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Vedoucí obchodu se zeleninou umístil do výkladu mezi cibuli a mrkev heslo „Proletáři
všech zemí, spojte se!“.
Proč to udělal? Co tím chtěl sdělit světu? Je skutečně osobně zapálen pro myšlenku
spojení proletářů všech zemí? Uvažoval opravdu někdy aspoň chvilku o tom, jak by se takové
spojení mělo uskutečnit a co by znamenalo?
Myslím, že u drtivé většiny zelinářů lze právem předpokládat, že o textu hesel ve svých
výkladech celkem nepřemýšlejí, natož aby jimi vyslovovali něco ze svého názoru na svět.
To heslo přivezli našemu zelináři z podniku spolu s cibulí a mrkví a on je dal do výkladu
prostě proto, že se to tak už léta dělá, že to dělají všichni, že to tak musí být. Kdyby to neudělal,
mohl by mít potíže; mohli by mu vyčíst, že nemá „výzdobu“; někdo by ho mohl dokonce
nařknout z toho, že není loajální. Udělal to proto, že to patří k věci, chce-li člověk v životě
obstát; že je to jedna z tisíce „maličkostí“, které mu zajišťují relativně klidný život „v souladu
se společností“.
Jak vidět, obsah vystaveného hesla je zelináři lhostejný, a dává-li své heslo do výkladu,
nedává ho tam proto, že by osobně toužil právě s jeho myšlenkou seznámit veřejnost.
To ovšem neznamená, že jeho počin nemá žádný motiv a smysl a že se svým heslem
nikomu nic nesděluje. To heslo má funkci znaku a jako takové obsahuje sice skryté, ale zcela
určité sdělení. Verbálně by je bylo možné vyjádřit takto: já, zelinář XY, jsem zde a vím, co mám
dělat; chovám se tak, jak je ode mne očekáváno; je na mne spolehnutí a nelze mi nic vytknout;
jsem poslušný, a mám proto právo na klidný život. Toto sdělení má přirozeně svého adresáta:
je namířeno „nahoru“, k zelinářovým nadřízeným, a je zároveň štítem, kterým se zelinář kryje
před případnými udavači.
Svým skutečným významem je tedy heslo zakotveno přímo v zelinářově lidské existenci:
zrcadlí jeho životní zájem.
Proč musel vlastně náš zelinář postavit své vyznání loajality až do výkladní skříně? Což
neprokázal svou poslušnost už dostatečně různými interními nebo poloveřejnými způsoby?
Na odborových schůzích hlasoval přece vždycky tak, jak měl; do různých soutěží se zapojil;
voleb se spořádaně účastnil; ba i „antichartu“ podepsal. Proč se musí deklarovat ještě veřejně?
Vždyť lidé, kteří míjejí jeho výklad, se tam rozhodně nezastavují proto, aby si přečetli, že
proletáři všech zemí by se měli podle zelinářova názoru spojit. To heslo prostě nečtou, ba lze
předpokládat, že je ani nevidí: zeptáte-li se paní, která se před výkladem zastavila, co tam bylo,
určitě vám řekne, jestli dnes mají rajčata, ale s největší pravděpodobností si vůbec neuvědomí,
že tam bylo i heslo, natož aby si vzpomněla, které to bylo.
Důvodem, proč zelinář musel dát heslo do výkladu, není tedy naděje, že je někdo bude
číst nebo že někoho o něčem přesvědčí, ale něco jiného: aby spolu s tisíci jiných hesel tvořilo
právě ono panoráma, které připomíná člověku, kde žije a co je od něho očekáváno; sděluje

mu, co dělají všichni ostatní, a naznačuje mu, co má dělat i on, nechce-li se vyřadit, upadnout
do izolace, „vydělit se ze společnosti“, porušit „pravidla hry“ a riskovat tím ztrátu svého „klidu“
a svého „bezpečí“.
Představme si nyní, že se v našem zelináři jednoho dne cosi vzbouří a on přestane
vyvěšovat hesla jen proto, aby se zalíbil; na schůzích začne říkat, co si opravdu myslí, a nalezne
v sobě dokonce sílu solidarizovat se s těmi, s nimiž mu jeho svědomí velí se solidarizovat.
Touto svou vzpourou zelinář vystoupí ze „života ve lži“; odmítne rituál a poruší „pravidla
hry“; znovu nalezne svou potlačenou identitu a důstojnost; naplní svou svobodu. Jeho vzpoura
bude pokusem o život v pravdě. Účet přijde brzy: bude zbaven místa vedoucího a přeložen k
závozníkům; jeho plat se sníží; naděje na prázdninovou cestu do Bulharska se rozplyne; bude
ohroženo další studium jeho dětí. Nadřízení ho budou šikanovat a jeho spolupracovníci se mu
budou divit.
Zelinář se totiž nedopustil jen nějakého individuálního poklesku, uzavřeného do své
jedinečnosti, ale udělal něco nepoměrně závažnějšího: tím, že porušil „pravidla hry“, zruší hru
jako takovou. Odhalil ji jako pouhou hru. Ukázal, že „život ve lži“ je životem ve lži. Řekl, že král
je nahý. A jelikož král je skutečně nahý, stalo se něco nesmírně nebezpečného: svým činem
oslovil zelinář svět; každému umožnil nahlédnout za oponu; každému ukázal, že lze žít v
pravdě.
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