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 Tak zvláštní

I.
Rozbíjeli jsme kameny. Palicí. Není to zrovna běžná činnost rozbíjet kameny, pokud zrovna 
člověk nedělá profesí rozbíječe kamenů. Rozbíjeli jsme kámen, protože jsme byli v jeskyni 
a potřebovali jsme se dostat za kámen. Kdyby šlo dát kámen stranou, nerozbíjeli bychom 
ho, ale v jeskyni jako na potvoru většinou není kámen kam odsunout a pryč se dá dát jen po 
částech. Nebo v kyblíku jako štěrk. To, co z této situace vytěžím, kromě kyblíku štěrku nebo 
drobnějších kamenů na zídku, je postřeh a otázka.
Kolega vycházel ze strategie odlamování. Nedřel se nějak dramaticky, pomalu systematicky 
z kamene odlamoval to, co nějak přesahovalo. Někdy měl problém s tím, že vyrobil takřka 
dokonalou kouli. Já jsem se s kamenem spíš pasoval, hledal jsem, jak ho rozlomit, jak najít 
jeho slabé místo, snažil jsem se udeřit vždy tak, aby veškerá energie byla vybita uvnitř kamene, 
rozrušovala jeho vnitřní strukturu. Často se mi to povedlo, ale někdy vyhrál kámen a ke slovu 
musela přijít strategie „štěrk“.

Ale jak je to „možné“, že skoro fyzicky „vidím“ místo, kam směřovat ránu? A do jaké míry lze 
tento intuitivní přístup ke světu pěstovat obecně, tak, aby se netýkal jen tvrdých a pevných věcí 
a jejich slabin? 

II.
Hrál jsem nějakou melodii, píseň, to, co se odvíjí v čase, a tak, jak se čas naplňuje, hrál jsem 
melodii a zároveň se vůči ní vymezoval, protože člověk není stroj a melodie není to, co se odvíjí 
jako klubko, předem dané. Melodie se spřádá teď a tady, v aktuálním znění, tedy rozhodně 
jinak, než by ji zahrál stroj, metronom. Melodie není řada tónů na sebe navazujících – melodie 
je výsledek toho, co člověk zahraje „okolo ní“  a co okolo ní zamlčí – nechá otevřené, melodie 
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rezonuje v mezerách mezi tóny, je tím, co se nedá zachytit, reprodukovat. Když se věci daří, 
nástroj sám mluví jako by byl napojen na melodii, zpívá, jako by měl hlas. 
Někdo hraje tak, že nejprve dokonale zvládne techniku a pak se vše rodí „za“ precizním 
provedením, a výsledek? Může být pohodový, ale často jako kdyby cosi chybělo, jako kdyby 
díky technice hry vše srostlo, polité mrtvou vodou, ale neobživlo, protože všechna živá voda 
byla vyplýtvána nebo nikdy nebyla přinesena. 
To, jak hraji, je vždy na hranici techniky, na hranici zvládnutého, právě tam se dá pohybovat 
jako když člověk běží po suťovém svahu. Hrozí mu, že se mu propadne to pevné pod nohama, 
ale odtud pak ta lehkost. Jistě - ne vždy se to podaří, někdy melodie neobživne, ať se člověk 
snaží jakkoli.

Ale jak je možné, že vůbec nemyslím na to, co dělají prsty? Kdyby mělo smysl to měřit, byly by 
to snad setiny vteřin: jak je možné, že na nic nemyslím, ale „vím“ kam sáhnout, jak a kdy? A do 
jaké míry lze tento intuitivní přístup ke světu pěstovat obecně, tak, aby se netýkal jen melodií, 
tónů?

III. 
Četl jsem nějaký text a  viděl jsem, jak je udělán, doslova se přede mnou rozkládal, otevíral 
jako kdybych uměl zaklínadlo „Sezame otevři se“,  a když jsem se vůči němu vymezoval, bylo 
to jako kdyby zněla melodie, nebylo třeba příliš mnoho přemýšlet, protože myšlení samo mě 
vede, nalézá správné místo které nabízí nejlepší odstup. Četl jsem text o tom, co jsem neznal, 
a přeci jsem skrze tento text viděl dál, než bylo v textu napsáno, snad jako kdybych byl blíž ke 
světu než text sám; vyhmátnout to podstatné – jako uhodit na kámen.
Text přeci nemá nic společného s „informací“, text je stopa, skrze kterou vidím toho, kdo stopu 
zanechal, je přímým odkazem, který mě vede, vidím autorovi do talíře,  vidím, jak formuluje 
a předbíhám ho ve větách, které teprve píše.



7

Někteří kolegové myslí analyticky, pracují asi víc než já, a mohou se na svoje postupy 
spolehnout, jsou ověřitelné, mají jistotu, že se nad stejným textem doberou podobného 
výsledku jako jejich kolegové. Nevím. Kámen se podruhé nedá rozbít, píseň nejde zahrát 
dvakrát stejně.
Netrápím se tím, i když ne vždy se to zcela daří, někdy odložím text, protože čtu jen písmena, 
nic, nic s čím bych souzněl, nic, co bych s ním měl společného. Nemá smysl se nutit.

Ale jak je možné, že moje analytické myšlení předbíhá celek? Jak je možné, že se zde  čas 
podivně zamotává, protože se kriticky vztahuji k celku, který ještě neznám? A do jaké míry lze 
tento intuitivní přístup ke světu pěstovat obecně, tak, aby člověk zůstal komunikativní?

VI.
Psal jsem a na počátku jsem měl jen neurčité tušení toho, co bude, kam směřují mé věty. 
Uvědomoval jsem si, že přitom vzniká struktura, nijak jsem se jí nebránil, ale zase jsem se jí 
nijak vážně nedržel. Trochu jsem si s psaním pohrával, protože slova se nabízejí ke hře, někdy 
víc a někdy méně jsem se přitom radoval, jak se odvíjelo to, co ukazuje na svět nebo nějaký 
jeho záhyb. A jak jsem šel cestou svého psaní, jako bych šel krajinou, díval jsem se do různých 
koutů, procházel různými místy, cesta se přede mnou rozvíjela: někdy to bylo dlouhé a únavné, 
ale většinou zajímavé a překvapivé, protože tvar, detailní obsah jsem objevoval až ex post – tak, 
jako když si člověk všimne houby, u které stojí. 
Psaní přeci nemá nic společného s formulováním nějakých  větných struktur – to, čím je 
člověk veden, je myšlenka, které se nabízejí slova, myšlenka, které v první chvíli slova nemá, 
nepotřebuje.
Někteří kolegové píší jako když kostru obaluje masem, cévami, žílami, samé systémy 
a infrastruktura významu, text pak je podobný tiráku, který vyjíždí z logistického hangáru, 
můžete se spolehnout na to, že v něm nic nechybí a že se z nákladu sestaví právě to, co bylo 
záměrem autora, co realizoval ve svém projektu. Může to být přesvědčivé, zpravidla to má 
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hlavu a patu, jen je v tom trochu sterility a  jako by takovému psaní chyběl dotek lidské ruky. 
Ale i mně se někdy nedaří, začínám desetkrát a zase mažu, dřív bych vyhazoval papíry ze 
stroje,  dnes je to jednodušší, a tak to někdy vzdám, jdu na panáka nebo kouřit.

Ale jak je možné, že píšu, aniž bych dopředu věděl co? A do jaké míry lze tento intuitivní 
přístup ke světu udržet, obhájit před čtenářem? Nevím.
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Ani nevím

Ani nevím, proč jsem se zvedl a šel ven. U motorky nasedal nějaký mladík na kolo, hodil 
nákup do helmy a makal pryč, nechápal jsem a vrátil jsem se do lahůdkového krámu s jedním 
stolečkem, kde jsme s J. seděli na snídani, nějaký salát a chlebíčky. Dopili jsme kafe a vodu, 
našlápnu, nasednem… a s motorkou to zacvičilo, jak se projela na prázdném zadním kole. 
Pomalu mi to docházelo. Ten hajzl mi propích gumu! A jak jsem vyšel ven, zachránil jsem 
druhou! A o kousek dál, když jsem vyměňoval pneumatiku, jsem pak nevěřil sám sobě, 
protože jsem si cvak montpákou rezervní duši, věděl jsem, že to tak má být – něco přijde 
z venku a něco si způsobím sám.

Asi o sto kilometrů dál koukám, a – nešálí mě zrak, ručička tachometru najednou klesla k nule 
– zastavím – a na první pohled je to jasné – zasekly se mi brzdové pakny na předním kole, to 
jen žhnulo. Umělohmotový náhon tachometru se doslova roztekl. Inu -  nedivil jsem se. Každý 
si dovede představit, že tím to nekončilo, ani nezačalo. Co bylo potom? Asi deset kilometrů 
před cílem někde u Poličky najednou divné syčení, motor ztratil výkon a pak chcípnul docela. 
Dojel jsem akorát k motorestu a bylo to jasné, vyhořelo mi těsnění pod hlavou motoru. Bral 
jsem to jako zkoušku, a tak se na betonu vedle silnice postupně naskládala půlka motoru, 
včetně rozvodů, snad stovka dílů. Když to viděli ti chlapi, co tam chystali nějaký grilovací 
mejdan, bylo jasné, že v duchu už mě odepsali – tohle už  nikdy dohromady nedám. Ale dali 
mi alespoň krabici z drobně vlnité lepenky, dnes už se nic nedělá z kartónu, vystřihl jsem 
provizorní těsnění a pak několikrát promačkával mezi prsty. 
Když jsem po dvou hodinách měl hlavu motoru nasazenou a vše po kupě a nastavoval 
zdvihátka, praskl mi na jednom štelovací závit. Bylo mi na blití.  Copak je tohle možné? Proč 
zrovna já? Ale podařilo se mi vytočit zbytek zlomeného závitu ze zdvihátka, nějak jsem to 
zbastlil, seřídil ventily podle oka, nasadil karburátor, výfuk, bandu – našlápl a k podivu všech 
jsme po dvouapůl hodině odjeli.
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Trochu z toho tekl olej, ale jelo to, a druhý den jsem narazil na chlápka, který měl staré 
motorky jako hobby a ten mi zdvihátko šikovně svařil…

Ale samozřejmě to začalo dřív, skoro před rokem, a je to jako Odysea.
Ohlašovalo se to už na podzim, poslední jízda, kdy jsem jel zagarážovat – a na mostě 
v Litoměřicích, ve šňůře aut mi upadl kryt zadního světla. Pěkně jsem v zrcátku viděl, jak 
poskakuje na silnici, jenže zastavit nešlo, za mnou šňůra aut – a kdybych se vracel pěšky přes 
celý most, jaká byla asi naděje, že z červeného plexiskla už není jen drť? Samozřejmě jsem od té 
doby originál nezískal.

Hned na jaře začala motorka zlobit, nejdřív blbla rezerva, z bandy neteklo dost benzínu, pak 
jsem se pěkně vyválel, když jsem se pokoušel vyjet na Vlčí horu. Jel jsem pěkný kus z kopce 
pozpátku, když mi předtím začalo podkluzovat zadní kolo a pak, když už jsem z toho raděj 
seskočil, jsem očesal půlku věcí z řidítek. A dál už to šlo pěkně po pořádku: nejdřív se rozsypal 
karburátor, a když už mi to konečně dali dohromady, ujel jsem jen deset kilometrů, chcíplo to 
a nic -  Chlap, co se v tom vrtal, by zasloužil přes prsty, nakonec jsem motorku vezl na vozíku 
přes půl Čech úplně jinam – a tam se zjistilo, že je ustříhlý klínek v klice a v důsledku toho 
vyžvejkaná ojnice – jen vyhodit. A tak se posílala klika z Anglie a půlil motor. Když jsem si to 
odvážel, rozsypalo se poprvé těsnění hlavy (úplně nové), mezitím ještě zkolabovala elektřina, 
přelomil se drátek v bužírce – jenže najdi kde.

A protože jsem nejezdil, půjčil jsem si stejnou motorku od kamaráda – a vyjeli jsme si pěkně 
na pár dní na Vysočinu, na jižní Moravu, hezký výlet. Když jsme se vraceli, něco divného se 
stalo, stále se rozštelovával výfukový ventil – až se to podělalo docela. Chlapík, co jsem mu to 
tam nechal, kroutil hlavou a nakonec na to přišel – uvolnilo se sedlo ventilu a vyjelo do válce 
– ocelový kroužek nalisovaný do hliníkové hlavy motoru. Musel se odvrtat, vyrobit nový, 
hlava se nahřála, nové sedlo podchladilo hasicím přístrojem a narazilo… ale mezitím nejezdily 
motorky dvě.
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Tohle všechno je během dvou tisíc kilometrů a pár měsíců na jednoho opravdu moc, říkal 
jsem si, když jsem druhou nepojízdnou motorku vezl do opravy, kamarád vzal takové pěkné 
auto, do kterého ta víc než dvoumetrová mrcha vlezla jako by nic, a když jsme se vraceli po 
dálnici od Boleslavi, rána jak hrom… a neměli jsme zadní gumu. Jenže kolo ani rezervu nikdo 
nesundával sedm let, co to auto koupili, a tak jsme se s tím mořili na kraji dálnice, samozřejmě 
to bylo levé kolo, a dálnice mírně zatáčela doprava, pár desítek centimetrů okolo nás se hnal 
jeden tirák za druhým, a když jsme nejlíp kamenem tloukli na montpáku, abychom uvolnili 
jednu z posledních matek držících kolo, najednou konec. Ani jsem nevnímal ránu.
Nic.

Ale ne, tohle přeci nemůže být konec, uvědomil jsem si, vždyť myslím, slyším, vidím… 
Několik dlouhých minut jsme seděli celí vytřeštění na svodidle a teprve nám to docházelo:  
nejsme mrtví  – to do nás nikdo nenaboural, to jen…  tiráku, který nás míjel … taky bouchla 
jedna z pneumatik právě vedle nás.

Co má tohle všechno znamenat?
Co má tohle všechno znamenat?
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Proklamace

Hloupější bratři a příznivci Reguly, bližší i vzdálenější spřízněnci, radujte se, neb nastala 
hodina, kdy Regula slaví, nastala hodina samoty v pojízdné poustevně a nastala hodina 
vydanosti poutníka.
To se mi chce zvolat a není důvod bát se patosu. Dnes ho ostatně téměř nikdo není schopen, 
aby se nezvrátil na zátylek své směšnosti. Jen šaškovské pozici patos svědčí, jen šašek světa ho 
ještě může nést! 
Ano, nastala hodina. A není divu, neb to vše nedílně patří k Regule jako takové. Regula stojí na 
třech nohách, a právě proto se hrdě kymácí – již dlouho nezaznělo, že to vše, co je průsečíkem 
obřadnosti a slavností, maringotek a poutí, je projev životního stylu, radostného a hravého, 
naplněného záměrně volenými stereotypy a proklamovaným neúspěchem.

Proto neklesejme na mysli, naopak, stoupejme. Sejme toto símě radostného šklebu a grimas, 
kouzelného úsměvu i okamžiků nestrojeného překvapení. Je náhodný den náhodného roku? 
A nebo je pravý čas na zvolání a obřadnou úklonu? 
Vždy to druhé!

Hloupější bratři, příznivci Reguly, odstupme od sebe všichni krok stranou, podívejme se sami 
na sebe – a hle, jak se zdvojnásobí náš počet! Svět nabízí věci nečekané, jen se nebát, trochu 
bezohlednosti k tomu, co je nízké, to patří k proklamaci, která teď a tady vytryskla z opileckého 
probuzení v kabinetu hrůz. 
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Z mailové korespondence

…tady posílám takovou věc k rozsápání. Nějak se na to narazilo v jakýchsi našich neplodných 
debatách. A tohle vykládaj lidem na školách:

Simulakrum je virtuální kopie neexistujícího originálu, která je reálnější než skutečnost. 
Nebo jednodušeji jako kopie prvního, ale skutečnější.

Myslím si o tom svoje, ale pak mi tak napadlo, že jsem o tom od tebe nikdy neslyšel... už ta 
definice mi připadne taková zrůdná..
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Já nejsem encyklopedie, ale co o tom vím, tak simulacrum je z latiny,
 … tolika skromnosti, to si kamsi zapíšu.

Původně se tak nazývaly sochy a obrazy obecně, protože socha a obraz, např. Afrodité, byly 
chápány (a něco na tom je) ne jako kusy kamene, ale jako něco, co v sobě  nese nějaký aspekt 
Afrodity samé. Na něčem podobném je založeno woodoo, někdo píchá do fotky, aby způsobil 
dané osobě neduh na poškozovaném místě. Ostatně přečti si třeba dopis o pozadí zemanky 
v Možnosti.
Teprve později se to přeneslo na přelud, obraz - který zažívám (jako bych ho měl před očima), 
ale nemá reálnou podobu ve světě - zase v tom smyslu, jak jsem popsal výše, tedy prožívám ho 
nikoli jako produkt mé psychiky, ale jako něco, s čím se skutečně setkávám, ale v jiném světě 
než prostorovém.
Jinak je zajímavé, že slovní základ simul - je základem jak pro napodobení, tak na přetvářku 
-  od toho „simulant“. Takže je tu vždy od počátku otevřena otázka, do jaké míry je to či ono 
„samo sebou“, asi  jako do jaké míry je herec v divadelním kuse Hamletem.
 Ty to dycky řekneš tak, že by si člověk řek, jak je ten svět krásný... skoro by se zdálo  
 jednoduše přehledný... a pak se to nějakým jakoby detailem zamotá... kterej z tebe   
 vypadne tak naposled jen tak...
Pokud se jedná o současnost, tak se to používání objevuje proto, že mnoho lidí zřejmě chce 
nějak popsat realitu toho, co se odehrává v sítích počítačů - ale myslím, že málokdo k tomu má 
dost velký odstup.
Ale je to na dlouho, snad alespoň tohle, jen to prosím nikde nepoužívej s mým jménem.
 Tos myslel poslední úvahu nebo celé? Ne že bych sic měl tě v úmyslu
 citovat... Jo, nevyšlo to ode sítí, ale od filmu Matrix.
 Dík za trpělivost 
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Hudba má zvláštní, podvojnou povahu, řekl mi.

Stejná skladba může být jako žijící strom  nebo jako ocelová konstrukce. A někdo hudbu myslí 
a vnímá jako vnímá strom, jehož podobu nelze nikdy doposledka zachytit, jiný má skladbu za 
neměnnou kostru, na kterou se dá to či ono zavěsit v jejím provedení.

Hudba má zvláštní podvojnou povahu, řekl mi ještě.

Ke znění tónu patří situace, kdy znění začíná, a situace, kdy znění končí. A tak tu proti sobě 
stojí tóny, které přecházejí jeden v druhý, a tóny, které vyvstávají z tichanebo přecházejí do 
ticha. 
A ještě - v hudbě jako nikde jinde je prý dobře patrné,  jak důležitý je pravý čas – čas, ve 
kterém se děje to, co se dít má,  a ve kterém zároveň to, co se může, ale nemá dít, se neděje.

Dál už nic neříkal a hrál. Ale myslím, že měl na jazyku ještě něco o tom, že hudba není 
z tohoto světa, o andělech a o zpěvu, a o tom, že jemu právě teď do zpěvu není.
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Taková docela normální mladá žena zpívala žalm

a já si uvědomil,  jak je to snadné a těžké zároveň.  Zpívala tu melodii se zřetelným respektem, 
nebyla to žádná improvizace, ale na druhou stranu bylo jasně cítit, že se nebojí, že její největší 
starost není, co zrovna hrají varhany, bylo toho víc než co nese sama kostra tónů, jak je má 
předepsané v zápise: to, co zpívala bylo, aktuální, radostné, nezaměnitelné. Byla to chvála.

Stále znovu a znovu se s tím setkávám. I přes všechno, co děláme proto, abychom zapomněli 
na to skutečné a nahradili si to schématy a formálními konstrukcemi, z nás tu a tam něco 
vytryskne, něco v nás pramení. Jen mají často k tomuto prameni nejvíc zahrazenu cestu ti, kdo 
si o sobě myslí, že jsou profesionálové, ti, kdo hledají formální dokonalost.

Ale nesmíme se nechat zatáhnout do zjednodušující pasti, kdy se proti upadlému akademismu 
staví nízkost a plebejskost. Ta může být a bývá stejně tak ignorantská. Protikladem k čistotě 
výrazu je totiž ignorantství – neumětelství odvozeně také, protože je často s ignorantstvím 
spojené.

Současné spory o hudbu jsou v mnohém liché, protože jsou příliš vázány na formu. Na té 
samozřejmě záleží, ale mnohem víc záleží na tom, co se velmi těžko popisuje -  zejména pro ty, 
kdo od sebe při poslechu nerozliší hudbu a srágory. Nezávidím jim. Nezávidím ani těm, kdo 
se snaží tenhle problém zvládnout pojmově. K jakékoli komunikaci je totiž třeba, aby se v řeči 
nějak odrazila zkušenost – i kdyby to byla jen zkušenost minority. Jenže tady se právě minorita 
těch, kdo „slyší“, nedá nijak přesně vymezit, a tak se k řeči dostává kdokoli, kdo je formálně 
hudebně vzdělán.

Ta mladá žena zpívala při mši sv. žalm a já jsem díky tomu v ten okamžik chválil Boha o něco 
lépe a vroucněji, než bych to dokázal bez tohoto zpěvu.
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Možnost 107 se trochu zpozdila - mimo jiné proto, že přednost měla práce na přípravě nové 
knihy. Alespoň malou náhradu čtenářům nabízíme tím, že ji M. představí:

Kulturní slovník triviální

Najdeme tu 
obecné pojmy:  kultura, kult, pravda 
pojmy pro společenské role: suverén, prorok, autsajdr
běžné společenské pojmy: radost, přání, svátek
ale také reálné věci: zrcadlo, obraz

Pro někoho pak může být zajímavé i to, co zde nenajde

Z připravovaného úvodu:

Čtenář je zvláštní tvor, vyznačuje se tím, že nechce číst to, co nechce číst, zpravidla se utvrzuje 
v tom, co již zná, věší svým čtením ornamenty na podobu světa, která je mu přijatelná, rád se 
při čtení trochu vzrušuje a bojí, aby se nakonec ujistil, že se ho to všechno až zas moc netýká… 
tedy čtenář jen málokdy sleduje to, co je mu proti srsti, vede ho do nejistoty.

Kulturní slovník triviální je forma, kterou čtenáře do nejistoty chci vést, do nejistoty,  která má 
kupodivu rysy každodennosti, blízkosti – jen nevyslovené, neukázané. Na rozdíl od většiny 
slovníků tak nemám ambici předstírat, že skrze slovníková hesla máme svět k dispozici. Jde tu 
o obraz světa, ve kterém se nalézáme, a o to, co je nám blízké i cizí, o kulturu a rámec, který ji 
přesahuje. A jen proto, že by dlouhé pojednání každého nudilo, je celé téma sestaveno z hesel 
– vzájemně provázaných. Jde tedy v organizaci textu o akční knihu, jakých se vydávají tisíce: 
hrdina dojde ke dveřím – pokud je otevře, jdi na str. 759, neotevře-li, jdi na str. 15.  Slovník se 
nedá číst po pořádku, zato však na přeskáčku, dá se do něj vhlédnout, můžete chvíli sledovat 
řetěz odkazů tak, jak jsme zvyklí na internetu atd.
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Ale není internetově anonymní jako wiki. Tenhle slovník je podepsán, má kontext, autora a ten 
je tu jakýmsi rukojmím. Pokud se ukáže nějaká vnitřní trhlina nebo rozpor, lze mu adresně 
vynadat, přistihnout ho na švestkách.

„Zkušenost je sdělitelná, ale nepředatelná“ - tak vyjadřuje klasik limity sdílení, na druhou 
stranu víme, jak může být jiný člověk blízko, aniž by bylo třeba mnoho slov. Jsme racionální, 
ale nepřekvapuje nás, že se občas děje něco, co je proti všem úvahám o pravděpodobnosti. Atd. 
Lze tohle vše zahrnout do jednoho obrazu člověka a jeho života s druhými? Domnívám se že 
ano, a tento slovník se snaží ukázat řeč jako nástroj, skrze který takovou jednotu lze sdílet. Je to 
jednota vzdálená tomu, co jsme se učili ve škole – je to pohoršlivé?

Základem je tu aktuální zaměření na téma kreativního a formativního jednání, které je 
otevřené do budoucnosti. Právě v tomhle ohledu má smysl vytvářet komponované formy, jako 
je tento slovník – pokusy o formování společné řeči, protože právě ve společné řeči se můžeme 
dobírat porozumění a vyhýbat nedorozuměním, bránit manipulacím, spojeným s používáním 
příliš dlouho používaných klišé. A slovo klišé, protože není jako heslo v tomto slovníku, je 
třeba popsat jako užívání mrtvých postupů vyčpělé řeči, která už nenese žádné sdílení světa, 
jen utvrzuje, zabezpečuje ve světě, aniž by vůči němu byla otevřená. Taková řeč pak už není 
schopna ukázat ve světě to, co si žádá o vyslovení.

A proč slovník triviální? Slovo trivium označovalo ve staré latině trojici praktických věd, 
spojených s jednáním a veřejností, později v době Marie Terezie se toto slovo stalo nositelem 
zcela jiného významu – označovalo témata základního školství – psaní, čtení a počítání, 
následně pak dostalo pejorativní výraz jako označení plebejského, základního vzdělání. 
Původní kořen slova ale odkazuje ještě hlouběji, na setkání tří cest, rozcestí kde se cosi setkává 
a odehrává, kde se zvažuje „kudy dál“, podobně jako dnes již zatížené slovo agora označovalo 
prostor a příležitost pro to setkat se, vést řeč, rozhodovat se. Ne že by bez slovníku slova 
neměla obsah – ale tento slovník je sestaven ve snaze dát slovům  takový obsah, aby se skrze ně 
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aktuálně ukázal svět co možná jednotný, provázaný, aby se ukázal jako pochopitelný z hlediska 
jednající osoby, tedy z hlediska toho, kdo překonává překážky a bere na sebe odpovědnost. 
Jde o jeden z možných obrazů, který ukazuje, že nejsme odkázáni na vzájemně nespojité 
fragmenty zdánlivých samozřejmostí. Pokus o jednotu v této podobě musí být triviální, 
jakákoli jiná forma by vyžadovala zcela jiný charakter zpracování, filosoficko-teologické. Ve
slovníku jde o základní setkání se světem, jednoduchý náčrt  předložený čtenáři jako inspirace.

Ukázky hesel:

Možnost

Jak je tenhle slovník vůbec možný, „může“ se ptát potenciální kritik, který bude marně hledat 
nějaký odkaz na metodologii nebo prameny, na autority, na které by se autor odvolával, od 
kterých by odvozoval to, co je zde obsahem. je vůbec možný, kde se vzal?
 „Je možný, protože vhled do světa je možný“, odpovídá autor. Svět se nám přeci nabízí ve 
dvou modech, podobách. V modu danosti a v modu možnosti. Možnost nás zajímá nejvíce. 
O tom, co je „ve světě nemožné“, zde nechceme říci nic – to přísluší výrokům v rámci kultu 
a racionalitě metafyziky.

Možnost je vyjádřením otevřenosti světa jako budoucnosti, možnost stejně jako budoucnost 
vždy nějak máme, jen zpravidla neumíme najít způsob, jak ji postihnout, uchopit. Možnost 
přichází, je to nabízející se příležitost, která zpravidla nebyla předvídaná, právě proto je 
aktuální, právě proto se jí týká naše rozhodování teď a tady. Teď a tady je možné to, co se vůbec 
jako možné nejevilo, o čem se vůbec neuvažovalo. V tom je rozdíl mezi otevírající se možností 
a alternativou. Můžeme samozřejmě formálně vypočítávat možnosti jako alternativy; tím ale, 
že použijeme slovo možnost jako synonymum pro alternativu, stíráme z něj pel „nového“, pel 
toho, co otevírá kreativní moment, ve kterém jsme postaveni před to, co jsme nečekali.
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Tento slovník je možný, protože kulturní vhled do světa je možný – tedy natolik kompletní 
kulturní vhled, do jaké míry je možná komplexnost vnímání kultury,  do jaké míry je 
komunikovatelný její obsah. Komunikativnost ale není danost, je to také otevřená možnost, 
úkol: sdílet s druhými (to, co žijeme, svět) je možné, ale ne samozřejmé. Možnost nás vybízí, 
abychom usilovali o její naplnění.

Vnímání a poznávání světa přeci není založeno na samozřejmosti, na nějaké metodologii 
nebo dokonce na samotné racionalitě postupu v hromadění výroků autorit, na třídění 
systematickém zpracování nějakých objektivních dat. Vhled je možný, odvozuje se od zraku 
a obrazem se projevující skutečnosti. Je rozdíl mezi tvrzením, že světu lze rozumět, a tvrzením, 
že svět má racionální povahu. Světu lze nesporně rozumět, jinak bychom neměli o čem mluvit; 
a my o světě mluvíme.

Pravda a racionalita jako to, co přesahuje svět, jsou nesporné už jen proto, že jsou možné. 
Tenhle kousek metafyziky pro pokročilé (spojené s možností) tenhle slovník unese.

Děj 

Světu rozumím jako tomu, co se děje a projevuje tak, že se to otevírá. Svět se odehrává, 
podobnost s divadlem a jeho rolemi není náhodná, neb jednota světa je jen zdánlivá. Světu 
rozumím jako sledu událostí, jako mnohosti sil, které se projevují v tom, co se odehrává. 
Každá kosmologie (výklad počátku světa) řeší problém počátku mnohosti, je to problém 
svobody – aby se něco mohlo odehrávat, musí o něco „jít“, nesmí být „jedno“ (antropomorfně 
„lhostejné“), jak se děj bude dál vyvíjet. Je na místě se ptát „o co tady jde?“, člověk bytostně 
odmítá rozvrh, ve kterém by veškerý děj světa byl jen nesmyslný blábol, i ta nejnáhodnější řada 
událostí si „říká“ o výklad, a co je absurdní, to ukazuje na svůj protiklad – potřebu smyslu. 
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Proto chápeme děj jako sled událostí, událost je to, čemu lze rozumět, a proto se dá rozumět 
ději, který má začátek a konec, mohu sledovat souvislosti, role, jeho průběh atd. Událost má 
smysl, nebo spíš obráceně, vždy se můžeme ptát na smysl události. To, co se událo, vykládáme 
a s každou další událostí tak můžeme proměňovat kontext, rámec interpretace dějů. K jednotě 
toho, co se děje, se tedy dostáváme zprostředkovaně, nejprve musíme rozumět elementárním 
dějům, rolím, hodnocení atd. Jen ve výjimečných případech víme hned na počátku „o co jde“, 
rozumíme dané situaci a danému ději, zpravidla je to však těžko sdělitelné. Tato zkušenost 
„smyslu“ nějaké události je pak pravděpodobně vodítkem k tomu, abychom se dobírali smyslu 
i jiných dějů, a to takových, na které jsme se doposud nedovedli zeptat.

To, co se děje, je ale ošidné, jen těžko rozlišujeme, co je skutečné a co ne. Je třeba se nenechat 
do analýzy dění vtáhnout. Rámec daného děje je např. „Josef jede do Prahy“, tomu rozumím, 
ale má smysl se ptát, co „všechno“se vlastně děje? V jaké smyslu je „pravda“, že se točí kola, 
auto jede po silnici, řidič točí volantem, v motoru se pohybují písty… kdyby se všechny 
takové možné „děje“ popsaly, byla by informace o tom brzy větší než svět sám. Děj je způsob, 
jak rozumíme běhu světa, svět není součtem všech dějů, v tomto pohledu je patrný omyl 
ztotožnění světa a  fyzikálního vesmíru. Fyzikální vesmír, chápáno abstraktně, je předmět, 
v němž je možné na nekonečně mnoha místech v nekonečně mnoha časech zjišťovat 
nekonečně mnoho údajů o fyzikálním stavu a vztazích. Nic se v něm neděje. A pokud se 
něco děje, není už to fyzikální vesmír – je to jiný předmět zájmu, je to svět, který nahlížíme 
ve „svém“ čase a do tohoto svého času pak promítáme i to, čemu rozumíme jako dějům velmi 
pomalým (měřeno v miliardách let) nebo velmi rychlým (měřeno v pikosekundách). 

Významnější je, že ději rozumíme v napětí ke svému jednání, naše jednání zasahuje do dějů, 
mění jejich dynamiku, může rozhodovat o výsledcích jednotlivých událostí. Nesporně máme 
tuto zkušenost. Přitom víme, že běh světa je neúprosný, nevratný, děj je nesen časem, který je 
náš čas. Je možné předpokládat, že lze nahlédnout na děje světa „vcelku“? Že lze nahlédnout 
vše to, co se odehrává v souvislosti s mým životem a zároveň v komplexu všeho času? Součástí 
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křesťanského náhledu jako základu kultury je, že ano. Lze předpokládat, že smysl dějů se ukáže 
po skončení času, tento motiv je součástí jednoho z rámců, ve kterém rozumíme dějům světa 
a našemu jednání.

Hra 

Hra je jedno ze slov, které používáme víceznačně: něco je „jen“ hra a něco hra o život, známe 
hru „na něco“ a hru, která něco „hraje před druhými“, je podvodem. Co je pro všechny tyto 
významy společné? Význam tohoto slova, jak lze sledovat v mnoha kulturách, se v prostředí 
Evropy a pak euroamerické civilizace posunul, proměnil. Hra, původně jako předvádění 
něčeho, přehrávání (třeba i skladby), na sebe nabalila další významy v prostředí, které 
vytvořilo prostor pro jednání odpovědné osoby.

Hra je jednání, které nás tu zajímá především proto, že ukazuje cosi o opravdovosti nebo 
správnosti jednání. Ponechme tedy  pro omezený rozsah stranou společenské a soutěživé hry 
a začněme tam, kde existuje zjevné rozdělení na herce a diváky.

Hra může být tím, co je určeno k přehrávání, tedy divadelní nebo rozhlasová hra,  skladba 
svého druhu:  vytváříme si takové celky komponovaného jednání, které se dají „provádět“ 
– tedy uskutečňovat. Není to však v takovém případě jednání, jak ho známe – s otevřenou 
budoucností, ale jednání, které je vzhledem k budoucnosti zabezpečené – neboť minimálně 
autor, režisér i herci znají běh tohoto jednání až do konce. A hra také zavádí, ukazuje něco 
podstatného, totiž konec samotný, chvíli, kdy je modus jednání v dané hře ukončen.
Hraní jako provádění skladby, to je pak výsledkem nastudování skladby a jejího převedení 
do reálného života, reálného jednání: neboť herec a  hudebník hraje nikoli tak, že „jen 
cosi předstírá“: je to jednání zcela opravdové a zpravidla špičkově náročné. Může jít jen 
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o „přehrávání“, které se ale dá přirovnat k jakémukoli jinému jednání, prováděnému nedbale.

Jiné je to tam, kde je hra předmětem improvizace: v takovém případě se daný „kus“ rodí 
vlastním výkonem hrajícího – v aktuálním průmětu jeho inspirace, prostředí a jeho reakcí 
atd. Tento model, kdy hra nemá předem daný scénář nebo partituru, je na první pohled 
„opravdovější“. Pokud jsme účastni i jen jako diváci a posluchači v takové hře, pak prožíváme 
něco aktuálního, co jsme ale schopni odlišit od běžného života – potenciálně totiž lze pro toto 
jednání napsat scénář nebo partituru dodatečně, lze odlišit začátek a konec takového kusu.

Jiné je to, když se na jednání obecně nebo jen na jednání v nějakých situacích dívám „jako“ na 
hru. Kdy se jednání stylizuje, proměňuje. Existují dva základní modely jak chápat svoje jednání 
– buď je zcela jedno, co děláme, nebo naopak – jsme konzistentní osoby s nějakým životním 
příběhem a naše jednání nikdy není ani v detailu lhostejné. A jakoby napříč k tomu běží ještě 
jedna dělící rovina: v jednání si můžeme buď „hrát na něco“, skrytě, mýlit tím druhé, nebo „si 
hrát“ jako výraz vnitřního stavu. Hrát si na něco je přetvářka, jíž dosahuji cílů, jíž podvádím 
druhé. Hrát si je naproti tomu výraz radosti a kreativity. I když toto krátké shrnutí je až příliš 
černobílé, je třeba z něj vycházet a dál je rozvíjet do hodnotových rámců.

Když si totiž děti hrají, je třeba nad tím bdít, protože si mohou hrát tak, že je to zlé, ubližují 
sobě i druhým – a nebo je to dobré, rozvíjí to jejich osobnost, kreativitu. Hra ve smyslu 
hravosti otevírá svět – svět, ve kterém je jednání daného účastníka hry nestrojené, ale zároveň 
nenáhodné, je věcí osobní konzistence, a v posledku je věcí dobrého a zlého.

A pak je ještě jeden význam, kdy „si zahráváme“, kde jednáme tak, že se snažíme odhadnout 
ten správný čas, kdy jde vše „vsadit na jednu kartu“, pokoušíme se „vyhrát“, vyzrát na život. Je 
to ošidné, spojené s rizikem, někdy nepřiměřeným. 
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Hudba

Nic na světě nezdůvodňuje hudbu, ale přesto hudba není iracionální, harmonie, melodie 
i rytmus nějak provazují věci světa, kultury a kultu. Hudbu nalézáme, stejně jako sebe a svět, 
v tom je podobná mnoha jiným pojmům tohoto slovníku. Její zvláštností je, jak splývá 
s prožíváním, jak obtížné je popsat její vnímání, které je blízké tělesnosti, když hudba sama 
jako předmět zájmu je blízká matematice.

Hudba se ke světu váže tím, že zní, odehrává se tedy, děje se jako svět. Hudba zní, naplňuje 
svět, jak ho vnímáme, a to tak, že tomuto naplňování nemůžeme uniknout, nemůžeme udělat 
podobný krok, jako je krok do tmy, když nemohu a nechci vidět svět. Skrze slovo na sebe 
bere hudba podobu příběhu, melodie pak je vyjádření jeho linie a dramatu, příběhům naší 
každodennosti se pak připodobnila běžná písňová forma, kde se několik textových variací 
opakuje na jednoduchý hudební motiv – opakování a variace je v hudbě výsostným motivem. 
O tom je možné se přesvědčil při poslechu jednoduchých  a stále se opakujících motivů 
minimalismu nebo v situaci, kdy nám „v hlavě“  zní nějaký popěvek stále dokola,  a provází nás 
to často tak, že se ho nemůžeme zbavit.

Hudba je zaznamenávána jako vztah tónů, intervalů mezi nimi (výšek tónů), rytmu, důrazu, 
to nás zde ale nezajímá. Zde nás zajímá hudba tedy jako to, co zní /třeba i v představě 
dirigenta, který studuje partituru, zejména však jako čas, ve kterém je takto zachycená skladba, 
nastudovaná skladba provedena. Teprve dobré provedení jí dává ducha.

Přes všechno, co o hudbě víme, tak zůstává ve světě a také vzhledem k našemu prožívání 
velkým otazníkem, podivným tématem. Ve svých komplexnějších formách je svázána velmi 
úzce s evropskou kulturou, to je symptomatické. Na druhou stranu je svázána též s kultem a je 
příznačné, že použití hudby při praxi kultu neprošlo podobnými spory jako zobrazování jen proto, 
že starozákonní texty opakovaně mluví o tom, že zpívat a hrát je nesporný projev oslavy Boha.
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Dějiny hudby je jeden z oborů, který již dosáhl svého konce, po kterém  se dá hudba již jen 
těžko vykládat jako rozvíjející se celek – po období poslední velké syntézy, vídeňských klasiků, 
se hudební produkce a reprodukce rozkládá do nepřehlednosti. Právě hudba tak otevřela 
problém postmoderní situace již před dvěma sty lety, kdy se vzdálení liturgické hudby od 
textu a posléze osamocení od textu dovršilo úplnou zmatečností. Jak hudbě rozumět v dnešní 
době, kdy se pomalu stává buď nástrojem toho jak dojít k extázi, nebo naopak provozováním 
neurčité kulisy, latentně přítomného „pozadí“, které jen nahrazuje šum? A naopak, v čem je pro 
nás teď a  tady hudba příležitostí, otevřenou možností, ať již při poslechu nebo vlastní produkci 
a reprodukci?

Snad právě v tom, jak mnohotvárně hudba odráží svět a náš postoj k němu, je také cestou 
k hluboké vnitřní jednotě. Kůry andělské může člověk zaslechnout třeba právě u cesty, po níž 
kráčí, a neznámé žena si jen pro sebe (?) zpívá při věšení prádla.

Identita

Krásné české slovo samosebnost  se příliš neujalo, a vůbec je otázkou, zdali není lepší některé 
pojmy ponechat v mlze jejich latinského nebo řeckého původu. Aniž bychom něco věděli 
o identitě, víme, že věci trvají a že já jsem stále tentýž, i když se proměňuji a jsem (mimo jiné 
i proto) pro sebe neustálou hádankou. 

Pro identitu nemáme ve světě vůbec žádný důvod, neb svět se neustále mění, v koloběhu 
spánku a bdění jsem vystaven tolika diskontinuitám… Angličtí empirikové, kteří na pohybu 
lodi vysoudili, že vše je věcí počitků, si nepoložili daleko zásadnější otázku, než „co je to 
počitek“: co je to identita. Jak se vůbec stane, že lodi rozumím jako lodi, škuneru pak jako 
škuneru a téhle konkrétní Santa Marii jako téhle konkrétní lodi. Angličtí empirikové hodili 
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přes palubu své lodě vše, co bylo doposud  sdíleno, a začali znovu, od elementu vnímání, od 
mateřské školky, opakovali a násobili přitom všechny omyly svých předpokladů … aby se ve 
výsledku současné myšlení přeci jen k povaze toho, co je to identita, dostali z trochu jiného 
pohledu a tedy s jistým obohacením. Identita je metafyzický pojem a jako takový souvisí 
s bytím, dobrem, krásou – to si mohli přečíst, ale nic jim to neříkalo, lépe řečeno neodpovídalo 
to na otázky, které si tenkrát kladli.

Díky tomu se dnes na identitu nedíváme jen jako na něco, co je samozřejmé (protože založené 
v tom, co nás přesahuje), ale víme, že se svět může rozpadnout do chaosu a metamorfóz, že 
záleží na tom, co je sdílené, co udržíme jako svoje kulturní vlastnictví, co obhájíme v obrazu 
světa a jeho rámce. Identita vůbec není samozřejmá, zejména identita nás samých jako 
jednajících osob. Máme kolem sebe dostatek příkladů o tom, jak takový rozpad identity 
vypadá, a nejen z hlediska psychiatrického. Jsme svědky rozpadu sociálních rolí a zároveň 
krize formace – což znamená krize osobnosti jako jednoty. Jednání je stále častěji vnímáno 
jako produkt sociálního prostředí, zvýrazňuje se vliv situace, stále více se odvoláváme na to, 
že za to nebo ono nejsme odpovědní. To podstatné, s čím stojí a padá naše identita – totiž 
věrohodná jednota v našem jednání vůči světu, vůči druhým – přestává mít cenu, stává se 
výjimkou.

Je možná zajímavé, že nějaká věc světa je stále táž, i když nám vědci vysvětlí, že vlivem 
fluktuace atomů už je vlastně něčím jiným. Je nesamozřejmé, že rozumím tomu, že věci
„trvají“, i když se proměňují, a nepotřebuji kvůli tomu oddělovat substanci a  konkrétní 
podobu, uskutečnění jako středověcí tomisté. Ale to podstatné je, že na mne samotného je 
vznesen požadavek, abych byl tím, čím jsem, tedy abych nebyl někým jiným – neboť každé 
selhání je vzdalování se od sama sebe. Identita tedy není jen vzdálený metafyzický pojem, je to 
forma nároku, který na nás je vznesen.
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Konec

Naše vnímání světa je lemováno zdánlivými absurditami, něčím, s čím si tak docela nevíme 
rady. Pohádky začínají „v jedné zemi za devatero horami a devatero řekami…“ a směřují 
k tomu, že zazvonil zvonec a pohádky byl konec. Ale máme vlastně zkušenost konce jinou 
než zkušenost konce života člověka? Proč je většina příběhů rozvržena od nějaké vytvořené 
konstelace, zkoušky nebo krizové situace, přes dramatickou zápletku k situaci, kdy se vše 
v dobré obrátí a nebo naopak? Co je to za danost světa, že v porozumění dějům stále znovu 
a znovu směřujeme ke koncům, abychom mohli začít znovu? A stejně tak je to se světem 
– proč se nám rozpadá na stále víc věcí, které jsou prostorově konečné, nepřecházejí jedna 
v druhou, proč nás to vede k hledání hranic mezi nimi, i když vidíme, že jsou to hranice 
umělé?
Příběh začíná tím, že se něco stalo, a nemá-li se svět stát stále narůstajícím hroznem odboček 
celku všech příběhů, nutně musí končit. Věc jako předmět našeho zájmu pro nás vystupuje 
z nerozlišeného pozadí a nemá-li se náš svět zaplnit ad absurdum, je třeba, aby měla konec 
a mohla se zařadit mezi (jiné) omezené věci světa, aby nás nevedla do světa stále hloub etc.

Naše myšlení není kontinuální, je skokové, fázovité, a to vyžaduje konce, to vyžaduje takové 
fáze myšlení, ve kterých svět a děje v něm jako by zastavujeme, provádíme jakousi inventuru 
věcí, stavů, souvislostí. Myslíme v cyklech počátků, expozic,  procesů a jejich uzavření. Do jaké 
míry je to možné změnit? Jistě málo, jediné, co můžeme, je si uvědomovat tuto formu myšlení. 
To souvisí s námi samými a s naší konečností, protože základním příběhem je příběh našeho 
života, jehož konec nebude už zcela náš – nebude nám náležet. Stejně tak vidíme, že konec 
příběhu nenáleží příběhu samotnému, a konec věcí žádné věci jako takové.

Jestliže ale konec je především způsob, jak vůbec můžeme rozumět příběhu a věcem, jaký je 
pak vztah mezi koncem a diskontinuitou? V evropské tradici je přítomno více motivů, které 
umožňují hledat odpověď. Jsou odvozeny od linearity nebo cykličnosti času. Řecký model 
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„spirály“ času chápe jako základní atribut konce návrat – návrat na začátek, který je stejný 
i jiný zároveň. To je pohanská a zároveň racionalistická podnož evropského myšlení. Hebrejský 
kořen je zcela jiný, je to motiv příslibu a v dialogu uzavřené smlouvy. Přináší porozumění 
začátku a konci porozumění rozpětí času od okamžiku do okamžiku, od uzavření smlouvy 
do doby jejího naplnění. Křesťanství jen zracionalizovalo hebrejský motiv „konce času“, ten 
je v naší kultuře přítomen a je přítomen v každém příběhu a v každém konci života člověka, 
protože na základě tohoto přesahu se předpokládá smysl příběhu. Předpokládáme smysl 
života, který není jen „kulturní“, který nezáleží jen na tom, jak daný příběh hodnotí pozůstalí.

Konec je zjevně nějak spojen s časem, a to nikoli s řeckým chronos (běžícím časem 
odměřujícím plynutí), ale s časem, který přísluší věci, s příhodným časem. Tak jako je možné 
říci, že je čas setby a čas sklizně, tak je možné říci, že je čas počátku a konce, čas zrození 
a zúčtování. Křesťanská představa o konci času ukazuje, že konec je mocnější než čas; stejně 
jako počátek je konec něčím, co nás přesahuje, co je zakotveno v kultu a bez toho nemá smysl.

Ne, nepřeslechli jste, zazvonil zvonec a…

 Předběžný seznam hesel
 
Aktualita
Bolest
Budoucnost
Člověk
Dar
Děj
Disent
Dobro a zlo
Evropské myšlení

Formace
Hermeneutika
Hlas
Hodnocení, hodnota
Hra
Hudba
Identita
Ideologie
Instituce

Imaginace
Jednání
Konec
Korektnost, slušnost
Kult
Kultura
Lídr a autsajdr
Magie
Manipulace
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Metafyzika
Místo 
Modernita
Modlitba
Možnost
Nic
Obraz
Obraznost myšlení
Ontogeneze
Přání
Pohyb
Pojmenování
Povolání
Pravda
Právo a spravedlnost

Prorok
Příběh
Přirozenost
Racionalita a iracionalita
Radost
Resignace
Řeč
Skutek
Slib a selhání
Služba
Smysl
Smysly
Společenství, společnost
Správnost
Suverén a hegemon

Svátek
Svoboda
Tabu
Tajemství
Universum
Úmysl
Úspěch a neúspěch
Věda
Víra
Vlastnictví 
Výsostné a ušlechtilé
Závazek
Zrcadlo 
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