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Ludvík Bass: Eseje z obou džbánů. Nakladatelství Dokořán, Praha 2004,

Koncem minulého roku vydalo nakladatelství Dokořán knihu esejů Ludvíka Basse, exulanta a světoběžníka, profesora matematické fyziky a biomatematiky, autora rozsáhlé novely o smrti Jana Masaryka. Sbírka v sobě spojuje texty velmi různorodého obsahu, někdy jen příležitostné, jindy dlouhodobě promýšlené. Vzdor tomu je až s podivem, jak dobře drží pohromadě. Sepětí mezi jednotlivými texty se neutvořilo ani díky tématu, ani způsobem propracováni, přinesla je s sebou autorova osobnost. Aniž by to bylo vystavováno na odiv, čtenář nemůže přehlédnout, že Ludvík Bass mluví důsledně z perspektivy vlastní životní zkušeností a za sebe. Nepřehlédnutelně osobní ráz esejů, chápaných jako rozhovory vedené napříč časem i prostorem, nám bude ještě pochopitelnější, uvědomíme-li si, že se prostřednictvím těchto pokusů autor pokouší vrátit. Odchod z rodné země, ztráta blízkých jsou zkušeností povýtce osobní. Neméně osobní je i návrat. Nejde přitom jen o vzpomínání, ba ani o návrat do minulostí. Ať už běží v esejích o minulost nebo současnost, ať  už je líčení jakkoli evokativní, Bass nechce ani jen vzpomínat, ani jen evokovat. O tom, co se ho dotýká a co ho zaujalo (občas jsou to i podněty opravdu nicotné), míní vždy především přemýšlet. Však má vskutku o čem. Znovu před ním leží dávno ztracená a oplakaná Atlantis, »ještě s ulpělým bahnem a s podmořskými monstrózitami". Vynořivší se pevnina ovšem není natolik pevná, jak by si bylo lze přát. Nejasná zůstává dokonce i její rozloha a její obrysy. Každý, kdo se vrací a chce rozumět, podobá se spíše než Odysseovi polynéskému hrdinovi Mauimu, který si musí svou zemí z vln teprve vylovit. Čím si bude počínat obratněji, čím hlouběji dokáže zalovit, čím bude jeho ruka pevnější, tím větší kus pevné půdy může získat pro své nohy. Ostatně nejen pro své, dokáže-li svůj úlovek předat druhým.
Čtyřicet let exilu je doba velmi dlouhá. Mnozí dosvědčují, že je-li doba odloučení příliš veliká, navrátit se již není kam. Takto troskotají ti, kteří se doufají vrátit k místu ztracenému, avšak jistému a známému. Ten, kdo ví, že se vrací do neznáma, je takového ztroskotání ušetřen, byť se zároveň vystavuje nebezpečí, že jeho cesta neskončí nikdy. Bude se vracet, aby svou bývalou zemi znovu a znovu nalézal, a bude-li mít sílu a štěstí, aby ji nalézal rozsáhlejší a tajemnější, než ji kdysi opouštěl.
Východiska úvah jsou osobní. Autor ovšem velmi dobře ví, že i jejich jedinečnou perspektivu dokážou pronikavě prosvětlit dávné postřehy básníků a myslitelů, odkrývajících odvěké rysy lidského údělu. Ludvík Bass si je vědom toho, že živel obecného a pohled z dálky umějí jedinečné pročistit a osvobodit. Jeho schopnost se navracet spočívá v nemalé míře v umění otevřít si k promýšlenému a prožitému svobodnou distanci. Bassovo angažované umění distance může být velkým příkladem pro nás, kteří odstupu nejsme schopni a cítíme se tím, co se zde v minulém století stalo, zavaleni.
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