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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Vodca
Treba naozaj veľkú dávku naivity, aby človek veril, že Vodcom
sa človek stáva na základe demokratického hlasovania
väčšiny demokratickej pospolitosti. Nie, Vodca je na svoju
historickú rolu predurčený Prozreteľnosťou.

.m

etamorfóza obyčajného truľa na Vodcu nebýva postupná, lebo Prozreteľnosť je netrpezlivá dáma. Prozreteľnosť tiež nikdy nevysvetľuje, prečo si zvolila práve tohto
konkrétneho obyčajného truľa.
Rozhodla sa a koná. Preto ide
spravidla o metamorfózu skokom, náhle, takpovediac promptne. Práve promptnosť jeho metamorfózy diferencuje pravého
Vodcu od pochybných falzifikátov. Falzifikáty sa menia pomaly,
váhavo. Tým nechcem povedať,
že Vodca si musí okamžite všimnúť, že sa stal z noci na ráno Vodcom. To v žiadnom prípade. Zostáva chvíľu v nevedomosti, i keď
niečo môže tušiť (napríklad pri
holení sa mu v zrkadle ukáže ne44

čakane oduševnená tvár, na ktorej pribudli fúziky), ale tí naokolo si to všimnú. Odborne sa
to nazýva identifikácia kolektívnym všimnutím si (Identifikazion durch das Kollektivwahrnehmen – odborná terminológia
je totiž nemecká). Potom už je
všetko jednoduché a Vodca sa
môže ujať svojho historického
poslania. Jeho historickým poslaním je viesť. Spravidla národ (das
Volk). Nič menšie by neviedol.
Das Volk máva spočiatku iba zopár desiatok Mitglieder (členov).
A niekedy aj na konci. Dosť však
teórie.
Jedna z nemnohých historických metamorfóz tohto typu sa
podľa všetkého odohrala celkom
nedávno aj na Slovensku a abso-
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lútna väčšina Slovákov ani len
netuší, o aké vyznamenanie ide
zo strany Prozreteľnosti. Jednoducho asi kolektívne stratili
schopnosť si všimnúť (volá sa
to der Kollektivwahrnehmungsfähigkeitverlust). Alebo už nie sú
das Volk v tom prapôvodnom
slova zmysle, lebo sa možno príliš miešali (pri rozmnožovaní)
s neslovenským živlom (und das
ist eine Schande). Ale nič nie je
vopred stratené, hoci Vodcu
zrejme čaká dlhá a úmorná práca (eine Sauarbeit). Už prvý pohľad do zrkadla mu musel prezradiť, že k tvári Vodcu patrí uniforma. Tvár Vodcu, ktorá len tak
trčí z trička, nemôže predsa budiť rešpekt. Podoba uniformy
bola jasná okamžite. Musela byť
čierna, lebo taká je vážnosť doby, ktorú žijeme. Čierna farba
nepozná špásy a tie nepozná ani
pravý Vodca. Navyše, červená by
pripomínala hasičov, ružová buzíkov (tých das Volk nenávidí),
zelená poľovníkov a biela sa ľahko ufúľa. A treba aj poriadne baganče, Vodca predsa nemôže
chodiť v sandáloch, ešte by si
ho plietli s tým Gándhím. Ako
Vodca, tak aj das Volk – celý je hr-

do odetý v čiernom a v bagančiach, lebo tiež nepozná špásy.
Zostalo už len zaobstarať si fangle a naučiť sa pochodovať. Lebo pravý das Volk sa nemotá a
nefláka, lež pochoduje. Motajú
a flákajú sa menejcenné rasy (die
Untermenschen). Pri pochodovaní sa, pravda, môže stať, že to
niektorý snaživý (eifrig) Mitglied
stále kazí (dáva dopredu rovnakú ruku a nohu), ale to je maličkosť, to sa docvičí (die Übung
macht den Meister).
Pre Vodcu nie je nič jednoduchšie než sformulovať program. Podobne ako fakt, že je
Vodcom, pochádza priamo
z vnuknutia (die Offenbarung).
Je jednoduchý – zbaviť národ
jeho škodcov (najlepšie bude ich
rovno likvidieren) a nastoliť poriadok (die Ordnung).
Len niekedy, neskoro večer,
keď už uniforma visí v skrini, baganče sú v predsieni, pochodová hudba dávno stíchla a ani národné piesne nepočuť, vkráda sa
do duše Vodcu pochybnosť: Neusiera si zo mňa tá Prozreteľnosť? Čo keď som ešte stále ten
obyčajný... ? To by bolo hrozné.
z
Nicht wahr?

