    Starý mudrc a šikovnej kluk
    (aneb Kyllénské říkání o povaze hermetismu, psáno pro Analogon 2004)

    „To je dobré znamení! Vidím tě docela rád! Vítej, krásná tanečnice, družko při hostině! Přicházíš mi právě vhod. Vezmu si tě domů, budeš mi užitečná! Doma je líp, venku je nebezpečno. Zaživa jsi ochranou proti zlomocným kouzlům, což teprve až zemřeš, jak krásně budeš zpívat!“

    Takto Hermés podle Homérského hymnu oslovil želvu, jen co po svém zrození vyšel z Kyllénské jeskyně. Hermův vtip je dost cynický, zvlášť kdybychom jej četli z pozice chudinky želvy. Z „dobrého znamení“ se stane materiálem pro výrobu lyry a ještě musí vyslechnout, že to je pro její bezpečí. První hermovskou lstí je úskok, jehož veselí lze sdílet jenom z pozice lovce, dobyvatele nebo vynálezce. Druhou lstí je pak vydlabání želvy a natažení strun ze střev přes krunýř, tedy vynález lyry. Takhle že jedná bůh? Takhle že jedná patron hermetismu? Málem bychom řekli, že takto jedná novověký inženýr, zatímco skutečným Hermem že je Trismegistos a ne tenhle „počůránek z horské díry“, jak jej ostatně brzy nazve Apollón. Hermés Trismegistos je přece onačejší bůh, egyptský nebo ještě starší, starý, prastarý, přímo Starý mudrc. Vždyť i egyptský Theut (Thovt, Tat) je prý až jeho synem, který je v řeckých hermetických spisech příjemcem hierofanie Trismegistovy. Theut, tento druhý Hermés, starý egyptský bůh, který byl pro Řeky dávnou egyptskou analogií jejich Herma, je ovšem také bohem důstojným, vynálezcem písma, počtů, astrologie a mnohého dalšího. To teprve třetí Hermés, řecký bůh zrozený na Kylléné, je oním vyčuránkem, který ze všeho těží, ze všeho má srandu a nebere vážně vůbec nic, dokonce ani přísahu. Klidně křivě přísahá „při hlavě svého otce“ i v jeho (Diově) přítomnosti a ještě mu vysvětluje, že by měl být rád, „když má tak šikovného synka“. Dokonce i oslavný Homérský hymnus na Herma o něm říká: „Maia porodila neobyčejně bystrého syna, lstivého lichotníka, lupiče a zloděje dobytka, průvodce snů a nočního zákeřníka, jako jsou ti, kdo číhají před vraty na ulici.“ Zdálo by se tedy, že slušný hermetik se k někomu takovému nemůže hlásit, ba že dávný autor Homérského hymnu na Herma se v daném případě zcela pošetil, když rituálně oslavuje podvodníka a zloděje, jehož jedinými omluvami jsou veselí, bezstarostnost a nápaditost, které klade vysoko nad čest, prozřetelnost a pravdu.

    Slušný hermetik se většinou nehlásí k řeckému Hermovi z Kylléné, nýbrž k Hermovi Trismegistovi, otci Theutovu. Ten je veledůstojný Starý mudrc, neboť ač mnohé zjevuje, tak sám se neukazuje jinak než jako typus, nevykreslený epikou a podobou, byť může ve snech spánkových i bdělých nabývat rozličně tvarovaných podob archetypu Starého mudrce: důstojný, vážný, přísný i laskavý vousatý kmet znalý všech tajemství. Jeho nepřístupnost vyžaduje prostředníka, kterým je Theut (Thovt, Tat), obdařený analogickými atributy, které můžeme ještě obohatit o příběhy a podoby z egyptské mytologie, zvláště v jejích řeckých transverzích. V takových kontextech je hermetismus tradicí vážnou a důstojnou - a podivné zůstává jenom to, že jeho adepti jsou ve společnosti úspěšných adeptů inženýrství nebo logiky traktováni jako kejklíři nebo přímo podvodníci. Platí to nejen o čtveřici hermetických věd, které jsme zdědili od pozdní řecké antiky (alchymie, magie, hermetická filosofie, astrologie), ale i o naturfilosofii, psychoanalýze a hlubinné ekologii. Ve všech těchto případech totiž nejde o vědu v Popperově smyslu slova, nejde o hypotézy, které by bylo možné experimentálně falzifikovat. Tradiční hermetické vědy se už dlouho vyvíjejí mimo akademickou půdu pěstování vědecké vzdělanosti - a s jejich novodobými příbuznými je to podobné. Část jejich podivností je vyložitelná už tím, že jim v nové době chybí ono kultivační prostředí, sdílené normální (popperovskou) vědou a technologií. Pokud bychom zůstali u tohoto konstatování, mohli bychom navrhnout založení hermetických akademií s náležitou drezúrou, zkouškami, tituly a osvědčeními, to vše doplněno scientometrickými citačními indexy v hermetických časopisech náležité úrovně. Nemuselo by to být od věci, pokud jde o techniku některých hermetických disciplín, avšak celkový rámec hermetismu by takovým alternativním akademismem dostal ještě podivnější rysy, neboť kořeny hermetismu jsou mimo takovýto prostor a tím pádem jsou i prostředky jeho kultivace zcela jiné, analogické spíš kultivaci básníka, kterému školení v typech metra může někdy pomoci a jindy zase ublížit. Ostatně vidíme, že novověké hermetické společnosti vykazují rysy ještě tragikomičtější než jejich popperovsky korektní akademické sestry.

    Hermetické nauky jsou obskurní! To není pouze nadávka z úst těch, kteří chtějí mít všechno „jasné a rozlišené, clare et distincte“ (Tertullianus, Descartes). Šero je přece časovou dimenzí horizontu, začátkem rozednívání i přechodem soumraku v noc. Jasná a rozlišující věda patří k záležitostem dopoledne a odpoledne, k přesnému pohledu potřebuje jasně osvětlené předměty; souvisí s pracovním úsilím intelektuálním i jiným, postupně se stala „vědeckou prací“, tedy činností všední. Díky této práci si na leccos umíme i za šera pěkně posvítit! Obskurní jevy však nejsou jasné a nesporné nikdy. Nebývají spolehlivé co do opakovatelnosti a nezávislosti na kontextech, zato nejsou všední. A v okolí optického horizontu občas za soumraku sotva znatelně září planeta Hermova, jejímuž spatření předtím bránil přebytek světla, zatímco o chvíli později zmizí v mlze kolem obzoru a pak pod obzor. Takhle je tomu navečer, zatímco o pár týdnů později bude podobná příležitost ráno a v opačném časovém sledu. A tak dál a pořád dokola. „Felix astronomus, qui vidit Mercurum!“ V Íliadě je řecký Hermés tím, kdo může vyjednat pohřeb padlých hrdinů, neboť překračuje všechny horizonty, včetně frontové linie obou vojsk. Ne snad proto, že by mu i trójská strana důvěřovala jako nestrannému vyjednavači, nýbrž proto, že mu tak úplně nemůže důvěřovat žádná ze stran, ač jsou v jeho moci obě; například už proto, že právě Hermés nakonec odvede duši každého z nich do Hádu. V Odysseii pak Hermés manifestuje fysis (přirozenost): ukazuje to, co jinému zůstává skryto v nerozlišenosti, i když to vidí; dává průchod nečekané moci odkryté přirozenosti, projevené zažehnáním zlého kouzla čarodějnice Kirké. Proč je to svěřováno podvodníkovi a zloději dobytka? Jednak jsou situace, kdy je podvodník a zloděj dobytka jediným možným zachráncem, druhak má i řecký Hermés také jiné dimenze než tyto. Je šikovný a bystrý, ale také nečekaně věrný svým vlastním principům, které jsou, pravda, z hlediska všední spolehlivosti poněkud zvláštní. Manifestace jeho božství je právě manifestací této hlubinné a obskurní nevšednosti. Proto jej i vědecká religionistika nové doby obdařila specifickým titulem, charakterizujícím typ jeho božství: „trixter“. Jeho výtržnosti někdy vytrhávají pouze ze zaběhnuté všednosti, jindy z bezvýchodnosti. Je mezi tím rozdíl? Snad jenom ten, že z hlediska všedního je Hermés škodný a šikovný, zatímco z hlediska ne všedního nabízí nečekané a netušené možnosti, na které samozřejmě není žádné všední spolehnutí. A stejně je tomu s hermetickým myšlením a jednáním. Jen blázen bude důvěřovat Hermově přísaze, ale jenom škarohlíd se nepotěší jeho vymyšlenými činy a jenom tupec nepřijme Hermův dar lidskému důvtipu.

     „Když Hermés z vydlabané želvy udělal lyru, vyzkoušel tepátkem zvuk strun. V jeho rukách zazněly mocně a bůh zpíval krásně a spatra; zanotoval v tónině, při níž se mladíci při hostině beze studu škádlí. Zpíval o Diovi a Maii, jak se spolu oddávali milostným hrám, a velebil své vlastní zrození, jež vzešlo z jejich lásky. Jeho myšlenky byly však jinde. Položil lyru do posvátné kolébky; dostal chuť na maso. Vyskočil z vonné jeskyně, aby v okolí zapátral, a lstivě slídil jako zloději za temné noci.“

    Hermés není moralista v žádném smyslu slova, nesoustředí se, jde po chuti, za písní i za masem. Reálné škádlení mladíků rád přenechá své milé Afrodítě a vůni pečeného masa všem bohům. Sám jenom hraje a zpívá; sám sehraje i vtipnou persifláž s Apollónovým skotem, za který pak pro udobření způsobnějšího bratra nabídne právě lyru. Apollón, vzor uměřenosti, je tím tak pobaven a laděním lyry tak nadšen, že hned málem přijde i o luk a šípy. A Diovi, který to vše má rozsoudit, nezbude než se smát a obdarovat Herma holí božského posla, holí pastýřskou i holí proměn bohatství. Hermovské postupy rozehrávají témata, ale nevytěžují je! To ponechávají jiným, aby z toho taky něco měli; bez toho by nejspíš nebylo nic, z čeho by někdo mohl mít radost. Kdo však chce z hermovských rozverností něco mít, ten musí Hermovi mnohé prominout a leccos skousnout. Tak se musel Apollón vyrovnat nejen s tím, že přišel o své oblíbené posvátné stádo, ale taky s křivou přísahou, hlavně však s tím, že jsa sám věštec a odtažitý estét, obdržel od svého bratříčka „věštbu přímo do ruky, v podobě drzého posla břicha“, když se ho poprvé pokoušel chytit a usvědčit. Ostatně, právě tím přišel na nápad, podle jakých stop své ztracené stádo vysledovat, což podrobně rozebírá sám Sofoklés v klasickém dramatu Slídiči, kde Apollón obřadně provádí „ohledání (kravského) lejna“.

    Hermés není moralista, takže mu sepětí nízkého a vznešeného nečiní problém. Markantně se to ukazuje v oblasti sexu. Z čisté rozvernosti se dokáže potěšit i přeznačením toho, co mu samo o sobě (na rozdíl třeba od Apollóna) není vlastní, viz ona píseň v tónině vhodné ke vzájemnému škádlení mladíků. Jeho skutečné zájmy jsou ovšem úplně jinde: vzrušují ho Velké bohyně, dokonce i Staré bohyně, které lidé ctí a bojí se jich. Reálně se ovšem stýká ponejvíce s Afrodítou, aniž by mu vadilo, že je manželkou pracovitého invalidního vynálezce Héfaista a milenkou supermana Area. Ta ostatně touží hlavně po Hermovi, neboť ten je na rozdíl od Héfaista i Area veselý šikovný kluk a současně exotický mudrc znalý nevšedních tajemství, takže jí nijak nevadí ani jeho menší svaly nebo slabší legitimita. Při své šikovnosti se Hermés samozřejmě nenechá chytit do Héfaistovy sítě na nevěrnou manželku, jako nějaký Arés. Svými vynálezy předčí i Héfaista, aniž by se kvůli nim namáhal a špinil v kovárně. Vynalézá přece tím, že si hraje. A nejraději si hraje s Afrodítou, s rozděláváním ohně a s přesměrováním cesty.

    Hermés je typem všeho toho, co hledá Afrodíta, a co nenachází u Héfaista ani Area. Každý z těch jmenovaných je jinou karikaturou mužství – a jinou karikaturou mužství je zase epické líčení Dia. Héfaistos pořád nudně pracuje, s Areem si Afrodíta užije, ale touží po Hermovi. Ten nepotřebuje ani pracovitost, ani běsnící sílu. S Hermem je sex zábavnější, nemluvě o tom, že s ním jsou možné i jiné zábavnosti, pro které by Arés neměl ani špetku pochopení. Není to však tak, že by Afrodíté, která má vedle pracovitého Héfaista i svého supermana, nakonec dávala přednost pouhému veselému puberťákovi. Hermés je typem šikovného kluka v muži a současně typem Starého mudrce v muži. Tyto dvě protikladné dimenze mužství jsou pospolu právě jenom v Hermovi a ve všem, co k němu patří. Jedině Hermés Afrodítu naplňuje. Ani tato dvojice se však nevyhne tomu, že na světě je vždycky něco za něco. V jejich případě se to projeví tím, že spolu zplodí Hermafrodita, bytost touhy stejně nenaplnitelné jako Erós, ale současně bytost mimo řád koloběhu polarit světa, tudíž bytost plně tragickou. To je rub Hermova bezstarostného a hlubinného vtipu, jehož osud nenaplněné touhy hermetická tradice plně sdílí. Je nesrozumitelná, nehodí se mezi lidi, její touha je mimo lidské tužby i mimo dosažitelné.

    Když chtěl Hermés upéci maso z ukradených Apollónových krav, musel rozdělat oheň. Ale pozor, takhle se nehodí mluvit o Hermovi! Jaképak musel? Zalíbilo se mu, napadlo ho! Vždyť hymnický popis jeho zacházení s klůckem v dolíku dřeva při onom rozdělávání je plný erotických metafor! A toto byl prý „první oheň, rozdělaný na zemi“. Hermés má k ohni očividně jiný vztah než Héfaistos. Méně technologický, radostnější. Tím pádem ovšem taky hůře predikovatelný, zvláště co do možných následků. Je to oheň přeměny, jehož zažehnutí není možné v oné pokrytecké čistotě, která se bojí, aby si příliš nezadala. Zrovna tak je to ovšem oheň přeměny, který způsobí požár, pokud nebude zcela čistý v nějakém základnějším smyslu slova, totiž co do čistoty kontextů, co do svobody následků a svobody od cílů. Hermés je zobrazován jako božský recyklátor nízkého a vznešeného, což některé vázové malby, např. ty, které jsou chovány v Altes-Museu v Berlíně, dovádějí až do krajnosti: Na oltáři hoří oheň, k oltáři přistupuje beránek; nad oltářem sedí na konci vztyčeného Hermova fallu (nad ohněm) havran… To jsou krajní podoby Herma jako Dobrého pastýře, který v tomto případě pečuje o koloběh celku, o náležitou cestu živlů. Běžnější podoby Herma jako Dobrého pastýře jsou natolik cudné, že je křesťanská ikonografie s naprostou samozřejmostí převzala jako figuru Krista Dobrého pastýře i Krista Beránka, vedeného nebo neseného k oběti. Hermés může být zobrazován mladý i starý, cudný i rozjívený.

    Hermés jako Pastýř. No samozřejmě, zaprvé zloděj dobytka! Jenže i u nás na Šumavě měli sudetští Němci jakéhosi svatého, který byl ctěn jako ochránce před zloději dobytka a z druhé strany viděno zase naopak jako ochránce zlodějů dobytka. Byl vztahem Pastýře a Zloděje. A Hermés jako Průvodce? Především ten, „který lidi zavádí z cesty“, většinou proto, aby jim něco provedl – nebo aby došli tam, kam mají, i když zrovna chtěli jinam a nevěděli o tom. Proto Hermovy podoby potkáváme u cest a rozcestí. Někdy anthropomorfní socha, většinou ithyfallická; jindy pouhá hromádka kamení, ke které každý poutník přidá, aby ji ten další zase dobře našel. Někdy kompromis: tyč nebo vztyčený kámen, občas s náznakem opracování do fallického tvaru. Spojují se zde role orientační, ochranná a apotropaická, hermovský fallos má všechny tyto funkce – ostatně je v kraji kolem Kylléné (Arkádie) zván také „logos“, ať už on sám nebo jeho produkt. Sperma a jas očí nebo řeč jsou různými výstupy téže životní síly, jejíž dvě centra, mozek a pohlaví, propojuje mícha, princip života skrytý uvnitř kostí. A aby nebyla jenom samá sranda, tak nutno vědět ještě základní pravdu řeckého náboženství: Hermés je především Psychopompos, Průvodce duší, a to do Hádu! Archaická představa je taková, že rozšafný mladík se sekyrkou, zvaný Thanatos (Smrt, spíš Smrťák), člověka ve správný čas zabije, načež Hermés jeho duši doprovodí do Hádu, aby nebloudila bůhví kde. (Thanatos se pak pomalu proměňuje do podoby kostlivce s kosou, vždyť i veliká Hekaté se proměňuje ve strašidlo.) Hermés je tedy skutečně povedený Průvodce lidí, protože je naprosto vždycky dovede správně. Někdy tam, kam chtěli. Jindy tam, kam měli chtít. Nakonec tam, kde se sejdou. Jakožto Průvodce je tedy Pastýř všech duší a obraz prostředníka zasvěcení i zasvěcovatele samotného.

    V obraze Psychopompa potkáváme šikovného kluka a Starého mudrce v naprosté jednotě. Baví se, posluhuje (řádu světa), umí v tom chodit, dobře ví, proč to dělá a jak to udělat nejlíp. A ještě se tím baví – a ještě mu je každý ten dovedený nakonec vděčný, byť některý z natvrdlejších až teprve nakonec. Každý? Ne! Výjimkou je Sísyfos (svými ctiteli nesprávně psaný jako Sysifos), nejbrutálnější násilník a nejzlovolnější podvodník starého světa, k jehož pacifikaci byl nutný Hermés osobně, když už na něho nestačili ani Thanatos, Arés a podsvětní bohové. Samozřejmě, že Hermés i jeho podvedl a dovedl tam, kam patří. Není tedy divu, že od té doby mají ctitelé Sísyfovi na ctitele Hermovy poněkud spadeno.
    Hermés dokáže jednat v kontextu, který v dané chvíli není nijak zřejmý, který teprve následkem onoho jednání dovyvstane a nabídne smysl onomu činu. To je jiná inteligence než racionalita formalizovaného logu, je živá a neformální, nachází cestu i tam, kde nebyla vidět nebo prostě nebyla. Hermovi následovníci jsou zábavnějšími a neškodnějšími podvodníky než následovníci Sísyfovi. Konkurují si však navzájem ještě v dalších aspektech, totiž pokud jde o výchovu a vzdělání mláďat nebo o praktickou šikovnost řečnickou a politickou. Hermés se totiž taky rád zabavuje s dětmi a bohové mu svěřují do péče právě ty nejproblematičtější případy. Zvlášť slavný je Hermés díky své péči o Dionýsa, jejíž obtížnost lze tušit už z toho, že Dionýsova matka Semelé byla jeho otcem Diem v podobě blesku totálně sežehnuta už v okamžiku jeho početí. Hermés je často zobrazován s malým Dionýsem a občas přitom vypadá spíš jako vekslák (např. v Olympii), což jednoho dost zarazí. Je to ovšem narážka na další epifanii Hermovu, byť zvláště nízkou. Hermés je ovšem opravdu šikovný a umí recyklovat nízké a vznešené, takže si nějak poradí dokonce i s obchodem a s řečnictvím a nejen s hermetickou filosofií.

    Proč se zabývat řeckým Hermem a ne Trismegistem? Nejspíš proto, že Trismegistos je jedním z nejlepších triků Hermových. A rozlišení „hermovský“ a „hermetický“ je možné jenom v češtině, nikoli třeba v latině, jejímž prostřednictvím jsme tuto řeckou tradici dříve potkávali. Na světě je však vždycky něco za něco, takže toto velikolepé představení Starého mudrce ve figuře Trismegista už málokomu ukáže, že skrze něj působí i jeho opačný pól, šikovný kluk, který ví, kudy se kam dostat, a baví se tím, že to ostatní berou vážně. Ten se klidně baví třeba i akademickou vědou nebo filosofií, ale jenom pro potěšení nebo pro naději, že pak z toho něco převrátí do zábavnějšího a hlubšího kontextu. Tím je ovšem vykoupeno i vydlabání chudinky želvy z počátku našeho kyllénského říkání. Ne pouze proto, že bylo pro radost, píseň, konejšení, ale hlavně proto, že se událo v mýtickém prostoročase, takže při něm netekla krev žádné konkrétní želvy. Tímto virtuálním činem začal příběh, který kompenzuje tíhu Osudu, když ji rozehrává do nečekané pestrosti provázanosti mnoha příběhů – a který kompenzuje i méně pěkné činy nás lidí, než jakými by byly pouhé neúspěchy na hermetické cestě. Tak může Hermés navracet i naději v ty hodnoty, kvůli kterým někteří lidé ještě vzývají čest, prozřetelnost a pravdu. Pro tuto naději mu byl vystavěny četné chrámy, v českém virtuálním prostoru také na www.fysis.cz.


