Pelevinova kosmická groteska 

Viktor Pelevin patří asi mezi nejčtenější současné ruské spisovatele a i na malém českém trhu už stálo vydavatelům za to přeložit tři jeho tituly. Pelevinova kniha "Omon Ra" má kromě literárních rubrik své místo i všude tam, kde existuje snaha o hlubší reflexi vědy. Jedná se totiž o groteskní popis zlaté éry sovětské kosmonautiky.

Nechť zvedne ruku, kdo jako malý nikdy nechtěl být kosmonautem (nevím pravda, nakolik toto platí i pro ctěné čtenářky). Budovatelské nadšení napřené směrem do vesmíru bylo velmi lákavé i proto, že (přes občas proklamovanou hvězdnou komunistickou budoucnost) bylo v totalitních dobách jako jedno z mála v podstatě neideologické a stavělo na zájmu o vědu a techniku. Také jste hltali Bulyčova (Alisu) a skládali si modely raket podle Ohníčku, Ábíčka, Sedmičky, VTM? Pelevinova kniha Omon Ra není pouze reflexí tehdejších režimů coby jedné gigantické lži, ale bere si zčásti na paškál i onen kosmický optimismus jako takový. (Je ovšem pravda, že v současnosti se potýkáme naopak s nadbytkem antiutopií a jednostranným zdůrazňováním negativních aspektů vědy a technologie - trocha technooptimismu by občas také neškodila a snad by stála i za literární ztvárnění).

Omon Ra je vyprávění o podvodu, který funguje hned na mnoha úrovních. Sovětské bezpilotní lety nejsou ve skutečnosti bezpilotní - jen s návratem pilotů se jaksi nepočítá. Paradoxní je, že dotyční toto vědí a umírají "dobrovolně", jako součást oběti své vlasti. Dialektika (alespoň marxistická) je přece v tom, že vítězství pravdy se dá uskutečnit jen prostřednictvím lži. Lež je ovšem ještě obsáhlejší: Posléze se ukáže, že do vesmíru ani nic nelétá, vše se odehrává jen v podzemí moskevského metra a téměř veškerý arzenál SSSR sestává z maket. Jen kosmonauti umírají skutečně a to této druhé úrovni nijak nevidí.

Kniha ukazuje, jak i přes fasádu "vědeckého učení" vystupuje marxismus sovětského ražení naopak jako pavěda (vzpomeňte třeba na sovětské odmítání genetiky či kybernetiky) spojená s degenerovanou mystikou a mesianismem. Tak třeba hrdina vyslechne (poté, co se dozví Leninovy názory na povahu Měsíce) jakousi pomatenou teorii o tom, že kdysi bylo pět Měsíců a pád každého z nich na zem provázela změna politického řádu a jak že to souvisí s dialektickým materialismem. Když tajná policie poněkolikáté testuje, zda budoucí kosmonauti nejsou ve skutečnosti agenty cizích mocností, dokonce je podrobí hypnóze a snaží se z nich vydolovat jejich minulé životy (revolucionáři jsou establishmentu nebezpeční, kdo je převtěleným revolucionářem, byť i bolševickým, představuje potenciálního zrádce). Tyto motivy "materialistické pseudomystiky" jsou ještě zvýrazněny v jiném Pelevinově textu, knize Čapajev a prázdnota.

Nebyl by to Pelevin, aby jeho humor nebyl místy hodně drsný. Hraje si s odkazy na sovětskou klasiku, takže např. studentům Meresjevova učiliště uřežou jednou v noci instruktoři nohy, jméno Korčagina (pokud se nepletu, tohle je zase narážka na knihu Jak se kalila ocel) zase upomíná na vypíchnuté oči. I vyvolení na tom často nejsou nijak skvěle a dva beznozí politruci se musejí střídat o jeden japonský invalidní vozík.

Vrcholem Pelevinova černého humoru je pak scéna, kdy (poté, co medvěd na lovu způsobí smrtelné zranění členovi vlády) musejí lovná zvířata pro stranické honitby "hrát" myslivci vybavení kožešinami a neprůstřelnými vestami (po zásahu předstírají smrt). Jednoho z myslivců pak ovšem skutečně zabije americký ministr zahraničních věcí Henry Kissinger, na jehož počest sovětská honorace uspořádá lov.

S textem si přitom zjevně vyhrál i český vydavatel, který ho doprovodil reprodukcemi dobových kreseb a fotografií.

Literární poznámka na závěr: Pelevin pracuje s působivým postupem, při němž se určitý motiv v knize neustále vrací i ve zcela odlišných situacích. Dílo tímto trikem získává jakoby na ucelenosti a sevřenosti. V Omon Ra je tímto opakovaným motivem speciální kombinaci jídla (pamětníci, vzpomeňte na děs školních jídelen :-)), kdy se vždy vynoří následující menu: polévka s těstovinovými hvězdičkami, vařená slepice s rýží a ovocný kompot.
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