTOMy,
HTO TCJIO MOe eme

6bU10 3,HOpOBO, MOJIOflO H HHCTHHKTHBHO CTpeMHJIOCb

cymecTBOBaTb Hanepeicop .zjyxy, TmaTejibHO 3aMKHyBUieMycs B ce6e."
V povídce Záhada předpovězené smrti (3aranjca npe,nBnn;eHHOH CMepra, 1914)
upadne při inscenované popravě hlava odsouzenci, aniž kat ťal: do detailu před
stavovaná scéna, kterou odsouzenec stokrát v duchu prožil, způsobila odpadnutí
hlavy. Racionální chápání lidské bytosti tvoří mřížku, kterou se díváme na tzv.
normálnost či nenormálnost, resp. na bláznovství a šílenství. Schopnosti lidské
bytosti však tyto střízlivé představy překračují - člověk není jednolitou bytostí, je
v něm mnoho hlubinných, iracionálních sil. Některé Grinovy povídky ruší hranici
mezi tzv. normalitou a šílenstvím anebo j i alespoň výrazně relativizují. Člověk si
nemůže být jist nejen světem, ale především sam sebou. V povídce V noci a ve
dne (HoHbio H JHCM, 1915) vystupuje důstojník ve dvou podobách: ve dne jako
přísný a důsledný velitel, v noci pak jako mstitel domorodců a vrah svých podří
zených, aniž by si tuto proměnu uvědomoval. Schizoidnost, vznik „druhého j á " je
u A . Grina obvykle výsledkem činnosti podvědomí, které uvádí v pohyb do té do
by skryté psychické mechanismy (v dané povídce patrně „výčitky svědomí" dů
stojníka, který se tak v noci jako jiná bytost předvádí jako ochránce domorodců).
Mimořádné schopnosti, které v živých bytostech dřímou, jsou jakoby projevem
hlubinných sil (lev v povídce JlbBHHbiň y^ap, 1916; politický vyhnanec Leon
Štrich, který po obdržení zprávy o uhoření své rodiny překoná v neuvěřitelně krát
ké době velkou vzdálenost a končí jako šílenec - povídka OroHb H Bo^a, 1916).
Hudba je pro A . Grina - ostatně jako pro řadu jiných spisovatelů - poslem vyš
ších světů, průhledem do jejich krajin. Psychicky labilní člověk má šanci pronik
nout za hranice, které stanovil rozum: starý racionalismus tu působí jako cenzor
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jiného poznání a jiného života. Houslista si chce v hypnóze vybavit zázračnou
hudbu, kterou slyšel ve snu. Hypnotizér mu však zapře, co slyšel: když mu to ma
ně odhalí náhodný chodec, houslista hypnotizéra napadne a skončí v blázinci.
Zvedat závoj nad tajemném je lákavé, ale nebezpečné (povídka C w i a HenocrHXHMoro, 1918): „...Et>rn> MOXCT, Bccb My3bncajn>HbiH MHp n p o u u i o r o H HaCToamero BpeMeHH HCHe3HCT B HOBMX o-ncpbiTHsx, Kaic Hcie3aioT ceMeHa,
craB UBeTKaMH, HJIH KHK ryceHHua, nepecraiomafl B Ha3HaHeHHbiň qac 6brn>
CKpblTOH JIHKyiOmeH 6 a 6 o i K O H . EbITb MOMCeT, H3MCHHTC5I, C^BHHyBUIHCb Ha
ocHOBax CBOHX, caMoe co3HaHHe HeJiOBeiecTBa, noTOMy HTO, - noBTopjno
H Bepio ce6e B 3TOM, - cana TOH My3bncH HMeer B ce6e HCITO 6oxecTBeHHoe

Touhu přejít hranici, kterou blokuje rozum, zaplatí hou
slista šílenstvím; současně je však zřejmé, že sladký jed této hudby láká, ale také
probouzí strach, neboť hrozí změnit současnou podstatu člověka. V pozadí těchto
tematických trsů, které krouží kolem šílenství jako výchozího stavu, jako conditio
sine qua non i jako rezultátu, je také představa o tom, že člověk je vlastně částí
jiného, vyššího světa, z něhož přišel, a že v tomto světě vlastně ani nemůže žít,
neboť se s ním nemůže ztotožnit. Proto jej přesahuje, uniká z něho, vyvolává
z hlubin genetické paměti odlesky jiného světa, kam původně patřil. Schopnost
létat patří u A . Grina k emblémům transcendence ( C o c r j m H H e B Jlncce, napsá
no 1910, publ. 1921), stejně jako mimořádné a nenapodobitelné fyzické výkony
(KaHaT, 1922).
H coKpyiuHTejn.Hoc."
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Povídka Krysař (KpbicanoB, 1924) je ze skupiny Grinových „šílených" próz
umělecky nejhodnotnější právě proto, že vychází z realistické grinovské poetiky,
jež se stává symbolem. Je příběhově zakotvena do března roku 1920 - v Rusku
panuje hladomor a epidemie. Vypravěč, který jde na trh prodat poslední knihy,
přichází na stopu krys, které na sebe berou podoby lidí: přitom nevíme, zda to
nebyl jen výplod horečnatých halucinací. Krysař, kterého přichází varovat před
nebezpečím, najde odpovídající pasáž v jedné knize: krysy jednají jako lidé.
„ K o B a p H o e H MpaHHoe cymecTBo STO BJiafleer cwiaMH HejioBenecKoro yMa.
O H O Taicxe o6jiaaaeT TawiaMH nojpeMejiHH, rae npHHercji. B ero

BJiacm

H3MeHOTb CBOH BHJJ, JIBJIflJICb, K3.K HCJIOBeK, C pVKaMH H HOraMH, B OflOK^e,

H\tefl JIHUO, rjiasa H ^BHXceHwi no^oGHbie HejioBenecKHM H a a x e He ycrynaromHe nenoBeKy, - xaic ero nojiHbiH, XOTA H He HacroaiuHň o6pa3." Krutá
ironie, satira na lidstvo anebo spíše sama podstata Grínova vidění člověka jako
bytosti dvoutvářné? Co je vlastně pravou lidskou podstatou z t ě c h t o dvou podob?
Název povídky Navrácené peklo (Bo3BpameHHbiH aa, 1915) neznamená návrat
k šílenství, ale naopak k normálnímu životu - duševní nemoc hlavní postavy končí
v momentě, kdy se zpovídá své ženě a vrací se k peklu - b ě ž n é životní rutině. Stav
úniku z tzv. normálního života začíná vnitřním napětím: „ E o j i e 3 H e H H o e Ha9

npraceHHe Mbicrm, K p a ň ř u u HepBHOCTb, HecrepnHMaji

HacbímeHHOcrb

oc-

TpOTOH coBpeMeHHbix nepexcHBaHHH, 6ecHHcneHHbix B CBoeM e^HHCTBe, noAO6HO KycKy r o p H o r o Jn>Ha, ^aioiuero MHJuiHOHbi HHTefl, aepacajiH MCHJI,
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TajmeHa MapKa, nocjie/iHHe aecjrn. ner B THcxax nbrncH co3HaHHfl [...] IlpoxoAfl MHMO cyMacine,aiiiero flOMa, a noflojrry 3acM3TpHBancfl Ha ero BtiMa3aHHbie 6cjimiaMH OKHa, nojnepKHBaioiuHe cnenoTy
jjyw rnopičň, xHByiivix 3a ycrpamaioimiMH peinencaMH. „'BO3MOHCHO, HTO
x o p o i n o jmuiHTbca paccynKa', roBoptui n ce6e..."
Několik Grinových povídek jsou vlastně experimenty s duševním zdravím
a tzv. normalitou (viz L . Andrejev). V povídce Sňatek Augusta Osboma (Bpax
ABrycra 3c6opHa, 1926) odchází muž ze svatby na krátkou procházku a již se
nevrací, chtěje vyzkoušet své i nevěstino duševní zdraví - krutému pokusu je také
vystaven adoptovaný chlapec, kterému zapřeli slunce (TlponaBinee cojmije,
1923) nebo muž, který - lstí odlákán od své milenky - musel žít několik let na
opuštěném ostrově (>KH3Hb THopa, 1912). Překračování hranic rozumu a dosa
hování říše šílenství je zde ukázáno jako odhalování nových dimenzí lidského vní
mání, ale současně jejich bariér, odvrácených stran, tragédii lidské existence. Stav
šílenství, v němž se Grinovy postavy dobrovolně nebo pod tlakem ocitají, je sou
časně cestou ke svobodě, ale tato svoboda znamená také zásadní proměnu člověka
a jeho hodnot, rozpoutání sil (létání, hudba sfér), jejichž povahu neznáme. Šílen
ství je tedy zasvěcovacím mezipásmem (hranicí) , vstupem do jiného prostoru.
Pohádkový prostor Nachových plachet je z tohoto hlediska jen naplněním pozem
ského ideálu (lásky), zatímco otvírání nového času a prostoru slibuje nejen
smyslové rozkoše (hudba), ale také nejistotu neznámého a vnitřní rozvrat. Grin se
tak dotkl temných sil, které dřímou v lidské minulosti, někde je experimentálně
probudil, ale vždy je globálně udržel pod kontrolou rozumu, nenáviděného, ale
neignorovatelného krotitele sladké, ale nebezpečné svobody.
xypHanHcra
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