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Lyrický subjekt se tu předvádí
v mužském rodě. Záhadný (žensky se tvářící) pseudonym autora si
tedy i proto překládám jako „Nepátrej“ a dbám toho pokynu (ačkoliv vím, že
Elsa Aids se čas od času objevuje u sousedů
v časopise A2). Jedna ze samonaložených
sbírek, zmíněných v Poznámce, se mi před
časem dostala do ruky, na chvilku, pokoutně,
protože k autorově přátelskému okruhu
nepatřím – ale už tehdy jsem zpozorněla.
Nyní tedy k mé radosti vyšla oficiální prvotina Trojjediný prst.
Záložka mluví o lyrickém deníku – toto
žánrové vymezení by mne jen tak hned ne
napadlo, ale musím uznat, že je asi nejpřesnější z možných, navzdory chybějícímu datování, které deníky (ať lyrické či jiné) obvykle
ukotvuje v běžném čase a někdy i vyrušuje –
tím, že nutí případného „návštěvníka“ připomínat si (a tedy konfrontovat s autorem)
obecný či svůj osobní kalendář.
Jde o krátké, vybroušené intimní záznamy,
psané v próze či ve verších, velmi lyrické.
Tématem je nejčastěji tma, hmat, chutě,
vůně, schoulení, usínání, zkrátka fyzično
– rozšířené v snové logice nade všechny
meze, a zároveň tím zveličením paradoxně
odosobněné. Pozorovatel ho v maximální
možné míře obsadil a teď ho pozoruje;
lhostejno, zda zvenku či zevnitř, neboť vně
a uvnitř splývá nebo se zdvojuje – a o svých
pozorováních se snaží podat co nejpřesnější
zprávu. Jak už bylo naznačeno, tělo je tu rozšířeno na kvartýr a dál, na celý okolní svět,
a zároveň okolní svět či byt jsou prožívány
jako tělo. Věci jsou živé, tělo je složeno z věcí,
a zároveň věci (součásti „já“) mají pocity:
např. tichou radost – ze zvláštních nálezů,
z nezbadatelných dějů; jsou nadány jemnou ironií a sebeironií; usazeny v osamění
přímo existenciálním tak nějak všechno
kolem metodicky ohmatávají, jako by je už
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Oficiální debut českého básníka,
který se skrývá pod pseudonymem Elsa Aids, je výběrem z předchozích sbírek, vydaných vlastním
nákladem (často jako bibliofilie v několika
exemplářích). Autor se pohybuje ve víceméně uzavřeném, postundergroundovém
okruhu české industriální hudby a své nejen
básnické texty publikuje zejména na stránkách A2. Nově vytvořená sbírka Trojjediný
prst (slovo sbírka je tady chápáno ve smyslu
soubor, sebrání) vznikala v letech 2006 až
2011, a i když jde o zmíněný výběr ze starších souborů, drží pohromadě autorovou až
fixní zaujatostí tělem a jeho ohledáváním.
Když byla sbírka nominovaná na letošní
Ortenovu cenu i na Magnesii Literu, prošla
kolem porot bez větší rezonance – podobná
reakce se dá čekat i u dalších čtenářů, protože kniha sama na první pohled působí
jako něco, čemu není příliš dobře rozumět.
Ani ne tak v poloze lexikální, jako spíš ve
významech. Je v ní cosi velmi dekadentního,
něco až příliš lascivního a něco až zle chirurgického. Příliš mnoho vnitřních orgánů,
spojovaných k sobě s chladností a bez výčitek, s divným odstupem. Ve sbírce se do
sebe – v logice spíše snové než reálné – prolínají zvláštní uzavřené jevy. Jsou to často
výrony jakéhosi hnusu („Ten den byl v zajetí
představy, že z koutku uzdičky ještě cosi
vydloubnu“), místy až nevkusně vtíravého,
které jsou podávány v kombinaci s osobitým, často schválně imbecilním („nahma
tám chlebíček / prošlý / jeden den. Kvaky kvak
a je tam“) nebo skatologickým humorem. Je
to však jistá póza a chápu to jako určitou
schválnost – Elsa Aids tím zahání nevytrvalé nebo povrchní čtenáře, aby u jeho
knihy vydrželi jen ti, co opravdu chtějí číst
a poznat. Není to sbírka snadná a vůbec ne
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nic jiného nezajímalo, nic jiného jim nezbýprstu: jako by šlo pořád jen a jen o broušení
valo. Je v takovém zkoumání i cosi dětského
metody, o ladění nástroje, o vršení virtu– bezprostřednost, ale ne ta původní, nevěózních etud. Dokonalá metoda, dokonale
domá, spíš nějaká znovu vydobytá a sama
předvádějící metodu samu, neutuchající rozzvědavě pozorovaná. A také vědomí pomícvička. Přesah? Přála bych si: ať už to Elsa
jivosti pocitů i postojů – kterým se v danou
Aids konečně rozbalí! Ať tu soustavu verků
chvíli dopřává prostor a právo na existenci,
použije k NĚČEMU! Ať spadnu pod stůl,
i když v jistých mezích: „Ale takto se nechci
zasažena bleskem! Nic takového. Pořád totéž
chovat donekonečna.“ (str. 32)
(jakkoliv originální a jiskrné) prdění pod
Nelze mluvit o nehybnosti, na tu je tu
duchnou: „Slabost jde sníst jako jídlo, ale jen na
příliš neklidno, máme co do činění spíš
zádech, když si lehnu, hlavu do sebe, a náhle sly
s tichým rozvážným pohybem, který často
ším osamocený smích nějaké jednonohé zábavy,
není z lidského světa – nejen vegetativní
nácvik útoku na svých zajatcích, v oblaku slávy
kynutí, bobtnání, porůstání, rozpínání
svižně propichovaný semišový pytlík, a zdá se
a smršťování, ale také levitování, záhadné
mi, že voní mnou samým. // Stavem, který bude
přemístění či rovnou snové zdvojení
potřeba jednou odklidit.“ (Odposlech jednonohé
pohybu na uvnitř i vně (Dvojitá hlava usíná,
zábavy – str. 66)
str. 22)... Jak tu vypadá strach? Právě jako
Jakkoliv Aidsovy texty považuji opravdu
ta tma, neznámo, nejistota – kdoví, jestli
za nadmíru nevšední a zajímavé – mnoho na
vlastně celé toto psaní nesedí na masivním
slovo vzatých veršotepců by před nimi mělo
podloží subtilního přediva všelijakých strazalézt do děr a už tam zůstat – přesto nevím:
chů, s kterými se dá bojovat jedině slovy,
Je tahle k dokonalosti dovedená metoda
zkoušet je osedlat pojmy („strach, který k ní povztahovat, působí vesmír Elsy Aids v konečném součtu výhrou, nebo spíš pastí,
kouše do prstů“ − str. 18, „dech a protidech jako pevně zavinutý do těžké duchny, kam v které se nakonec cokoliv roztříští v pouhý...
strachu ze zdvojení“ – str. 21) a zkoušet se příliš neproudí vzduch a vztahování se lyrický deník? Anebo je problém spíš v umajim i trochu posmívat, zanést je do map, k čemukoliv je (aniž tím chci říci něco odsu- nutém soustředění autora na „já“? Příliš
prohledat a kolonizovat tu propast, které se zujícího) spíše autoerotické.
dlouhý pohled do zrcadla prý ochromuje.
normálně říká „já“, co nejpřesnějšími popisy
Tak ještě jednou: Fyzično procítěné „Já“ je pro básníka sice důležitým a neopomikrajin, které začnou být zřetelné až po delší až k odosobnění plodí záznamy, blížící nutelným, přesto však pouhým – nástrojem.
době strávené ve tmě a schoulení... Strachu se „vědeckým“ protokolům (za kmotry by S jeho stopováním se dá vystačit dlouho,
se neuhýbá, počká se, až se ukáže, co je zač, mohly mít Silentbloky Pavla Ctibora), jeden ale možná opravdu bude potřeba ho jedvydrží se i situace, když se nějaký takový každý je nesmírně zajímavý a překvapivý nou odklidit. Anebo jím prorůst někam ven,
strach z odevzdání či ulpívání přemění ve – mnohý vzývač deštníku a šicího stroje při pořádně rozkotat ty duchny – aby se mohly
vztek... („Vystrčím ruku, ale jestli mě budeš jejich čtení jistě puká závistí – jsou totiž konečně volně začít dít věci. Budu vyhlížet
držet dlouho, budu tě nenávidět.“ – str. 16)
velmi přesvědčivé, neboť imaginace se tu a opatrně držet palce.
Je v tom psaní však veliká kázeň – žádné nepouští ze řetězu až na papíře, ale jako
Božena Správcová
ozdobné slovní kejklení, ani stopa po fanfa- lovecký pes se vydává po stopě už dávno,
rónství jen tak pro efekt. Autor pečlivě váží daleko před ním; na papíře pak jde už jen
slova a ponechává na papíře jen ta opravdu a jen o přesnost, o přesné uchopení viděInzerce
nutná. Brilantní záznamy barvitého a pro- ného, žádné cucání si nevšedních metafor
cítěného prožívání jsou ovšem těžce intro- z prstu se tu nekoná.
vertní a zaměřené do „já“ – na rozdíl např.
Každá z miniatur po způsobu fraktálu
od Jiřího Veselského, který byl schopen v sobě obsahuje zárodky, obrysy těch ostatpodobně barvitě a delikátně procítit dívčí ních – i to je dobré. V tom dokonalém zavinutí
šlachu na nártu („ty“) a stejně delikátně se spatřuji půvab, ale i též slabinu Trojjediného



přístupná, je určena „jen pro pomatené“,
abychom připomněli klasiky.
Celá kniha je průvodcem po tom, co se
děje pod hladinou těla a pod hladinou myšlenek, které nám procházejí hlavou nebo
je říkáme nahlas. Texty se zavrtávají velmi
hluboko, jejich východiska jsou nepříjemná,
zraňující a nebezpečná. Je to „vysoká hra“
se vším všudy, básník si vytrvale dovoluje
probourávat se do hájemství podvědomí
a snů, aniž by byl trubačem již dávno zdegenerovaného a podagrického -ismu. Vždycky,
když se snažíte sledovat, kam Elsa Aids směřuje, uteče někam jinam, než byste čekali.
Jeho poezie (byť jsou to spíš „reverdyovské“
nebo „fargueovské“ texty než čisté básně)
překvapuje intenzivním nasazením a pozorováním, které je hodné spíše pitevny: „Jak
se jmenujou ty malé kostní lusky, ty drobné
kostěné násadky v bříškách mých prstů?“ nebo
„Stačí se otočit a jsem o něco hloub v době, kte
rou jsem nechal vyrůst, ale nevím o ní nic.“
Vlastně to hrozně bolí, hrozně moc se tady
dává všanc tělo a psýché. Pokud u nás byly
v předchozích dekádách asi nejtělesnější
poezií verše Kainarovy a později básně
Milana Děžinského, předbíhá je Elsa Aids
o několik stupňů („ulepená koženková rodidla
/ a scvrklé žaludky v udusaných výbězích“), což
se navíc rozevírá do oblasti psychiky a psychoanalýzy („V hltanu mě tíží nestrávené
dětství“). Není to žádná jednoduchá cesta,
i když by se zdálo, že básně v knize jsou jen
tak nahozené a „jen tak“ asociované. Básník
jde proti zjednodušenosti a zrychlenosti
dnešní doby. Intenzivně odmítá kompromis
i za cenu ztráty vnímatelů: „Dny končí u noci
a tělo se / nemůže dočkat, až mu podjedou
nohy, / pokud jde o mě: / jsem mrtvý žigulík.“
Tělo a temnota, nejen okolní, evokovaná
nocí nebo tmou, ale i temnota vnitřní (temnota uvnitř tělesných orgánů i temnota
myšlenek), to vše vyčerpává. A způsobuje

cosi nepříjemného, podobného strachu – už
uvědoměním si, že to vše temné a hluboké
je součástí nás samotných. Takhle by mohla
vypadat budoucnost poezie, ale popravdě
řečeno, nechtěl bych se toho dožít; je bez
něčeho, co bych postaru nazval „nadějí“.
Chybí mi v těch verších katarze a možná
i cit, ve sbírce není smrtelnost, zůstala už
jen postmortální a bezejmenná flákota.
Přesto je to sbírka výrazná a velká.
Zejména ta odvaha spustit se do hlubin
vědomí a podvědomí a pozorovat sám
sebe, aby se došlo k něčemu, co by mohlo
být pojmenováno jako antihumanismus, je
mimořádná. Elsa Aids zvláštně redukuje
svět, skoro by se zdálo, že tu hrají svou
významnou roli nějaká farmaka („Stačí
i barva na vlasy a budeme si vzdálenější než
krtci. Je to stejná záhada, jako že jsem vůbec
kdy vyrašil a teď dřepím v bagrové lžíci“).
V současné poezii je to zcela vyhraněná poetika, kterou jinak vidíme snad jen u Pavla
Ctibora, nebo v některých básních a textech
u Jaromíra Typlta či u Boženy Správcové
(ale u každého jinak, po svém). Nevím, zda
v tomhle světě Elsy Aids můžeme vůbec
používat označení „lyrický subjekt“ (sám
ho nemám rád), a jestli by nebylo vhodnější
nahradit ho za „lyrický objekt“ – Elsa Aids
pozoruje, dedukuje, krájí a selektuje. Bolí to
v onom výše zmíněném smyslu uvědomění
si vlastních „vnitřností“: nejen subjekt, ale
i všechno ostatní. Nezůstává nic, co by mělo
šanci přežít, všechno je ztěžklé, zatemněné, mírně odpuzující. Jako podvědomí
i jako nelidská příroda. Intenzita textů Elsy
Aids nezhasíná ani po několikerém čtení,
a pravděpodobně bude vzbuzovat emoce
i po letech. I když to nejsou zrovna nejlepší
a nejčistší emoce, jejich vyplavením a pozorováním se dozvíme velmi mnoho. A nejen
o subjektu, ale i o sobě samých.
Michal Jareš

