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Abstract

Tato studie komentuje Lawrencovo vášnivé čtení Whitmanovy poezie. Lawrence tvrdí, že Whitman 
udělal stejnou chybu jako před ním Ježíš Kristus: chtěl soucítit se všemi ‘en block’. Lawrence tvrdí, 
že takovýto soucit je neautentický, a tón Lawrencova textu dává tušit, že z podobné chyby viní i sám 
sebe. Lawrencova báseň „Nové nebe a země“ svědčí o jistém procesu léčby, kterou si Lawrence 
naordinoval: po ukřižování se rodí znovu a svůj vztah ke světu rekonstituuje. Lawrencův pohled na 
soucit studie dále rozvíjí ve srovnání s pojetím protestantské teoložky osvobození Dorothee Sölle. 
Analýza Lawrencova “Whitmana“ vrhá světlo i na Lawrencovu poetiku jako celek: osciluje mezi 
poslušností „vnitřním božstvům“ a buberovským setkáním.

The paper discusses D. H. Lawrence’s passionate reading of Whitman’s poetry. Lawrence claims 
that Whitman made the same mistake as Christ before him – he strove for universal sympathy. Law-
rence argues that such sympathy is inauthentic; the tone of the essay hints that Lawrence blames 
himself for having committed a similar mistake. Lawrence’s self-ordained cure is apparent in his 
poem ‘New Heaven and Earth’, where self-crucifixion brings re-birth and a sound relationship with 
the outside world is re-established. Lawrence’s views on sympathy are further discussed with refer-
ence to the Protestant liberation theologian Dorothee Sölle. The analysis of Lawrence’s “Whitman” 
sheds light on Lawrence’s poetics as a whole: they oscillate between fanatic obedience to the “inner 
gods” and Buberian encounter.
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„Odpověď Whitmanovi“
A kdo kráčí kilometr s falešným soucitem,
kráčí na pohřeb lidského pokolení.

„Odpověď Ježíšovi“
A kdo se snaží milovat všechny,
zplodí vraha ve vlastním těle.1

     – D. H. Lawrence (Collected 653)

I.
Lawrencova stať o Waltu Whitmanovi uzavírá slavné Studie z klasické americké litera-
tury, které poprvé vyšly v roce 1923 v USA a existují i v českém překladu. D. H. Law-
rence se v nich prohlašuje „za porodní bábu“ americké literatury a formativní vliv textu 
na americký kánon nepopírá ani přesná kritika Lawrence jako literárního kritika z pera 
René Welleka. Celé studie jsou apodiktické a hluboce osobní. Lawrence zde tvoří svou 
použitelnou minulost, každý esej je vášnivým setkáním s autorem, kritickou distancí Law-
rence pohrdá. Celé Studie lze označit jako angažovaně teologické: Lawrence se vyrov-
nává s dědictvím amerického puritanismu a s Amerikou coby religiózní avantgardou dějin: 
Pravá svoboda začne teprve tehdy, až Američané objeví ONO2 [angl. „IT“ ]3 a až přistoupí 
k JEHO naplnění. ONO je nejskrytějším, celistvým lidským já [...] Proto Otcové poutníci 
přišli do Ameriky a proto přicházíme i my. Hnáni JÍM [...] ONO nás řídí a rozhoduje za 
nás. Jsme svobodní jen tehdy, jsme-li poslušní (17), stojí hned v úvodní kapitole nazvané 
„Duch místa“. I ve studii o Whitmanovi, na exponovaném posledním místě knihy, splý-
vají Lawrencovi Whitman, Kristus, Sv. Pavel a nakonec i duše Ameriky v jedno. Náš text 
sleduje dynamiku Lawrencova textu o Whitmanovi v širším kontextu jeho tvorby, v druhé 
části pak i ve světle myšlení feministické teoložky Dorothee Sölle.

Podobně jako i jiné kapitoly ze Studií, má i esej „Whitman“ vypjatou výstavbu. Od 
samého počátku Lawrence čte Whitmana jako básníka smrti, který popisuje rozklad těla 
po smrti, a interpretuje jeho poetiku jako „jakési upírské přetrvávání“ (159), jako zahníva-
jící mrtvolu. Následně Whitmana srovnává s lokomotivou, která dělá „PUF, PUF, PUF! / 
PU-U-U-U-PUF!“ (160) a mluví o hrůze Whitmanovy identifikace se vším: „Jakmile Walt 
nějakou věc znal, okamžitě s ní přijal Jednu Totožnost. Pokud věděl, že Eskymák stojí 
v kajaku, už tu byl malý, žlutý, umaštěný Walt sedící v kajaku“ (162). Lawrence záhy obviní 
Whitmana z „abstrakce“ (Lawrencovu obvinění z „bílého jedu mentální abstrakce“ však 
obecně unikne jen málokdo) a následně Whitmana usvědčí nad tlumenějším – a (skrytě?) 
homosexuálním oddílem Stébel trávy „Rákosí“ – a potvrdí nad ním svůj ortel: Whitman je 
básník smrti, básník postmortálních efektů: „Whitman je velký básník konce života. Velký 
básník posmrtných přechodů duše, jež ztrácí integritu“ (166). Posměšného tónu postupně 
ubývá, Lawrence zvážní a záhy volá: „Whitman, ten velký básník, pro mě znamenal 
mnoho.4 Whitman, jediný muž razící cestu vpřed. A jedině Whitman“ (167). A jedním 
dechem Lawrence dodá, že Whitman byl „moderní americký Mojžíš,“ „velký moralista,“ 
který „proměňoval krev v tělech mužů“ (167) – což je jedna z největších pochval, kterých 
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se autorovi u Lawrence může dostat – a vzápětí vysekává Waltovi další hlubokou poklonu 
za to, že vrátil duši zpět do těla: „Tam zůstaň. Zůstaň v těle. Zůstaň v údech, ve rtech v bři-
chu. Zůstaň v prsou a v lůně“ (168). Následuje klíčová analýza Whitmanovy „chyby“ vis 
à vis jeho chápání jeho hesla „sympatie“, u níž se zastaví i tento text.

Lawrence rozlišuje u Whitmana dva druhy „sympatie“: „sympathy with“ a „sympathy 
for“.5 „Sympathy with“ má blízko „empatii“, tedy vcítění, vpravení se do vnitřního pocitu 
druhého člověka: „Setkávat se s ostatními poutníky na cestě. A jak? Jak se s nimi setkávat 
a jak je míjet? Se sympatií, říká Whitman. Sympatie. Neříká láska. Říká sympatie. Soucit. 
Souciťte s nimi stejně, jako oni soucítí s vámi. Když je míjíte, zachyťte vibraci jejich duše 
a těla. To je nové učení. Učení života. Nová, ušlechtilá morálka“ (168). Druhý pojem, 
„sympathy for“, už má s pravou sympatií pramálo společného. Je to afekt, který se neváže 
na konkrétní prožitek. Podle Lawrence bohužel tato druhá „sympathy“ Whitmana pohltila. 
Poněkud delší následující citát Lawrencovo chápání Whitmanovy fatální chyby doloží:

Dejme tomu, že cítil opravdovou sympatii k černošskému otrokovi. Měl by s ním 
soucítit. Sympatie – soucit – což znamená účast na rozvášněném citu v duši černoš-
ského otroka.

Co cítila ta černošská duše? 
„Ach, jsem otrok! Je špatné být otrokem! Musím se osvobodit. Moje duše zemře, 

pokud se neosvobodí. Moje duše říká, že se musím osvobodit.“
Přišel Whitman, uviděl otroka a říká si: „Ten černošský otrok je člověk jako já. 

Sdílíme stejnou totožnost. A jeho rány krvácejí. Ach, což nekrvácejí i ty moje?“
Tohle nebyla sympatie. To bylo splynutí a sebeobětování. „Jedni druhých bře-

mena neste,“ „Milovati budeš bližního svého jako sebe samého,“ „Cožkoli jste mu 
učinili, mně jste učinili.“

Kdyby Whitman skutečně soucítil, řekl by: „Ten černošský otrok trpí otroctvím. 
Chce se osvobodit, jeho duše ho chce osvobodit. Je zraněný, ale to je cena za svo-
bodu. [...] Budu-li schopen mu pomoci, udělám to – nevezmu na sebe jeho rány 
a jeho otroctví. Ale pokud o mou pomoc stojí, pomůžu mu v boji s mocí, která ho 
zotročuje, když chce být svobodný, protože mu vidím na tváři, že svobodu potřebuje. 
Ale i když bude svobodný, i tehdy bude mít jeho duše před sebou ještě mnohu pouť 
po otevřené cestě, než bude svobodná.“

O nevěstce by však řekl: 
„Pohleďte na tu nevěstku! Její mentální chtíč po prostituci ji učinil hříšnou. Ztra-

tila duši a ona sama to ví. Ráda připravuje muže o duši. Kdyby se pokusila připravit 
o duši mne, zabil bych ji. Kéž by mohla zemřít.“

O jiné nevěstce by však řekl:
„Pohleďte! Uchvátila ji priápská tajemství. Pohleďte, priápské mravy ji brzy 

k smrti vyčerpají. Taková je cesta její duše. Ona si to tak přeje.“
O syfilitičce by řekl:
„Pohleďte! Chce všechny muže nakazit příjicí. Měli bychom ji zabít.“
A o jiné:
„Pohleďte! Má hrůzu ze své příjice. Jestli se na mne podívá, pomůžu jí, aby se 

mohla vyléčit.“
To je sympatie. Duše sama zvažuje a uchovává si svou integritu.
Ale když ten muž ve Flaubertovi nahým tělem objímá malomocného, když si 

Bubi z Montparnassu vezme holku, o které ví, že má syfilis, když Whitman objímá 
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hříšnou prostitutku, to není sympatie. Hříšná prostitutka netouží po objetí z lásky, 
takže kdybys s ní soucítil, rozhodně bys ji s láskou neobjímal.  (172)

Krutě, repetitivně, vtipně, apodikticky a zpříma tady Lawrence Whitmanovi vyčítá, že 
si přikázal milovat všechny, i ty, kteří si to nepřejí. Vyčítá mu apriorní „sympatii“ – která 
právě tím, že je a priori, musí být falešná, protože sympatie se může rodit jen z kon-
krétní situace. Vyčítá Whitmanovi absenci empatie, vyčítá mu porušování integrity vlastní 
duše. Lawrence odmítá tento ustavičný přející afekt – tuto poslušnost imperativu milo-
vat – z důvodu, že není v lidských silách a vede k tomu, že na Whitmanovi ulpívá cosi 
nuceného, nezdravého, „posmrtného“. V ranější verzi studie tuto Whitmanovu tendenci 
explicitně pojmenovává: Whitman se příliš často „samovolně afektuje“: „Too often he 
deliberately, self-consciously affects himself. It puts us off, it makes us dislike him“ (Law-
rence 1973, 844). Jinými slovy: Sympatii – tedy přejícímu pocitu k druhému – musí vždy 
předcházet empatie, která vychází z vnímání, spontaneity a setkání. Sympatie musí být 
autentická, není možné se do přejícího vztahu k druhým tlačit. Apriorní a povinný křik 
superega či evangelia, „sympathy for“, povinný soucit s někým, „sebeukřižování“, sebe-
obětování, splývání („merging“) Lawrence odmítá. V Lawrencových očích je Whitmanův 
soucit falešný, protože se jeho velké „já“ v poezii pohybuje jako „lokomotiva“, „parostroj“ 
(160). „V temnotě tohoto světa řídil auto s naplno rozsvícenými světlomety po cestě fixní 
představy“ (163). Když přejícně sympatizuje, uvažuje Lawrence, jak to, že se na chvilku 
nezastaví? Proč ve svých verších neposečká aspoň chvíli u jednoho člověka nebo jednoho 
obrazu? 

Jak vyplývá z citovaných úryvků, Whitmanovým omylem je pro Lawrence právě 
falešná morálka, která Whitmana odvedla ze správné cesty jeho „hesla Sympatie“. Za 
Whitmanův thanatos může podle Lawrence právě tato „vyježděná kolej“ křesťanské tra-
dice6: „Pak udělal Whitman chybu. Chybu v interpretaci svého hesla SYMPATIE. Pořád ji 
směšoval s Ježíšovou LÁSKOU a s Pavlovým MILOSRDENSTVÍM. Whitman byl stejně 
jako my všichni na konci velké emocionální dálnice Lásky. A protože si nemohl pomoci, 
pokračoval po své Otevřené Cestě, po jakémsi prodloužení emocionální dálnice lásky až 
za Kalvárii. Dálnice lásky však končí pod Křížem. Není žádné za. Byl to jen beznadějný 
pokus prodloužit dálnici lásky“(169).

V závěru studie se však Lawrence Whitmana zastane a „očistí“ jej:

Co má duše miluje, miluji.
Co má duše nenávidí, nenávidím.
Je-li má duše dojata soucitem, jsem soucitný.
Od čeho se má duše odvrací, odvracím se i já.
To je pravá interpretace Whitmanovy víry: pravé zjevení jeho Sympatie.
Moje duše se vydává otevřenou cestou. Potkává duše, jež jdou kolem, jde vedle 

duší, které jdou jejím směrem. A ke všem má sympatii. Sympatii lásky, sympatii 
nenávisti, sympatii prosté blízkosti, všechny ty křehké projevy soucitu, nevypočita-
telné duše, od nejtrpčí nenávisti k vášnivé lásce.

Já svou duši nevedu do nebe. To mne vede má vlastní duše po otevřené cestě, 
po které šlapou všichni lidé. Proto musím přijmout její hluboké projevy lásky nebo 
nenávisti, soucitu, odporu nebo lhostejnosti. A musím jít tam, kam mě vede, neboť 
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mé nohy, mé rty i mé tělo jsou moje duše. To já se jí musím podřídit.
To je Whitmanovo poselství americké demokracie.  (172n)

Po všech invektivách tedy nakonec dává Lawrence svému Whitmanovi zazářit v plné 
slávě. Není – do jisté míry – tento text sám velkým textem o sympatii, o pomoci příteli 
Whitmanovi, o podané ruce velkému předchůdci, velké duši? Dává Lawrence s Whitma-
nem vstát z mrtvých i nové, neinstitucionální, podobě křesťanství, Kristovi a potažmo 
i Americe? Nasvědčovaly by tomu věty o poselství americké demokracie a o lásce muže 
a ženy jako o „poznání duší a společenství věřících“ a o demokracii jako o „poznání duší 
na otevřené cestě a zjevení velké duše v její velikosti, jak pěšky putuje mezi ostatními 
po obyčejné cestě života“ (173). Odpovídá tak Lawrence v poslední kapitole na otázky 
položené v úvodu knihy, na otázky po Americe coby náboženské avantgardy dějin, po 
Americe ve smyslu Winthropova majáku, na nějž jsou upřeny oči celého světa? (A také 
zemi, kde si za rukopis Synů a milenců koupil ranč, kde zakládal utopickou náboženskou 
komunitu Rananim a kam nakonec jeho žena Frieda přemístila Lawrencův popel.) Obraz 
„amerického vzkříšení“ nalezneme ovšem ve Studiích i jinde, silný obraz je v kapitole 
o Crèvecoeurovi:

Crèvecoeur říká, že zastřelil tyrana královského, který pojídal jeho včely. Otevřel 
mu vole a vytáhl obrovské množství včel, jež jako malí demokraté poté, co minutu 
nebo dvě omráčené ležely, se na slunci zvedly, znovu ožily, načechraly svá křídla a 
nenuceně odkráčely jako Jonáš na břeh moře, či jako praví Yankeeové, které vyvázli 
z volete evropského tyrana královského.

Je mi jedno, jestli je to pravda, nebo ne. Ten obraz se mi líbí a vidím v něm podo-
benství amerického vzkříšení.  (36)

A co se týče jiných Lawrencových textů? Stejně svobodně a nevybíravě, jako s Whit-
manem, ale nakonec se smířením a se slávou pak Lawrence zachází i s postavou Ježíše 
Krista v jednom ze svých posledních textů, původně pojmenovaném Utečený Kohout (The 
Escaped Cock), který ale nakladatel přejmenoval na Muže, který zemřel (Man who Died):7 
Hned v prvních řádcích textu čteme o Kristu do krve pomláceném, který vstává z hrobu 
– zda opravdu zemřel nebo byl jenom v bezvědomí, nechává Lawrence zřejmě naschvál 
nejasným. Kristus tak konečně nemusí již kázat, nemusí programově „soucítit s bližními“. 
Kristovská postava se následovně pomiluje s kněžkou v chrámu bohyně Isis, se kterou 
zplodí děti, ale nakonec ji opustí, neboť „Zítra je další den“ (62)!

Přibíjí se, umírá a vstává z mrtvých i Lawrence sám: jde o úběžník jeho autorské myto-
logie. Joyce Carol Oates upozorňuje na „Nové Nebe a Zemi“ (New Heaven and Earth, 
1917), přímo emblematickou báseň o autorské resurekci, vyjadřující přímý protiklad 
unio mystica: Lawrence se zde probouzí z jednoty do mnohosti, z Já k Ty, od egomanie 
k pluralitě. Od tezovitosti  „mentální abstrakce“ k rozlišenému vnímání, od existujícího 
non-sensu „onoho“ (il y a) k tomu i těm, „kteří existují“, v pojmosloví Emanuela Lévi-
nase. Celá tato komplikovaná báseň, která v první části zůstává u abstrakce plurálu, je pro 
Lawrence klíčová a snad mu pomáhá k návratu k jemnému vnímání od „zla abstrakcí“. 
Prosvítá z ní zpráva o hluboce vnitřní, kruté a temné, polemice s vnitřním „Whitmanem“ 
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a abstrakcí „sjednocování“. Musí se Lawrence nejprve zabít, aby mohl vnímat? A tedy aby 
mohl autenticky sympatizovat? 

Byl jsem tak vysílený světem
Bylo mi z toho špatně
všechno bylo polepené mnou
nebesa, stromy, květiny, ptáci, voda,
lidi, domy, ulice, vozy, stroje
národy, armády, válka, mírová jednání,
práce, odpočinek, vláda, anarchie,
všechno bylo polepené mnou, všechno jsem to znal,
protože všechno jsem to byl já sám [...]
Byl jsem milenec, líbal jsem ženu, kterou jsem miloval,
a Bože hrůz, líbal jsem taky sám sebe.
Byl jsem otcem a ploditelem dětí,
a ach hrůzo hrůz, plodil jsem a byl početím sám sobě. [...]

Já, ve sraženině černé hrobky, sešlapán k absolutní smrti
Jsem vystrčil svou ruku do noci, jedné noci, a má ruka
se dotkla čehosi, co jsem už opravdu nebyl já,
opravdu jsem to nebyl já.
A já byl náhlý plamen
náhlý, hořící oheň!
Tak jsem vystrčil svou ruku dál, ještě o kousek dál,
a pocítil, že to nejsem já,
opravdu jsem to nebyl já,
určitě jsem to nebyl já,
ale neznámo. [...]

Můj Bože, můžu jenom říct
Dotýkám se, cítím neznámo!
Jsem první příchozí!
Cortes, Pissaro, Columbus, Cabot, oni jsou nic!
Já jsem první!
Já jsem objevitel!
Našel jsem druhý svět!  (Lawrence, Collected 256)

II.
Jádro Lawrencova uvažování snad nejzřetelněji vystupuje ve světle teologie evangelické 
teoložky osvobození Dorothee Sölle. V knize Fantazie a poslušnost, Sölle nejprve vrší 
argumenty proti poslušnosti: odmítá strnulou poslušnost církevním dogmatům, kritizuje 
křesťanský masochismus spojený se ztrátou vlastní vůle a vlastní osobnosti v poslušnosti 
církevním dogmatům: „Je-li poslušnost považována za hodnotu o sobě, je-li cílem ztráta 
vlastní vůle, mohou takto porobené duše dosáhnout dokonce jistého stupně masochistic-
kého sebeuspokojení. Je jim pak docela jedno, proč poslouchají i koho poslouchají“ (34). 
Odpor k poslušnosti dogmatům, ať už církevním či společenským, Lawrence (samozřejmě 
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spolu s Whitmanem) se Sölle sdílí. Sölle s Lawrencem sdílí i smysl pro zápletku a chuť 
provokovat, když hned zkraje cituje z pamětí člověka, který se hlásil k tomu, že byl už 
jako malý chlapec bezvýhradně poslušen vůli dospělých: cituje z pamětí Rudolfa Hösse, 
velitele koncentračního tábora v Osvětimi. 

Sölle se ale přibližuje Lawrencovi nejen v odmítání poslušnosti dogmatu, ale i v pojetí 
povinné apriorní lásky, tedy „soucitu“ ve smyslu „sebeobětování“. V klíčové kapitole 
celé knihy, Sölle interpretuje povídku Bertolda Brechta „Die Unwürdige Greisin“8 – 
sama citace z literatury je mimochodem taky další spojnicí, oba přistupují k literatuře bez 
odstupu, u Lawrence ani u Sölle napadne ani zmínka o v naší zemi donekonečna disku-
tovaných fikčních světech! – o stařeně, která celý život žila velice spořádaným životem, 
vychovala kupu dětí a nikdy si nic nedopřála, až pak na stará kolena začala chodit do hos-
pody a začala hrát karty s „bláznivou holkou“ ze sousedství. Příběh Sölle komentuje takto: 
„Vžitá poslušnost, zdánlivě samozřejmá oběť, život hrdinně strávený u dětí či v kuchyni 
– to vše by byl možná jakýsi mravní rekord. Ale možná že by těm, kteří z toho měli mít 
užitek, bylo lépe posloužilo, kdyby toho odříkání bylo méně. Neboť žena, která sedmdesát 
let žije způsobem sobě „nevlastním“ a potlačuje svá vlastní přání, vytváří kolem sebe – ať 
chce či nechce – prostředí naplněné nesvobodou. [...] Poslušnost a nedostatek štěstí spolu 
souvisejí“ (59).

V tomto přemýšlení o poslušnosti u Sölle souzní i Lawrencova kritika Whitmanovy 
poslušnosti imperativu „milovat“, povinně přát, povinně se obětovat. Zcela v lawrencov-
ském duchu pak Sölle i v tomto odhaluje masochismus: „Obecně řečeno: ochota k oběti 
(chápaná jako ztělesnění ctnosti, jako životní úděl neodvolatelně provázející některé role 
– např. roli ženy či matky) je zhoubná a smrtelně nebezpečná. Průvodním jevem takové 
oběti je psychický masochismus, zvláštní zalíbení v utrpení. Masochismus může ovšem 
vyvážit jen sadismus, neboť povědomí člověka se musí pomstít za všechno, čím se mu 
ublížilo“ (60). I zde je paralela s Lawrencovým „uhníváním morku“ zjevná:

„Jed“
Co zabilo lidstvo – protože lidstvo je z většiny mrtvé –
jsou lži:
to hnusné lživé předstírání, že jako by cítíme, co necítíme.

„Přikázání“
Když Ježíš přikázal, abychom milovali bližního,
nutil nás buď žít velikou lží, nebo neuposlechnout:
neboť nemůžeme milovat někoho – bližního či nebližního – na rozkaz,
a z padělané lásky nám uhnil morek.  (Collected 654)

Pro Sölle je štěstí podmínkou empatie i sympatie a i to s ní Lawrence sdílí. Proč se 
pro jednou neopřít o biografii? Kdykoli se vyostří Lawrencův vztah s manželkou Friedou, 
promítá se to do jeho poetiky: píše například román Opeřený had (The Plumed Serpent), 
kde jsou hlavními hrdiny diktátoři, kteří se rozhodli v Mexiku obnovit kult Quetzalcoatla, 
opeřeného hada, protože křesťanství je pro mexické etnikum příliš „mentální“ a nedosta-
tečně tělesné a kde nutí Kate, ženu jednoho z nich, stát se bohyní.
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Lawrence i Sölle jsou tak zajedno i v odmítnutí Kantovy etiky. Lawrence píše „beastly 
Kant!“(Wellek 598) a celá Fantazie a poslušnost se u Sölle implicitně nese v duchu kritiky 
největšího filosofa protestantismu. Pro Kanta je etické jednání vždy spjato s povinností, 
odmítá jakoukoli spojitost s citem, tedy s celostním „myšlením srdce“: „Pravé morality se 
dosáhne teprve tehdy, je-li zákon naplněn výlučně kvůli sobě samému, jsou-li všechna jed-
nání konána jen z povinnosti a úcty k zákonu, nikoli z lásky a náklonnosti k tomu, co mají 
ta jednání způsobit“ (Coreth 224). Jak pro Lawrence, tak pro Sölle však je rozhodujícím 
momentem právě pocit štěstí, spontánní, ze srdce prýštící radost.

Sölle se však ve své genealogii špatně uchopeného štěstí vrací daleko před Kanta. Pro-
blém vidí v antické tradici uchopení štěstí, která k němu přistupuje jako k čemusi jednak 
naprosto nahodilému, jednak „ukořistěnému“ na úkor druhých – tedy jako ke zboží, o které 
můžeme dalším otočením kruhu fortuny okamžitě přijít. „Polykratovský strach ze závisti 
bohů se mění ve strach z pomsty ošizených, které jsme připravili o jejich možnosti“ (68). 
Vedle toho staví Sölle možnost „nenahodilého štěstí“, možnost o štěstí usilovat. Štěstí tak 
pro Sölle není pouze nahodilým a proměnným „vlastnictvím“, jak je pojímáno v antice, 
ale štěstí lze vytvářet, respektive štěstí je „věcí naší svobody, našeho osvobození“ (70). Pro 
Sölle – stejně jako pro Lawrence – je pojetí štěstí blízko „spontánní chuti k činu a radosti 
z činnosti“ (70). Aby mohl být člověk šťastný, tvrdí Sölle, je k tomu zapotřebí spontánní 
fantazie. Pojem fantazie však Sölle rozšiřuje, odmítá tradiční pojetí fantazie pouze jako 
schopnost obrazotvornosti, schopnost odpoutat se sněním od reality, ale jako spontánní 
schopnost hledat řešení, hledat nové vlastní svébytné cesty, ozkoušet jejich pravost sám 
na sobě, a pokud se – jakože stále budou – i nadále ukazovat jako nepravé a nepřesné, 
neustále fantazijně hledat dál: „Fantazie si nedopřeje oddechu, dokud ji nenapadne nějaké 
vhodné řešení, je neúnavná v hledání nových cest a lepších způsobů. Je to tvořivé neko-
nečno pro druhé“ (90).

Fantazie je tak pro Dorothee Sölle hledáním možností, jak může každý člověk „vstát 
z mrtvých“, a používá-li Sölle tohoto obratu, myslí přesně to, co provedl v rámci literatury 
Lawrence s Whitmanem v našem textu, či v Muži, který zemřel s Kristem. Vstáním z mrt-
vých je zrod velkého Já ve Whitmanově „Zpěvu o mně“ či v úvodních kadencích Obrat-
níku raka Henry Millera. Vstát z mrtvých tedy znamená začít žít vlastní život, objevit svůj 
vlastní život, žít naplněným životem. Není tedy náhoda, spojuje-li Sölle s autostylizacemi 
těchto autorů právě i svou slavnou tezi o Ježíši Kristovi jako o nejšťastnějším člověku: 
„Já považuji Ježíše Krista za nejšťastnějšího člověka, který kdy žil. Domnívám se, že 
zdroj síly jeho fantazie musíme hledat právě v jeho štěstí“ (82). Stejně jako Whitman pro 
Lawrence je i pro Sölle Kristus právě rabbi – učitel. Sölle odmítá – stejně jako Lawrence 
a Nietzsche – upnout se na budoucí život po odtrpěném životě zde, vnímá Krista jako uči-
tele, který pomáhá i dalším lidem, aby se stali sami sebou, aby dosáhli pravé svobody, aby 
s ním vstali z mrtvých. Následně mohou svým štěstím infikovat, stát se sami učiteli: „právě 
šťastný člověk, který má odvahu říct ‚já‘, bude působit osvobodivě na všechny lidi, kteří 
s ním přijdou do styku, zcela jinak než člověk, jehož vztah k ostatním je určován jakýmsi 
‚nad-já‘“ (91).

Ani pro Sölle, ani pro Lawrence však správnou cestou není egoismus. Sölle zdůraz-
ňuje nutnost zřeknout se něčeho pro druhého: ale vždy jen něčeho, nikdy ne všeho, nikdy 
ne celého vlastního života – to pro Sölle vede k masochismu a sadismu a nemoci. Člověk 
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se nemůže kvůli druhým vzdát své podstaty, své vlastní osobnosti, vlastního já. Sölle tvrdí, 
že je možná pouze oběť „částečná“, člověk se zříká vždy naplnění konkrétního přání. 

Muž, který si vezme ochrnutou dívku, se spolu s ní zříká možnosti tancovat a spo-
lečně sportovat. Matka se zříká vycházek a výletů, dokud jsou děti malé. Kdyby však 
chtěla udělat z této oběti něco jako zvyklost, chtěla jí dát rys trvalosti, jakmile by 
začala svou oběť glorifikovat, dávala by vlastně průchod svému nezdravému přání, 
aby děti zůstaly stále malé a stále ji potřebovaly. Jinými slovy: Fixovala by děti jako 
bytosti, které jí užírají života, a sebe samu jako jejich oběť. (61)

Člověk se rozhoduje, teprve když začne něco dělat, ne předem; teprve v akci poznává 
Boží vůli. Sám se musí rozhodnout, co má dělat, není jen vykonavatelem uložených 
rozkazů. [...] Boží vůle nepřichází s heteronomními požadavky, není předem stano-
vena [...]Každá situace znamená pro člověka nový, předem nevypočitatelný podnět, 
nové východisko. Poslušnost člověka nevyžaduje Bůh jako všeobecná a nadčasová 
veličina; mou odpověď žádá vždy určitá konkrétní situace a jen jejím prostřednictvím 
mě volá Bůh.  (44)

I pro Lawrence je autentický soucit – vznikající zas a znovu v konkrétních situacích 
– a z něj vycházející sympatie a reálná pomoc důležitou hodnotou: „Duše [...] má sejít na 
otevřenou cestu, tam, kde se cesta otvírá, do neznáma, držet se společnosti těch, jejichž 
duše ji k sobě táhnou, a nekonat nic jiného než pouť a činnosti, jež onu pouť provázejí, 
vydat se na dlouhou celoživotní pouť do neznáma, na níž se svým hlubokým soucitem 
zdokonalí“ (Lawrence 169). 

III.
Mezi těmito Lawrencovými větami o otevřené cestě v závěru eseje o Whitmanovi a větami 
o poslušnosti temnému vnitřnímu „tomu“, které musí Američané objevit, v úvodu Studií i 
tohoto textu je zjevný rozdíl. Lawrencovou posedlostí, jeho „It“ sice snad nebyla Whitma-
nova fixní idea „sympathy for“, tj. povinnost lásky ke všem a všude a za všech okolností, 
ale spíše cosi, co Lawrence metaforicky popisuje jako věrnost vlastním primitivním bož-
stvům, či onen temný les, „ze kterého na mýtinu jím poznaného já vycházejí božstva a zase 
se vracejí zpět“ (25). V momentě, kdy je Lawrence ve vleku tohoto pólu své duše, vzniká 
například zmíněný až repulzivní román, plný kázání poslušnosti vnitřním božstvům, Ope-
řený had, který vyšel ve stejném roce jako Studie. Jindy však tak Lawrence pomalu opou-
ští posedlost „IT“ a přichází k Ty, k důrazu na vnímání a přítomnou chvíli. Tady lze hledat 
paralelu u základního slova „Já-Ty“ Martina Bubera, „Here and Now“ Carla Rogerse a 
k situační etice Dorothee Sölle. Je dobře, že tento pól setkání a přítomnosti a spontaneity 
naštěstí převážil nad pólem poslušnosti vnitřním démonům a „vědomím krve“ v Milenci 
Lady Chatterleyové, posledním Lawrencově románu. 

Obvykle se nedoporučuje končit citátem, tento text však tak učiní a navíc přivede na 
scénu hned čtyři nové postavy. Zde jsou „Vzpomínky na Johna Keatse“ věnované „Mit-
chovi“ od Denise Levertovové, ve výborném  překladu Hany Žantovské. Bylo by totiž 
škoda, kdyby se s Waltem Whitmanem, Davidem Herbertem Lawrencem a Dorothee Sölle 
na otevřené cestě nesetkali.
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Pozorně se dívat a vnímat, jak mi řekl 
John Keats,
skutečně
mi to řekl
   (a taky tobě).

Bok po boku jsme leželi
nataženi na pemzové skále, před sebou
Ailsa Craig.
   Vířící mořský příboj
vyrval nám
   slovo
  a další

a znovu: to, co je tvůrčí,
samo se musí stvořit.
Šli jsme podél 
zvučící zelené průrvy
zvané Údolí zdraví

a zvolna dál po serpentině
k údolí Stvoření duší.

Občas se zastavil,
utrhl list, ohmatal
kámen.

Pozornost bylo jeho slovo,
vnímavost a pozornost
         – to stačí.

Génius poezie
už z toho vytvoří v člověku
své vlastní spasení.

Skočil jsem řekl
po hlavě do moře. . .
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Poznámky
1 Tyto i další úryvky Lawrencovy poezie jsou v překladu O. S.
2 Silná patičnost textu se projevuje i v typografii Studií.
3 Lawrencovo „It“ navádí k možným paralelám s Freudovým „Id“. Lawrence Freudovo dílo 

samozřejmě dobře znal a Lawrencova poetika bývá často interpretována z hlediska freudismu. Přes 
všechny paralely však Lawrence v důsledku Freudův přístup odmítal: „Temný les duše“ je pro něj 
třeba zachovat, nesnažit se jej žádným způsobem „zpřístupňovat“. Lawrence rovněž odmítal i Freu-
dovu vědeckost a jeho vědeckou terminologii.

4 Angl. „has meant“ lze překládat i rezultativně a prézentně, tedy „znamená“.
5 Sylva Ficová překládá první jako „cítit s“, druhý jako „cítit kvůli“ někomu.
6 V Apokalypse, kterou psal těsně před smrtí, napadá Lawrence jiný aspekt ideologického 

výkladu křesťanské tradice, tedy mocenskou teologii Janova Zjevení. Jak si všiml mj. Gilles 
Deleuze, jde zde o paralelu legitimní Nietzscheovy kritiky takovéto teologie v Antikristovi.

7 Česky vyšlo dvakrát, viz bibliografie.
8 Bylo i zfilmováno. Režie René Allio, Francie, 1965.
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