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Pozoruhodná sbírka myšlenek
(Z literárního zápisníku Romany Křenkové-Pavrovské)

Ludvík Bass, filosofující matematik a fyzik, spisovatel a esejista, je exemplářem dnes již téměř vyhynulého druhu, který byl kdysi nazýván člověkem renesančním. V době všeobecného zhrubnutí, zpovrchnění a dávného uplynutí časů Erasmových však ani nevím, zda tento obrat není již příliš zastaralý. Pojmenoval-li Ludvík Bass svou knihu úvah Eseje z obou džbánů, nutno přisvědčit, že se jedná opravdu o knížku, která je naplněna z více džbánků; je pro téměř každého hledače pravdy, ať již ji chce najít v životních osudech Bassových rodičů a příbuzných, jejichž životaběh skončil v lodžském a terezínském ghettu, nebo v reflexi divadelní hry Michaela Frayna. U ní se zastavím, protože díky postavě dánského vědce Nielse Bohra v ní jde o exil - téma, jež se jako zrádný had vine celou sbírečkou Bassových myšlenek. Exil a - Odysseus, Peroutka, Bohr, Diogenés, Ovidius, Beneš. Exil a - autor této knížky. Prvotní pohnutkou psaní Ludvíka Basse je podle mého touha sdělit nesdělitelný pocit vyhnance, nuceného strávit patnáct tisíc nocí mimo svou vlast. Exilovým je vlastně i příběh Raoula Wallenberga, švédského diplomata, jenž stačil vyrvat zpod kosy nacistické smrti tisíce maďarských Židů, aby sám skončil ve Stalinových moskevských kasematech Ljubljanka - česky Láskovka.* Podobu vyhnanství mají nakonec i reflektované pohledy Jana Patočky, odsunutého na okraj společnosti a sužovaného pochybnostmi a dotýkajícího se zlomku radosti božství skrze svou filosofii.
  Budu-li chválit, pak poetiku, již ve mně přečtené dílo rozdmýchalo: několik stránek knížky a jste neseni jakousi lehkou tíhou, když na věcí a příběhy života pohlížíte sub specie aeternitatis. Tíha je spředena z naděje světa dnes divně skryté za světem samým, a tou nadějí je čáka na budoucí věčnou moudrost. Fugy Johanna Sebastiana Bacha se rozléhají nad Buchenwaldem, kde buky mají dodnes štíhlá a lesklá úhoří těla... Nazírání a přijímání této znovurenesanční knížky se děje skrze filosofii a básnictví, výklady i osudy i vidění matematicko-fyzikální, to vše v dobře uchopitelné filosofizující substanci. Vyjevuji, že cítím nit, jíž je ovinut svět smrtelníků, myslitelů, matematiků, básníků, chudých, Věčných Židů, konstruktérů atomové bomby, emigrantů vítězných i sedmibolestných. Ta nit osvítí mnoho temných koutů a jistě ve vás umenší počet nezodpovězených otázek: skrze přelévání mezi dvěma pomyslnými džbány novodobého Odyssea patnácti tisíc nocí, Věčného Žida, jejž kdysi svlékli na kost, kůži a duši a nevědomky ho rak oděli - sounáležitostí. Pokud se nebojíte autora následovat v tomto osudu, knížečku si rozhodně přečtěte. (Ludvík Bass, Eseje z obou džbánů, nakladatelství Dokořán, Praha 2004)

* Tento esej byl zahrnut do minulého dvojčísla revue PROSTOR 63-64, pozn. red..
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