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Co je řádné, vyplývá z řady jako to následné. Z předchozí řady časopisů Možnost 
plyne jen vysoká pravděpodobnost, že toto číslo časopisu, který berete do ruky, bude mít 
číslo „dvě kopy“.

5



6



Šedesátková soustava se zrodila pravděpodobně někde v hloubi malé Asie a nám se 
dochovala zejména v geometrii.  60 je číslo dělitelné 1, 2, 3, 4, 5 a 6 – tedy každým číslem  
v číselné řadě do jedné desetiny své velikosti (deset je další číslo, kterým je dělitelná). Pokud 
zvolíme pro počítání úhlů jako základ šedesátku (rovnostranný trojúhelník má vnitřní 
úhly o 60°, pak tento úhel lze dělit na poloviny dvakrát za sebou (30°, 15°), „pravý“ úhel 
má 90°atd. Považujeme to za samozřejmé a je to pohodlné – může si to vyzkoušet kdokoli, 
kdo někdy počítal v „gradech“, kdy je pravý úhel rozdělen na 100 gradů – všechny ostatní 
geometrické obrazce ale potom nelze vyjádřit ve svých úhlech rozumnými (racionálními) 
čísly. 
120° je zajímavý úhel, je to výsek toho, co zbývá po rovnostranném trojúhelníku – ať už se 
díváme odkudkoli.
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Není nic iracionálního, že věci světa se dělí na řádné a mimořádné.  Bylo by zpozdilé  
hledat v mimořádných věcech nějaký námi vysledovatelný řád. Snaha lidí nalézt řád 
mimořádného je dětinská: řádné by nemělo bez mimořádného žádný smysl – vše by bylo 
„jen“ samozřejmé.

Opakované pokusy o to nalézt „jednotnou definici pole“ a podobné „obecné řády“, které by 
vytlačily mimořádné ze světa jsou ze své povahy titánské, marné, rouhavé. Směšné nejsou 
jen proto, že se nás v takové míře týkají.
Většina lidí se obává nejistoty a hledá řád. Já se obávám samozřejmosti a hledám 
porozumění mimořádnému v jeho souvislostech s řádem.

Mimořádné přeci není „mimózní“, vytržené ze souvislostí, právě naopak. Teprve díky 
mimořádnému se nám náš život a dění okolo nás může začít jevit jako smysluplný – protože  
se nás týká právě v tom, co se nedá předem „odhadnout“, vyvodit“, očekávat.

Mimořádné spojuje možnost svátečního a svátečnost své vlastní možnosti
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Svět se děje tak, že zdánlivě nevysvětlitelné (náhodné, nepravděpodobné) v něm hraje 
podstatnou roli. Víme to, a přece, nepoučitelní, hledáme způsob, jak popsat svět z minulého 
a bez nás samých.
Svět je plný nevysvětlitelného, neboť na některé věci se nelze ptát resp. některé otázky jsou 
zjevně hloupé a nepřípadné. Svět je plný nevysvětlitelného, podobně jako prázdná pole 
křížovky, ke které ještě nemáme zadání, známe jen kusy „legendy“. Svět a náš život je plný 
nevysvětlitelného, protože je otevřený do budoucnosti. Kdo před tím utíká, chce se zajistit, 
zabezpečit, spočinout v racionalitě… je bláhový. Problém je, že dost bláhových lidí projevuje 
svoji vnitřní nejistotu (zakrytou zdáním racionality) agresivitou.

Přestal jsem psát, protože jsem cítil, že všechno vědění mi k ničemu není... Nezabezpečuji se  
i já až příliš v minulém právě tím, že o otevřenosti budoucího mluvím?
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Když o nic nejde

Dost často se setkáním se rčením, že „když nejde o život, jde o hovno“. Je třeba rozlišovat. 
Pokud to říká mukl, který prožil deset let v příbramských a jáchymovských dolech, má slovo 
„život“ trochu jiný význam než u floutka, který se protlouká od ničeho k ničemu, protože   
v roce 2014 bydlí u maminky a doufá, že mu to vydrží právě až do konce života. Bývalí  
vězni neměli tohle blbé rčení používat, mohli vědět, že ho budou číst a používat i floutkové.  
A floutkové? Ti ať používají jiné: „bože dej, ať to trvá věčně“.
Já používám trochu jinou verzi téhož: když nejde o všechno, jde o hovno. Většina floutků 
dobře ví, v čem spočívá jejich floutkovství, jejich rezistence vůči čemukoli: v tom, že cokoli 
je nahraditelné, že z ničeho konkrétního se člověk nemusí podělat – prostě je to hodně 
podobné postoji mukla, který „nemá co ztratit, kromě života“. Floutek nemá co ztratit, 
kromě toho, že by se musel změnit, musel by přestat žít život tak, jak ho žije. Taky tak trochu 
smrt.

Zatímco pokud jde buď o všechno, a nebo o hovno, začínají mít věci kontury – má je pak 
KAŽDÁ věc – protože i o ni jde.  Nedá se v tom žít, jistě, podotýkám, že jde o maximu, tj. že 
jde o něco nedosažitelného. Ale zároveň o něco, o co by se člověk měl snažit, a ví to.
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Kdy slova poslouchají

Bavili jsme se o jednom mladém muži, který se prezentuje jako katolický disident a hojně 
publikuje tlusté, přetlusté knihy které se zdají být „souhrnem moudra“  hned o tom, hned  
o onom. A dostali jsme se k tomu, že slova jsou zrádná: že řeč je dobrý sluha, ale špatný 
pán a že tomu, kdo má dojem že ho řeč poslouchá (a že je to on, kdo ovládá slova), se řeč 
vysmívá za zády, a slova si ho zotročují.
Ukázat řečí na něco ze světa – to může být někdy snadné, jako kdyby se slova sama řadila  
a člověk byl „jen“ tím, skrze koho si hledají cestu do světa. I tak to jde. Ale to je model, který 
patří ke svědectví: „Nepřipravujte si řeč, až vás budou vodit pro moje jméno před krále 
a mocné tohoto světa – dám vám Ducha a on bude mluvit vašimi ústy…“ parafrázujeme 
Písmo. To je model, který nesmí být spojen s chtěním, s mocí, se svévolným ukazováním 
skrze řeč.
S řečí si lze samozřejmě hrát, ale neměli bychom si s ní zahrávat. Jak podobná slova a jak 
rozdílné významy: můžeme si hrát a pohrávat s řečí tam, kde jde o lehkost, radost, třeba 
vykvetlá do ornamentu a nebo i jen obyčejné orální radosti, radosti z vyslovení.
Ale zahrávat si – to znamená sahat tam, kam se sahat nemá, přisvojovat si něco, co není 
moje – zahrávat si znamená obcovat s něčím, co mi nepatří, nepřísluší.
Všichni, kdo mají blízko k řeči, snadnému vyjadřování, všichni jsou blízko pokušení:  
zdá se jim snadné mluvit i tam, kde měli mlčet.
Bože dej, ať se mi to nestává.
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Jiřík a havrani

Možnost přebírá opět jeden z článků z časopisu Revue Trivium 4/2013
(www.revuetrivium.cz)

Papež František je kritizován za to, že dělá věci jinak než ostatní, nedává si pozor na slova, 
snad mu jde rozumět, ale jde mu rozumět různě, a tak jsou jeho slova zneužívána, prý 
především k rozkladu všeho, co je pevné, k rozkladu katolického učení. Dost často to 
slýchám, zejména od těch, kdo se mnou zásadně nesouhlasí v tom, že vzdávám chválu 
nejistotě. Ano. Je třeba vzdát chválu nejistotě, protože ti, kdo jsou si až příliš jisti, jsou bez 
okolků Františkem jednoznačně pojmenováni: triumfalisté, a ve Františkově podání to má 
výrazný pejorativní význam.

Použiji znovu námět Jiříka a Zlatovlásky v pohádce Boženy Němcové: Jiřík zabije svého 
koně, aby nakrmil krkavce: tahle smrt mu nakonec přinese pomoc klíčovou – krkavci 
donesou měchýřky s mrtvou a živou vodou, jeho život neukončí ani poprava, která ho čeká. 
Kdyby koně neobětoval, sice by se dobře povozil a snad i dovezl svému králi Zlatovlásku, 
ale tím by vše skončilo. Došel by k cíli, ale v cíli by ho čekala smrt. V osedlaném koni lze 
snadno identifikovat rozum, rozum, na který je spolehnutí, který nám věrně slouží – a Jiřík 
musí vykročit do iracionality smrti, krkavců, nejistoty, jen to vede k cíli správnou cestou.
 Zajímavý je v tomto smyslu další osud pohádky. Dnešním dětem je zabití koně zatajeno,  
ve zcenzurované (korektně přepracované) verzi se prostě ptáčkové spokojí s nějakou 
„čistou“, veganskou pomocí. Nebojte se, děti, ničeho se nemusíte zříkat, a už vůbec ne 
rozumu – tak zní poselství dnešních cenzorů. Tou není třeba se zde zabývat. Zajímavější je 
varianta, která vyšla v době protektorátu: kůň je kouzelný, umí mluvit a Jiříka sám vede (to  
je vypůjčeno odjinud). Ale motiv krkavců zde vypuštěn není: aby nalákal krkavce, dělá kůň,  
že je mrtvý, a když se mrchožraví ptáci slétnou, chytí Jiřík jejich mládě a donesení živé  
a mrtvé vody si na starých krkavcích vynutí za výkupné. Ještě si splnění úkolu ověří: 
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roztrhne ptáče na dva kusy, kápne mrtvou a živou vodu a teprve potom mládě krkavcům 
vrátí. Udělal experiment se smrtí, aby měl jistotu.
Jiřík je zde racionální v té podobě, jak je dnes racionalita chápána. Vládne rozumem 
bez skrupulí, ale na druhou stranu je rozumem ovládán, to rozum je „nadpřirozenou 
silou svého druhu“, umožňuje mu podílet se na skoro gnostickém, osvíceném vědění 
přesahujícím situaci, aktualitu. S pomocí tohoto rozumu přelstí síly iracionality, které ho 
vedou do nejistoty, je sám pánem svého osudu a jeho kouzelný kůň je autorem scénáře 
pro Jiříkovu racionální hru. V ní donutí iracionalitu, aby pracovala pro něj, a výsledky 
jejího působení podrobí testu. Autor protektorátní úpravy tak chápe nejistotu a otevřenost 
budoucího zcela protikladně k autorce samé. Němcová věděla, že se Jiřík musí zbavit toho, 
na co je spolehnutí, protože jinak by jeho iracionální „rozumění řeči zvířat“ nemělo žádný 
smysl. Její přepisovač, který adoruje rozum, vůbec nepochopil, že řeč ptáků není jen jednou  
z dalších lidských řečí. Nepochopil, proč že by se měl člověk vydávat nejistotě.
Ale to je vlastně docela dobrá otázka: proč by člověk neměl potlačovat svoji nejistotu, proč 
by se neměl spoléhat na to, co je rozumné, co funguje, co mu slouží jako osedlaný kůň? 
Němcová a Jiřík to mají jasné: jde o to uposlechnout výzvu, přiměřeně reagovat v situaci, 
která na mě klade nějaký nárok. V původní variantě pohádky u Němcové Jiřík neví, jestli 
bude jeho oběť koně k něčemu dobrá. Rozumí řeči zvířat a naslouchá tomu, co je aktuálně 
důležité – mládě umírající hlady. Naopak neposlouchá to, co mu může říci jeho kůň. Třeba 
jeho kůň mluví řečí až příliš podobnou triumfalistům. 

O papeži Františkovi se dá mluvit lecjak, ale míjíme se, pokud to chceme dělat ze zajištěné 
pozice. Ze zajištěné pozice mu rozumět nelze. Ale zdaleka v tom není první – a jeho 
předchůdce Benedikt doslova trpěl tím, jak mu nerozuměli ani jeho nejbližší – právě v tom, 
jak se je snaží k přijetí onoho sladkého břemene nejistoty vést. Stačí si otevřít jeho Úvod do 
křesťanství napsaný na konci šedesátých let – a jeho verzálkami napsané SNAD v ústech 
berdyčovského zaddika, které stojí na počátku plodné nejistoty. Je zjevné, že František 
„nespadl z nebe“, to, jak jedná, je pochopitelným vyústěním toho, co začal Jan Pavel II.  



a co zásadně rozvinul Benedikt XVI. Vkládá do tohoto „nastolení nejistoty“ hodně osob-
ních prvků, ale i dost síly na to, aby bylo jisté, že nejde o znejistění, které by mělo přinést 
destabilizaci, naopak, jde o to, abychom začali konečně nejistotu brát jako něco, co s jistotou 
přímo souvisí a bez čeho jistota vlastně není možná. K našemu životu patří i iracionalita  
a nejistota – a pokoušet se to zakrýt je zásadní chybou. Mohli jsme si to přečíst v Ratzin-
gerově Úvodu do křesťanství před padesáti lety a můžeme to slyšet z projevů papeže 
Františka dnes. Znamená to, že se Církev vzdaluje svému poslání? Domnívám se, že ne.

14

Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu

Nenaslouchal jsem svému hlasu. A bylo to jen pár okamžiků, ve kterých se stalo něco docela 
jednoznačného – tedy naprosto výjimečného a nepředpokládaného. Když napíšu něco 
jednoznačného, tak proto, že věci tohoto typu si nemusím nějak složitě interpretovat – právě 
skrze ně lze rozumět světu, právě proto, že u nich o pravděpodobnosti nelze vůbec uvažovat. 
Tyto události usvědčují pravděpodobnost z podvodu, a proto nemám rád Pascala: málo kdo  
ví, že on byl jeden z prvních, kdo se začal zabývat pravděpodobností, a tím leccos zvrzal.

Já jsem to taky zvrzal, protože jsem nenaslouchal svému vnitřnímu hlasu. Pospíchal jsem, 
už jsem to chtěl mít za sebou, už to bylo dlouhé. To je nejčastější důvod, pro který člověk 



zanedbá naslouchání, jedná zbrkle, protože se strácí v tom, co se děje, nedovede se zastavit  
a spočinout. Řezal jsem a sekal dřevo, skládal ho do boudy a podle domu, prostě dělal jsem  
to, co bylo potřeba, a při čem si zpravidla skvěle odpočinu a zařádím. Ale už to bylo dlouhé,  
a tak jsem pospíchal, abych to „měl za sebou“. Člověk nemá dělat věci tak, aby je měl za 
sebou. Vím to. Člověk nežije proto, aby to měl za sebou a je jen málo věcí, které nestojí za to 
prožívat tak, jak přicházejí, pospíchat na ně. 
Dořízl jeden kmen, dubové hovádko asi 30 na 30, položil si ho na štípací špalek a rozmáchl  
se sekerou. Tak jako už mnohokrát. Jenže jsem věděl, že pospíchám, že bych měl zastavit  
a rozmyslet se… špalek jsem napoprvé nerozsekl, a tak jsem, opět bezmyšlenkovitě a zbrkle, 
teď to vím, znovu máchl, sekeru zaťatou do špalku a v pohybu ji obrátil, aby dopadla zadní 
stranou (a vlastní váha špalek roztrhla). Ale vlastní váha se rozhodla jinak – špalek se  
„v nejlepším místě“, které by nedokázal vypočítat ani Pascal, sekery „pustil“ a letěl oblou-
kem k pile, která se stále ještě dosti točila. Jak jinak - dopadl přesně na její list. Kdybych to 
chtěl, nepovede se mi to. Ale já nechtěl a rozhodně jsem nechtěl ani to, co následovalo: pila 
se zakousla do špalku a dodala mu takovou energii, že se odrazil od pilového stolu a znovu 
letěl – tentokrát zcela neomylně tak, že mě zasáhl do boku a lokte. Samozřejmě že mě skolil, 
jak jinak. Taky to bylo pěknejch pár kilo v docela svižným letu.
Zařval jsem a doplnil tak zvukomalebný výkřik pilového listu, a jak jsem se sbíral ze země, 
uvědomil jsem si, že vedle na zahradě je soused a že riskuji – pokud zůstanu ležet nebo budu 
dál skučet, tak mi přiběhne na pomoc v domnění, že se zde odehrála tragédie.
Ležérně jsem tedy pokračoval v pomalém, opatrném sekání a přemýšlel nad vnitřními hlasy: 
nic jsem už zevnitř neslyšel, nepřekřičelo to bolest pánve a ruky. A teprve za chvíli jsem  
odešel ke krbu lízat si rány a kouřit doutník, samozřejmě tou neochrnutou, levou rukou.
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Doslov ke knize zápisků z „velkých vandrů“ od poloviny 70. do poloviny 80. let, 
Autor Žistén, 2014

Zápisky z velkých vandrů nejsou žádnou „dobrodružnou literaturou“ – jsou přepisem 
osobních poznámek, tedy v mnoha ohledech pouhou kostrou bez všech detailů, tvarů, 
doteků a toho všeho, čím žije tvor nadaný schopností vnímat: z veškerého bohatství toho,  
co jsme tehdy zažívali, zůstává lakonické „dál jsme šli pěšky“. A také tu zůstává otázka – 
snaha o porozumění tomu, proč jsme šli dál, proč jsme sebou tahali kytary a vláčeli se tam, 
kam jsme nemuseli, proč jsme si zcela samozřejmě rozdělávali ohně výš a výš, až jsme se  
v horách ocitli nad hranicí lesa a kosodřeviny a byli postaveni před fakt, že to, co pova-
žujeme za samozřejmé, vůbec samozřejmé není.
Ze zápisků jen občas lehce vysvitne něco o sebevražedných nábližkách, o bláznivých 
nápadech, o diskusích, které jsme vedli u ohňů někde v odlehlých rumunských horách 
a které byly vedeny bezprostředním zájmem o svět – stejně bezprostředně vydáni 
nepředvídatelnému balkánskému počasí, tamním možnostem dopravy a nemožnostem  
při získávání i jen základních potravin.
Do „neznáma“ spřátelených zemí socialistického bloku jsme začali jezdit desetiletí před 
tím, než byly vymyšleny karimatky, s usárnami a telaty – s tím, s čím jsme jezdili na čundry 
po republice, na Brdy. Někteří kamarádi se stali horolezci, specializovali se a šli si za 
svým zájmem; jiní se stali speleology a do stejných hor jezdili s auty plnými výstroje, lan, 
karbidu. Jezdili jsme na hory a hodně jsme lezli do jeskyní na Moravském krasu, ale velké 
vandry byly především cestami do svobody – do svobody dní, které neměly přesné plány, 
do svobody bez map, začínali jsme s jediným průvodcem po rumunských horách, který 
obsahoval schematické nákresy hřebenů známějších pohoří atd. A tak i když jsme postupně 
vyměnili usárny za krosny a vybavili se igelitovými plachtami, v tom podstatném jsme po 
celou dobu osmdesátých let zůstali stejní: jet na „velký vandr“ bylo pořád totéž, znamenalo 
to vydat se: vydat se dobrodružství, setkáním, jinému prostředí, vydat se v pravém slova 
smyslu, někdy i vydat se ze všech sil, které jsme měli a se kterými jsme marnotratně plýtvali. 



Přitom nešlo o nějakou „uzavřenou skupinu“, partu, která by měla jasně ustavená vnitřní 
pravidla a žila nějak „pro sebe“ – na velké vandry se domlouvaly konkrétní skupiny lidí vždy 
podle okolností, dovolené či volna, protože tak to bylo běžné i na normálních vandrech.  
Žili jsme v širokém okruhu těch, se kterými se dala sdílet svoboda, v důvěře, kamarádství,  
a na velké vandry se také čas od času dostali náhodní známí, se kterými jsme se potkali 
právě ve chvíli, kdy se vandr chystal: o to větší pro ně pak byl velký vandr šok, zkouška 
někdy až životní. Někteří z nich si totiž nedovedli představit, že velký vandr není „výlet“ 
– ano, v jistém smyslu šlo o to uniknout ze sevření každodennosti, ale ne do nezávaznosti 
výletníka. Vlastně jsme velké vandry brali daleko „vážněji“ než život v každodennosti 
socialistických reálií. Byli jsme daleko víc „sami sebou“, byli jsme skutečnější než v šedivé 
„realitě“. Na velkých vandrech jsme si ještě víc než na těch běžných uvědomovali, že v životě  
o něco jde, že vše to, co souvisí se svobodou, není „jen tak“, že to není nahraditelné, že to 
není „jedno“. Nechtěli jsme nic konkrétního, ale věděli jsme, že se nesmíme spokojit s tím, 
co se nabízí jako první, nejlehčí, nejpohodlnější.
Kolik z toho zachycují deníky velkých vandrů? Minimálně onu otázku „proč“, kterou si 
čtenář může občas položit při čtení textu. S mnohými z těch, kdo jsou jmenováni jako 
účastníci na těchto vandrech, se po mnoha desetiletích můžeme setkat u ohně, povídat si 
o naději a lásce, vzpomínat na krásu a také na ty, kdo už odešli a kdo, jak věříme, nějakým 
způsobem spolu s námi hledí do plamenů. A kdo umí hledět do plamenů večerního ohně, 
ten snad umí číst i mezi řádky této útlé knížky zápisků.
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Potřetí se Možnost vrací k textu „Proč nerozumíme penězům“, knížce která má být mimo 
jiné „učebnicí finanční gramotnosti“.  O tom, kudy se vydává, je možné si udělat obrázek, 
když začneme… na začátku.

Jsou nám k něčemu pohádky? (Část I., kapitola 1)

Pohádky

V době, kdy dítěti vyprávíme pohádky, se také vytváří jeho obraz o světě, v němž hrají roli 
přání, naděje i hrozby, starosti i radosti. Za devatero horami, někde daleko; bylo nebylo, 
v čase, který se nedá zařadit… žil chudý rybář nebo bohatý král, nuzný Honzík, syn 
chalupníka, bohatý sedlák a nebo vysloužilý voják, toulající se od vesnice k vesnici. Pokud 
byl hrdina chudý, je pohádka o jeho cestě k šťastnému a zajištěnému životu, pokud byl 
bohatý, pak řeší jinou komplikaci – zakletí, věštbu, vstup něčeho neobyčejného do života. 
Právě z pohádek vím, že je zcela samozřejmé, že do života může vstoupit něco neobyčejného,  
a to i přes všechnu chudobu nebo bohatství, přes všechna zakletí nebo snahy zlých sil.

O zlaté rybě

Rybář se staral o svoje živobytí tak, že lovil ryby a prodával je na trh. Ulovil a prodal právě 
tolik, aby mu to stačilo k nuznému životu. Když ho osloví zlatá ryba, rozhodne se pustit 
ji – a zabavuje se tak části svého vlastního živobytí. Měl v ruce zlatou rybu a nemá nic – jen  
její příslib, zdánlivě nepochopitelný – příslib splněných přání. Kupodivu – přeje si a jeho 
 přání se mu vyplní. Vyslyšel vnitřní hlas, který ho vedl k tomu, důvěřovat příslibu – a nyní 
se ukazuje, že udělal dobře. Změní to celý jeho život. Jak to dopadne? Dětem se dá  vyprávět 
celá řada příběhů o rybářích a zlatých rybách a o tom, jak se vyrovnali s tím, že naše přání  
jsou reálná, a že se někdy vyplní.
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O kouzelném mlýnku

Když chudoba tíží, nesnesitelný život může změnit jen kouzlo – odměna za čistotu, vlídnost, 
ochotu rozdělit se i o to málo, co mám. Příkladem nejčastějším je „kouzelný mlýnek“, který 
mele sůl, tedy drahocenné zboží, nebo tentýž mlýnek který rovnou mele jídla a pití co 
hrdlo ráčí: jde o zázrak, při kterém již není třeba námahy a odříkání k tomu, aby byl člověk 
zabezpečen. Stačí otáčet klikou – tedy stačí uvádět svou silou do pohybu to, co samo nese 
plody, co samo dává,vše potřebné. Také „hrneček, který vaří“ patří ke kouzelnému mlýnku, 
a „ubrousek prostři se“. S pomocí těchto kouzelných předmětů získává člověk ve světě moc – 
není již spoután obstaráváním svého pokrmu, a tak se hned následně natahuje dál – a další 
kouzelná sestra k „ubrousku, prostři se“ je pak „obušku, z pytle ven“. Jakmile máme co jíst, 
už si zahráváme s mocí nad druhými.

O Jiříkovi, živé a mrtvé vodě

Jiřík přelije pohár a je poslán hledat a přivézt Zlatovlásku. V životě je to komplikované a on, 
ač měl dobré místo, neuposlechl a zkomplikoval si ho: ale tato komplikace ho nakonec vede 
až k ohrožení života (král ho dá setnout), ale také k novému životu, protože Zlatovláska ho 
s pomocí mrtvé a živé vody znovu vzkřísí. Kdyby Jiřík uposlechl a hada neochutnal, nebylo 
by o čem psát. A kdyby nezabil svého koně a neobětoval krkavcům to, na co se doposud 
spoléhal, sice by dovezl Zlatovlásku králi, ale skončil by na popravišti. Jistoty (zaměstnání, 
spolehlivý kůň jako symbol rozumných důvodů atd.) je třeba někdy opustit a vydat se do 
iracionality, kterou zde reprezentují krkavci: Také oni přinášejí „něco za něco“, ale ve zcela 
jiné rovině, než by Jiřík v okamžiku svého rozhodnutí mohl očekávat.
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Pták ohnivák a liška Ryška

Neber pro zlatého ptáka Ohniváka zlatou klec, vezmi obyčejnou, proutěnou; neber pro 
koně Zlatohřívákovi zlatou uzdu, ale obyčejnou, koženou… V životě dostáváme dobré 
rady, týkající se bohatství – a dost často jich nedbáme a nebudeme dbát – a povede to ke 
komplikacím. Nevěříme tam, kde máme věřit, a důvěřujeme tam, kde důvěřovat nemáme.  
O tom vědí děti z pohádek dříve, než je někdo začne „vzdělávat“, než se posadí do lavic  
a začnou poslouchat to, co by mělo platit „pro všechny stejně“. To, co slyší v pohádce, se  
jich osobně týká, a pokud má mít vzdělávání smysl, mělo by navázat, mělo by odkazovat  
na to, co dítě zajímá, protože je to součástí jeho života. Vzdělání, i elementární ekonomické 
vzdělání, má smysl tam, kde se dítě zajímá o svět a kde svět zůstává alespoň trochu zahalen 
tajemstvím, jehož roušku jen poodhrnujeme.



Příloha

Minivýstava Archivu výtvarného umění který sídlí v bodově DOX (Centrum současného 
umění) na začátku roku 2014 uvedla samizdatový časopis Možnost jako autorskou knihu  
sui generis. Přinášíme přepis úvodní řeči, katalogu výstavy a jednu dopisovou rakci.
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Josef Štogr: Možnosti
Archiv výtvarného umění, o.s.: Polička/Shelf: 6.1.2014 – 2.2.2014
vernisáž 6.1.2014, úvod LuRo

Vážení hosté, milí přátelé 
srdečně vás vítám na zahájení výstavy samizdatového literárně-výtvarného časopisu 
Možnost Josefa Štogra a současně na zahájení druhého ročního cyklu výstav autorské  
knihy v minigalerii Polička/Shelf.
Vždycky, když někde mluvím nebo píšu o Poličce, zdůrazňuji, že v ní představujeme 
autorské knihy nikoli v úzkém smyslu tohoto pojmu, ale naopak ve smyslu nejširším. 
Tak si v přítomné Poličce všímáme analogie autorské knihy s tvorbou samizdatu – jejich 
autoři shodně koncipují výtvarný či literární obsah, sází, tisknou a vážou… Specielně 
pro Možnost je pak typické ještě něco, co je často vlastní autorské knize, totiž že vytváří 
prostor experimentu. Možnost tvořily kulturní objevy svého vydavatele zasazené do 
proudu jeho úvah, jímž byl experimentální básnický a výtvarný komentář. Ale i šíření 
Možnosti v různých sférách neoficiální kultury a reflexe tohoto prostředí v ní (Josef 
Štogr vám podrobněji vylíčí různé dopisy, fiktivní dopisy, ankety atd.) bylo způsobem 
experimentálního uchopování světa, vytvářením prostoru pro zkoumání, co lze dělat  
s materiálem světa a jak ho lze použít coby předmět sdílení s druhými, účasti, společen- 
ství. Zalistujte Možnostmi a zavzpomínejte nebo si představte – podle generace, k níž 
náležíte – jaká byla doby, kdy tyto věci vznikaly.

Lucie Rohanová
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Josef Štogr: Možnosti
Archiv výtvarného umění, o.s.: Polička/Shelf: 6.1.2014 – 2.2.2014

Autorská kniha, jak jsme se mohli přesvědčit během roku výstav v galerii Polička, může 
nabývat, srovnatelně s žánry mnohem většími, množství rozmanitých podob – od práce čistě 
konceptuální přes grafickou v celém širokém smyslu toho slova, po malířskou; od útvarů bez 
textu, přes apropriaci textu jiných autorů po zpracování textů vlastních… Vždy ale existuje   
několik aspektů jejího vzniku, jež – všechny nebo většinu z nich – autor při tvorbě knihy 
uplatní: koncipuje ji jako ucelený myšlenkový a vizuální útvar, volí či tvoří slova a obrazy, 
píše čí sází a tiskne, váže… Tento proces sdílí s tvůrci v jiné oblasti – v samizdatu, jenž může 
být nazván autorskou knihou sui generis.
Časopis Možnost vydávaný v poslední dekádě normalizace (1980 – 1989) Josefem Štogrem 
za podpory a spoluúčasti jeho ženy Jarmily je příkladem tohoto pojetí zvláště názorným. 
Možnosti se zaměřovaly na literaturu v nejširším slova smyslu (poezie, eseje, recenze, 
meditace…), v podobě „textů o“ si všímaly i výtvarného umění, přinášely (v pozoruhodně 
krátké době od doby vzniku) např. reflexe práce Christovy, Kaprowovy apod. Vizuální 
tvorba však do Možností vstupovala i přímo.
Byla pro ně nedílnou součástí podobně jako pro životy jejích tvůrců. Štogrovi žili v ateliéru 
Jarmilina otce, malíře Františka Doležala, uprostřed obrazů v různých stadiích zrodu, oba 
se zabývali výtvarnými experimenty. Josef tiskl linorytem plakáty k výstavám, z lina vyřezal 
písmo, jimž pro samizdatové vydání vysázel text Bohuslava Reynka Poznámky o potopě, 
Epištolu obecnou svatého Jakuba apoštola i texty vlastní. Metodou na hranici tisku (údery 
kladivem nebo jen tlakem tvrdého předmětu přes uhlový papír) vytvářel ilustrace zvláštně 
kompatibilní se strojopisným průklepem. V Možnostech se také uplatňovaly Josefovy 
fotografiky (krajíc chleba použitý jako negativ evokuje měsíční krajinu, zblízka zabíraná 
struktura skla odhaluje galaxie na lahvi od sodovky) a fotografie (např. geometrizující 
pohledy na zdviž jejich domu, dějiště mnohé absurdní normalizační reality, doprovází 
anketu ke stavu soudobého ne/oficiálního kulturního života). Stejně významný byl i vstup 
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zdánlivě nevýtvarné reality – rentgenové snímky Jarmiliných ledvin doprovázely text  
písně reflektující její lékařské vyšetření, síťky, jimiž se Josef hájil proti hmyzu, když pracoval 
v terénu jako čerpač vodních strojů… Někdy jsou předměty přímo použité jako ilustrace, 
obaly od sójových suků, jejichž nákupem Josef fázoval své žití v maringotce na období před 
sukem a po suku…
Vstupy každodenní reality do Možností jsou jen nejznatelnějším projevem jejího celkového 
raison d’être. Obsahem Možností jsou kulturní objevy vydavatele zasazené do proudu jeho 
úvah, básnický i výtvarný komentář byl příležitostí pro experiment. Možnosti tak byly 
prostorem zkoumání toho, co lze dělat s materiálem světa, když je člověk nucen po něm 
běhat téměř „jak mučedník se zeměměřičským křížem v poli“. Promítal se do nich v celé  
své šíři život nezávisle myslících lidí, uvedených do závislého postavení, nepřestávajících 
však o nezávislost usilovat.
Lucie Rohanová

Možnosti na serveru Scriptum (česká exilová a samizdatová periodika)
scriptum.cz/moznost/index.html
současné Možnosti
moznost.info



Milý  SH,

nelehko se mi píše o něčem, co bylo tak zřejmé před týdnem, kdy jsme se setkali v DOXu. 
Takže začnu trochu strojeně, od začátku, a snad z toho nevznikne tuhé slohové cvičení. 
Musím hned v úvodu poznamenat, že mít možnost se setkat nad Možnostmi, vlastně 
Možnostmi jubilujícími, neboť v dovršených Kristových létech, jak říkávaly naše babičky, 
a nadto v den Tříkrálový, byla možnost lákavá. Zahájení jejich „poličkové“ výstavy mělo 
sympatickou atmosféru. A snad, že Archiv výtvarného umění v DOXu, kde se představení 
Možností konalo, je prostora komorní, vyslechl jsem nechtěně – ale s potěšením – různé 
postřehy a vysvětlení k Tvé autorské edici. A tím pádem snad taky vzpomínku na hledání 
řešení výpočtu objemu trojhranného jehlanu kdysi na začátku let 80tých kdesi při práci 
čerpače vody, vzpomínku, jak bez školně tabulkového vzorce tuto v mysli náhle a vrtavě 
vyvstalou úlohu zodpovědět. Patrně náhodou (existují přece takové náhody!) jsem zrovna  
v ten moment listoval stránkami, na nichž se právě vzpomínaný matematický úkon nacházel 
… Vedle šedi  řádků nevím kolikátého průpisu stály modrou propiskou věcně vyrýsované 
hranoly a jehlany – doklad empirického vyvození jinak abstraktního matematického vzorce. 
A mezi tím v strojopisných řádcích návodné vysvětlení, žes pro svůj experiment vyřízl 
potřebné stereotvary z bochníku chleba. Z čeho lepšího tehdy modelařit! Ovšem rozřezat 
takhle obživu vezdejší – geniální přirozenost nebo rouhavá praktičnost? Hrdopyšná libůstka?
Která z možností platí! Možná ta, která nebyla vyslovena! Potrava těla se na chvíli stala 
potravou mysli, aby se brzy (neboť jsi zakrátko své modely snědl) opět stala výživou 
těla – protože nejen chlebem živ jest člověk? Tyhle víceznačně hravé možnosti mě náhle 
zneklidnily.
Vlastně podobně, jako i jiné texty Možností, které jsou často možnostmi svobodných  
(nikoli nezávazných!) a nenahodilých her – se slovy, významy, tvary, postoji, situacemi, 
reflexemi, pochybováním, příležitostmi ... Ale v posledku v nich nejde o slova, nejde  
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o tvary, ale o oslovení, v němž lze pojmenovávat a porozumět a sdílet. Třeba i tak vážnou 
věc, jakou je úsměv … Oslovit k přemýšlení, rozpoznat grunt. Jako poezie – tvarů 
vyřezaných z chleba? Přijmout možnost tvarovat svět i být jím utvářen, o to se tu hraje?

Byl to fajn podvečer Tříkrálový. Připojuji uctivé pozdravení JD, bez ní by Možnosti (jak jsem 
nezáměrně – ale s potěšením – od Tebe zaslechl) bylo míň než půl.

P.
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Príloha č. 2

Hlinná – královská obec

Hlinná se stala obcí, v níž měla největší úspěch česká monarchistická strana – Koruna 
Česká.  V příloze k této Možnosti přinášíme některé materiály z předvolební doby



I. Teze

Proč volit Korunu českou

Voleb se účastní jen o něco víc než polovina oprávněných osob a většina z nich volí mezi 
dvěma zly – hledá, která ze špatných voleb je méně špatná. To nechceme. Nabízíme něco 
jiného,  z dnešních problémů „politiky bez důvěry“ je třeba udělat krok stranou. Volba pro 
korunu českou je volba demonstrativní. Demokratické principy mohou dobře fungovat jen 
tam, kde mají rámec – a proto Koruna česká má jako svůj cíl zavedení monarchie.
Jde o odkaz na obecné principy, o kterých se nedá hlasovat. Volit Korunu českou je   
v jistém smyslu radikální, je to výraz přesvědčení, že by vláda neměla být jen věcí aktuální 
dohody mocenských skupin, že by neměla vznikat v závislosti na mediálních kauzách   
a uměle vytvořené voličské náladě.
Celý volební program Koruny České pak vyplývá z tohoto základu. Politické problémy se 
nedají řešit, pokud nemáme dostatečný odstup, pokud nevěříme ve spravedlnost, pokud je  
vše jen otázkou ceny a aktuálních komplotů mocných.

Co je smysl volby

Koruna česká neláká voliče na to, aby poslali jejího zástupce do parlamentu, jakákoli 
menšina tam nemůže nic podstatného změnit. Smysl volby pro Korunu českou je jiný.  
Je to vzkaz veřejnosti, že je tu i jiné řešení současných problémů politiky než jen neustálé 
střídání politických reprezentací. Je to cesta i pro ty, kdo jinak nevidí smysl proč dnes  
k volbám chodit.
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II. Antiteze:

Já bych neměl proti králi nic, jen mi to nedá, a když dav skandoval „ať žije král“, do ticha 
nádechu stovky hrdel jsem opakovaně vložil „Herodes“. Otáčeli se po mně, dívali se 
nechápavě, někdy až zle. Nenabili mi, pravda, většina z nich mne zná a ví „svoje“. Jsou tak 
tolerantní…

Ale já mám přeci jen trochu jiné představy o světě než legitimisté:  bylo to sami 
Habsburkové, kteří zrušili „Svatou říši Římskou“ v době, kdy většina revolucionářů, liberálů  
a zednářů všeho druhu doufala, že s katolickou církví je definitivní konec. Nepamatujete?  
Po smrti papeže Pia VI, těsně po roce 1800. Sami sebe ustavili na trůn císařství, které si 
prosebe vytvořili jako protiváhu císařství Napoleonova. Bylo jim to hanba hned tucet let 
poté, a tak se Vídeňský kongres zajíkal samou adorací principu legitimity – až na výjimky, 
protože ve skutečnosti již vládci světa (až na potrhlého Alexandra) dobře věděli, že jde jen  
a jen o pragmatismus a o to dostat Evropu pod mocenskou kontrolu.

Evropa má „bod diskontinuity“ dávno za sebou, zařídili ho ti, kdo dopomohli k moci 
Napoleonovi, byla to doba Goga a Magoga, proti ní se v době světových válek v Evropě 
nic podstatného z hlediska „struktury“ nedělo. Od začátku devatenáctého století už bych 
nečekal od králů nic zásadního – i když mohou být výjimky, rozhodně to není dostatečný 
důvod k tomu, obhajovat království jako princip.
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Teze III.

Problémy politiky
Politika by měla dostat vnější rámec, je třeba si připustit, že nejde hlasovat o pravdě a spra- 
vedlnosti. Pokud bude jasný rámec politiky, pokud budou jasné limity moci, vrátí se  postup-
ně většina z nás k normálnímu životu ,ve kterém politika nemá hrát nijak významnou roli.

Problémy ekonomiky
V rámci politiky se výrazně přeceňuje význam ekonomických „nástrojů“ státu, zejména 
proto, že mocní parazitují na veřejných rozpočtech. Ekonomie není obecná společenská 
věda, která by měla dávat obecné odpovědi na problémy společnosti. Naopak ekonomika 
je polem, do kterého se promítá to, co je svojí povahou mimoekonomické, především 
optimismus či pesimismus, odpovědnost či neodpovědnost,  důvěra a nedůvěra atd.  
Nejlépe se parametry ekonomiky změní tím, že změníme vše to, co je zcela mimo  
a „nad“ ekonomikou. A to opět souvisí s důvěrou v sebe i druhé a s přijetím rámce, který  
si nedáváme sami.

Závěr
Celá naše aktivita se týká pouze jedné věci – aby politika dostala vnější zadání, aby získala 
znovu to postavení, které má mít. Politika je dnes předváděna jako otevřené pole chtění – 
politik říká voličům: řekněte mi, co chcete, a já to pro vás prosadím. Přitom všichni ví, že 
lže, nemůže to fungovat. Politika by měla být o porozumění společnému a hledání forem 
společného, nikoli o chtění. 
Koruna česká nemá program proti-demokratický. Je ale možné si představit, že jednotlivé 
„otázky položené voličům“ mohou mít takovou podobu, která nebude útočit na nejnižší 
pudy, ale budou konkrétně o tom, jak žít spolu. A bude je klást ten, kdo mandát pro svoje 
rozhodování nemusí získávat z lidských (voličských) rukou.
Antiteze IV.

30



31

„Proč chcete krále?“, ptá se Hospodin opakovaně svého lidu, „vidíte dobře na ostatních 
národech, že to nenese nic dobrého. Vyvolenému lidu stačí soudci a proroci.“

Proč chcete krále? Protože máte v očích ikonu Šalamouna, Davida a všech těch, kdo jsou 
„velcí“, velcí tak, že se můžete podílet na jejich velikosti. Jsou velcí, moudří – a přitom 
chybující, a tak k nim můžeme vzhlížet a přitom se nestydět za své vlastní nedostatečnosti.  
Vyvolený národ neposlechl a vynutil si krále, nechal ho „prorocky“ pomazat. Namísto toho, 
aby měl krále v nebi nad sebou, vtáhl ho do svého světa. 
Království na Zemi? Až přijde ten pravý, jediný, skutečný Král králů.



Syntéza V.
Dobrá vláda část 1 (Lorenzetti, Siena)

Obraz, který byl již nesčetněkrát interpretován v souvislosti s královskou vládou. Je také 
často reprodukován, ale vzhledem ke svému netypickému formátu vyjde z použitých výřezů 
někde uprostřed postava krále,  vyvýšená nad cokoli lidského tak, že korunou a částí hlavy 
zasahuje až do úrovně andělů. Král bývá v centru naší pozornosti, ale nenechme se mýlit 
často používanými výřezy. Král, obklopený složitě strukturovanými postavami v několika 
úrovních, je vyvažován jinou postavou, která sice nemá tak dominantní postavení, není nijak 

společensky „zaintegrovaná“, 
ale má v celku obrazu nemenší 
význam. Je to Spravedlnost.  
Celek královské moci je třeba 
chápat v řadě souvislostí, ke 
kterým tento obraz odkazuje, 
otevírá je, a tou první je vazba 
moci královské a ještě jiné 
moci, moci spravedlnosti. 
Ale spravedlnost nevzniká 
nějakou „dělbou moci“. Už 
vždy tady je, nezávislá na 
králi, má svůj vlastní trůn, byť 
ne tak honosný, má stejnou 
důstojnost, byť není v centru 
„dění“. Okolo ní je na jedné 
straně pláč a skřípění zubů, na 
druhé straně radost.



Dobrá vláda část 2

Postava krále je konstituující, to on dává konstituci, ve které přenáší něco ze svého majestátu 
na všechny ty, kdo chtějí „žít spolu“. Konstituční monarchie bývá někdy mylně chápána 
tak, že „si“ lid ustanoví krále. Ale krále neustavuje lid. Král je ten, kdo je k tomu pomazán 
a korunován duchovní mocí. Ti, kdo chtějí „žít spolu“, jsou v tomto modelu uspořádanou 
strukturou, jsou to všichni, kdo spadají pod královskou svrchovanost, jsou znázorněni  
v několika úrovních, navzájem se doplňujících a vyvažujících, které však nelze identifikovat 
jako „majetkové vrstvy“ nebo dokonce „třídy“, jde o rozdílné role v uspořádání, to je něco 
zcela jiného. Obraz neřeší 
ty, kdo z této struktury 
„odejdou“, ale řeší ty, kdo 
v této struktuře „škodí“, 
jednají nespravedlivě. Ke 
spravedlnosti, jak již jsem 
psal patří pláč a skřípění 
zubů – a také anděl v roli 
kata, který měří stejně 
bohatému i chudému 
(podle oblečení). Jde tu 
o „duchovní smrt, reálné 
zločince vedou před krále 
vojáci – a právě tady je 
obraz poškozen. Něco 
podstatného o světské 
spravedlnosti se z něj už 
dnes nedozvíme.



Dobrá vláda, část 3

Píšu o dobré vládě krále, a tak je třeba podívat se na obraz  z úplně opačné strany, z pohledu 
„lidu“. Je zde reprezentován měšťany, stojícími v řadě. Nejsou nijak unifikováni, liší se nejen 
oblečením, ale také postojem a střídmými gesty. Ti „první“ hledí vzhůru na krále, okolo 
kterého bdí stráže – ale většina z nich se pragmaticky dívá „rovně“, jejich zrak je orientován 
v té vrstvě, ke které přísluší. K dobré vládě krále přísluší, že k němu nemusejí všichni 
vzhlížet, že si nevynucuje jejich pozornosti, pokud je zřejmé, dělají to, co mají dělat. Mohou  
se otáčet a bavit s druhými,  celkovou orientaci této skupiny to nijak neruší.  Většina z nich 
jako by jen brala na vědomí jakési pozadí řádu, nic více nepotřebují.



 Dobrá vláda, část 4

Král je v jistém smyslu v centru dění, ale nikoli v centru obrazu. To je nádherný vhled  
z doby, kdy u nás ještě vládl otec Karla IV. A v záhybech jeho šatů se skrývá skvělý motiv 
malých dětí, dvou chlapců sajících mléko – sají je z prsů vlčice nebo záhybů králova pláště? 
Obojí je pravdou, v alegorickém obraze jde samozřejmě o obraz Romula a Rema – odkaz na 
to, co dalo vznik římskému zformalizování helénské tradice, ale jde zároveň o porozumění 
budoucího! Královská moc by byla bezmocí, kdyby nebyla otevřená pro to, co přichází, pro 
to, co ani král nemá pod 
kontrolou. Moc krále  
je časná moc a jeden  
z jejích úkolů je zajišťo-
vat to, co je slabé, co se 
teprve rodí, to, co teprve 
přijde ve svém vlastním 
životě, ve své vlastní roli. 
Králem není Herodes, 
který vraždí neviňátka, 
protože se bojí nového 
krále. Králem je ten, 
kdo zajišťuje bezpečí. 
Snad také proto hned 
vedle věž a zbrojnoši – 
otevřená budoucnost se 
opírá o řád, a věcí krále  
je se o tento řád starat.


