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FRANTIŠEK ŠEBEJ

O sizyfovskej drine
Hroznej drine, ktorá sa nakoniec ukáže byť úplne zbytočná, zvykneme hovoriť
sizyfovská drina. Niekedy tak hovoríme aj drine, ktorá nie je celkom zbytočná,
ale má – vzhľadom na vynaložený čas a námahu – skromné výsledky. Vtedy však
nezodpovedne preháňame, lebo pravá sizyfovská práca nesmie mať nakoniec
nijaké výsledky.

.i

de o to, že istý antický hrdina menom Sizyfos bol odsúdený, aby naveky musel
do strmého kopca tlačiť ťažký balvan, ktorý
sa mu vždy tesne pod vrcholom kopca vyšmykne a skotúľa sa nadol – a Sizyfos musí
začať znovu. Pokiaľ viem, ešte nikdy sa nepokúsil štrajkovať. Asi ho to aj tak trochu
baví a všetci v podsvetí (pozor, v tom antickom, aby sme to nedoplietli) oceňujú jeho
kondičku. Vždy, keď si dá dole obligátnu pauzičku, ohmatávajú mu svaly a híkajú. No
a keď sa opäť s tým balvanom blíži k vrcholu, fandia mu. Majú čas, lebo v Hádovej ríši
väčšinou aj tak nie je do čoho pichnúť. Hrozný na Sizyfovom údele je vždy jediný okamih
– keď už tesne pod vrcholom kopca opäť
dúfa, že sa mu po tej hroznej drine predsa len
akosi podarí ten kameň prešupnúť cez vrchol
a sadnúť si – a ten poondiaty balvan sa znovu vyšmykne. A Sizyfovu dušu ovládne vždy
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znovu čierne zúfalstvo. Škoda, že sa nedochovalo, čo v tých chvíľach po starogrécky
hovorí – obohatili by sme si starogrécky slovník.
Bohovia, ktorých Sizyfos rad za radom naozaj naštval, si vymysleli tento hrozný trest,
lebo Sizyfos jednak vykecal gréckemu bulváru istú chúlostivú historku na najvyššieho
boha Dia (ten ich mal veľa), a jednak sa potom opakovane pokúsil obabrať vlastnú smrť.
Najprv zavrel do pivnice boha smrti Tanata,
následkom čoho ľudia prestali zomierať, následkom čoho si prestali vážiť bohov a prinášať im obete, následkom čoho sa nasrdili
naozaj všetci. Tanata prišiel odomknúť boh
vojny Ares, ale Sizyfos s bohmi opäť vybabral.
Prikázal svojej manželke, aby po jeho smrti
nepriniesla pohrebnú obeť. Boh podsvetia
Hádes nemohol uzavrieť, v dôsledku tejto
jedinej nesplnenej formality, celý Sizyfov spis

a počas úradných hodín si ho dal predvolať.
Sizyfos mu sľúbil, že keď ho pustia na chvíľu naspäť medzi živých, s manželkou to rázne vybaví a vráti sa. Hádes teda neuvážene
pustil Sizyfa na priepustku von. Sizyfos, ako
inak, slovo nedodržal, s manželkou nič nevybavil, do podsvetia sa nevrátil a k bohom
stratil aj poslednú štipku rešpektu, ako to
už býva s rešpektom voči tým, ktorých sa nám
podarilo viackrát oklamať. No a to už naozaj nemohlo dopadnúť dobre. Tanatos sa za
Sizyfom unúval po tretí raz a definitívne.
Zeus mu tú posmrtnú prácu s balvanom vymyslel ako výchovný príklad pre všetkých budúcich chytrákov, ktorí by si mysleli, že môžu
s bohmi cvičiť a klamať ich.
Menej známou časťou príbehu je, že Sizyfos sa po nejakých tých storočiach márneho kotúľania stal najskôr taoistom a potom
budhistom. Celé si to zracionalizoval tak,
že zmyslom nie je cieľ, ale cesta, a tá nevedie k fyzickému cieľu, ale k vnútornému zdokonaleniu sa. To ho upokojilo a začal si to užívať. „Tak ako, Sizyfos?“ zvykol sa posmešne
pristaviť hociktorý z bohov. „Choď do...
Okeána!“ klial spočiatku Sizyfos. Ale potom
vravel iba: „Fajn, som na ceste.“ A bohovia,
ktorí sú polyteisti, a nie budhisti, odchádzali, nechápavo potriasajúc hlavou.
Je to riešenie. Ak budete mať zase raz pocit, že robíte niečo úplne zbytočne (ja ho mávam neustále), skúste si to vychutnať. A nez
posielajte ma s tým do Okeána.

