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Sborník „Šmátrání“ byl sestaven jako samizdat na jaře 1987 jako výběr textů z časopisu 
Možnost z let 1983-1987, předcházel ho v polovině osmdesátých let sborník „Honzo vstávej“. 
Pro současné čtenáře Možnosti ve webové podobě může reedice sborníku Šmátrání být 
zajímavou sondou směřující ke zdrojům, východiskům současného rozvrhu Možnosti 
posledních let.

Texty jsou upravovány jen mírně, přiměřeně k tomu, že šlo o strojopis, u kterého redakční 
práce byla značně složitá. Dílčí úpravy byly prováděny přímo při prvním přepisu. Z textu 
byly vypuštěny tři články zejména pro přílišný rozsah, aniž by to nějak výrazně změnilo 
celkové proporce obsahu.  Sborník Šmátrání byl v r. 1987 vydán ve 24 výtiscích.
Sh 2006
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Z manifestu šmátrání :
... vlastně nevím, co je to za slovo - ale vím, jak velký je rozdíl mezi šmátráním, štracháním 
a zašantročením. Na štrachání jsem se ještě nezmohl, ale také nevím, zda je o co stát. 
Znamenalo by to přehrabovat se ve změti, štrachat... překrývat jedno druhým, ale to, co je 
navrch vždy nějak vidět. Ale já nevidím. Šmátrám.
Zašantročení je něco jako zaštrachání, v tom vidoucím přehrabování se něco nepozorovaně 
a nenávratně ocitne z dohledu. Zašantročení je zaštrachání, které nelze odestát.
Takové ale šmátrání není. Šmátrání není přehrabování, nemůže zaštrachat, zakrýt: 
zašmátrání je dokonavý tvar šmátrání, nic víc.
To je moje naděje.
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Š M Á T R Á N Í
     
Šmátrám. Ne že bych to chtěl vystavovat na odiv: Kdybych vše viděl, nešmátral bych.

(mému strýci)
...

Kreslila jsi někdy do písku na pláži? Chtěl jsem se zeptat autorky. Do věčného bezbřehého 
písku, který jen v úzkém proužku umletém vlnami unese přesný otisk  bosého chodidla? 
Na jedné straně suchá sypkost, přesýpanost, beztvarost změti, na druhé straně monotónně 
houpavý, vířivý pohyb... Tak  úzký proužek nabízející se pro dotek, nabízející se pro chůzi. 
Stačí nepozornost, noha nestačí uhnout před vlnou, ucítíte drolivost toho zdánlivě pevného, 
které nám odplave mezi prsty a klenbou chodidla, ucítíte pohyb toho, o co se opíráme a co 
nám protéká pod  nohama.
Zastav se a ohlédni:
Tvoje studie aktivit a doteků jsou studiemi pomíjivosti!
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Část I

Často používáme slova PLNOST, pokoušíme se jím označit nerozlišenou naléhavost toho, 
co nás oslovuje, pokoušíme se jím popsat stav, ve kterém se v mezních situacích ocitáme, 
pokoušíme se tak postihnout pocit, který jako by se nás v silných životních situacích 
zmocňoval, unášel nás, naplňoval.
Plnost. Pocit kompaktnosti a bezmezernosti, to, co tvoří v běhu našeho života, v plynutí 
našeho času pevné body: neporušitelnost vzpomínek, nezapomenutelných nadechnutí... 
Vědomí prázdna pro nás pak vyvstává i při pocitu nepatrné neúplnosti, nenaplněnosti, je 
tím, co nás provází běžnými denními situacemi, každodenností. Zaháníme ho, snažíme 
se plnost udržet, mít plnost, zmocnit se jí - a tato snaha nás znovu a znovu usvědčuje 
a odkazuje zpět k prázdnu. To jediné, co můžeme mít, je vzpomínka na plnost. Plnost 
mít nemůžeme, plnost má nás - a v okamžiku, kdy jsme schopni reflexe toho - se z ní 
vytrháváme. 
A tak je naše přítomnost hluboce rozporná svými touhami: po dosažení a po zachycení, 
po zrychlení a po zastavení...

Divák, který zde stojí před kresbou, může cítit zásadnost změny, kterou obdélník papíru 
prodělává pod rukou autorky. List papíru zve k výtvarnému projevu, zve k vytvoření stopy, 
znaku, zve k zásahu. Plnost i prázdno jedno jsou, než se vlastní aktivitou vydáme v šanc. 
Autorka zachycuje dotek - zastavuje ho v obdélníku, v řádu kolmic, který přijala. Malíř 
jihočeských krajin nazval kdysi autorčiny kresby stigmatizováním plochy. Platí to snad 
do té míry, do jaké je kresba - dotek - zastavením na cestě, po které se nelze vracet jinak, 
než ve vzpomínkách. Vystavené kresby jsou vzpomínkami na plnost, snad se dá říci, že 
přes zdánlivou prázdnotu obdélníku je plnost jejich tématem.
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Výstava „Proměna dětské kresby“

Pořádat výstavy dětských kreseb není nic neobvyklého. „Děti malují své město“, „Pohádkový 
svět dětí“, „Svět dětskýma očima“ apod. s podobnými výstavami dětských kreseb, většinou 
sestavenými z nejlepších (vybraných) prací dětských výtvarných soutěží, se setkáváme často. 
V této výstavě jsme se pokusili o něco jiného: podívat se alespoň ve zkratce na to, co dětská 
kresba je, co vlastně znamená.
Dětská kresba je zde především svědectvím o tom, co dítě vidí a jak viděnému rozumí. Ještě 
dříve, než se naučí „jak se má co kreslit“, dítě maluje a kreslí, jeho kresby procházejí řadou 
základních poloh, které se zde snažíme ukázat.

Co je to vlastně zobrazování? - Na tuto otázku bychom si měli odpovědět dříve, než se 
jednotlivými kresbami budeme zabývat. Odpověď, že jde o zachycování, vytváření obrazu 
skutečnosti je nicneříkající, znamená jen, že zobrazení je zobrazením skutečnosti. Jakou 
ale má skutečnost povahu vzhledem k vytvářenému obrazu? Čím je vzhledem k obrazu? 
Skutečnost je pro nás cosi samozřejmého, intimně ji známe. Je však omylem myslet si, že 
skutečnost je to, co zachytíme na fotografii, myslet si, že skutečnost má povahu obrazu. 
Fotografie není obrazem skutečnosti, jen skrze ni opět skutečnosti intimně rozumíme. 
Od skutečnosti se nedá oddělit, že zcela samozřejmě rozumím tomu, před čím stojím, tomu, 
na co se dívám, co slyším, na co upírám pozornost. Zobrazování - kreslení je pak krokem 
z intimity porozumění ke sdílení tohoto porozumění.

Mnozí z nás si schováváme první výtvarné projevy svých dětí, kterým někdo vstrčil tužku 
do ruky. Dítě pozoruje, že proměňuje tvářnost papíru: začárává ho nebo sleduje pomalu 
se tvořící stopu vlastní aktivity. To je samozřejmý a nutný krok ke kreslení... ale ještě to 
není dětská kresba, která by nás zde zajímala. I tento projev by jistě šel zkoumat na základě 
nějakých estetických kriterií, nicméně to podstatné, na co se tu snažíme ukázat, to není: 
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ničemu zde není rozuměno. Stejně tak jako čmárá, dítě papír deformuje, trhá, hněte 
v prstech jídlo a tluče různými předměty - hraje si. Je ve své intimitě porozumění uzavřeno 
do citové bezprostřednosti. Přitom je ale prokázáno, že už od prvních měsíců života rozumí 
obrazu. Reaguje na ovál se dvěma skvrnami a jeho výraz - obličej. A ovál je také první útvar, 
který dítě zpravidla zkouší cílevědomě nakreslit, zde se dostáváme k našemu tématu.

Prvním, čím dítě přesahuje v obrazovém smyslu svoji intimitu směrem ke sdílení, je tvář: 
obličej s očima, později i se rty. Tvář obrácená k nám, oslovující nás. Tak rozumí druhému. 
A v rozepjatosti k tomu dítě rozumí dříve abstraktně - (nějaký) pán, (nějaký) kluk, (nějaká) 
paní. Nejde tu o portrét, nejde tu o zachycení uhýbající vizuality do plochy. Vizualita v
našem smyslu dítě vlastně nezajímá, není pro něj nic samozřejmějšího, než že ruce a nohy 
jsou nalepeny na ovál obličeje. Dítě si neklade otázku, co jak vypadá. To, co ve své kresbě 
bezprostředně nabízí, je ikon - znak, kterému každý rozumí v obdobné intimitě, jako 
skutečnosti samé. Takový znak, který má se zobrazovaným jistou „podobnost“, ale kterému 
rozumí každý i bez zasvěcení do toho, jak je dnes vizualita sofistikovaně prezentována.

Velice často nám uniká, jak porozumění předchází naše úvahy o struktuře. Malířský 
realismus, deskriptivní geometrie a hlavně fotografie nás učinily neschopné rozumět 
vizualitě. Rozumět tomu, co vlastně vidíme. Dříve, než skrze perspektivu, fotografii 
a podobné způsoby zobrazování  přestaneme rozumět znaku jako znaku, dříve než jsme 
zahlceni obrazovým realismem, rozumíme bezpečně tomu, co vidíme. Dětská kresba nás 
o tom přesvědčuje. Malé dítě je v tomto čisté. Cílem jeho malování není vizuální shoda 
s tím, co je tématem kresby, vizuální stejnost s předlohou. Dítě maluje tak, že tvaruje, 
obohacuje původní znak, snaží se ho rozvíjet, odvozovat z něj, naplňovat detaily 
obrazovými, ale i významovými. Vždyť jde hlavně o to, aby každý věděl, „co na obrázku ¨
je“, aby obrázek udržel schopnost znaku - ikonu, ve kterém se protíná individualita a 
abstrakce.

Ve svém kreslení rozvíjí dítě zpočátku pouze několik základních znaků: obličej, postava, 
později dům, strom, auto atd. a to do dvou základních směrů. Je to především směr 
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k rozšiřování významovosti. Do kresby jsou zapojovány další a další rozpoznané detaily, 
tedy dílčí znaky pro detaily, dítě operuje se stále větším množstvím prvků navěšených 
na původní znak - ikon. Typickou ukázkou pro takto pojatou kresbu je zde „Rytířův 
dům“. Kresba je v prvním plánu pohledem na „otevřený“ dům, uvnitř jsou však ve zcela 
neobrazovém smyslu seřazeny všechny předměty, které má rytířův dům obsahovat. Kresba 
je v tomto smyslu výčtem, popisem - dopisem v tlaku k vyprávění při neznalosti psaní.
Druhý směr, ke kterému se dětská kresba vyvíjí je výrazovost, my bychom řekli výtvarnost. 
Už v nejjednodušší kresbě obličeje je pro to otevřen široký prostor: umístění očí do veselosti 
nebo do smutku, stažení koutků do zamračenosti nebo do úsměvu...

Zde znakovost nelze zmnožovat, výrazu musí dítě dosáhnout obrazovými prostředky. 
Příklady je zde možno nalézt na posledním panelu - mrak, panáček, váza.
Přitom je nutné si uvědomit, že dítě konfrontuje svoje kresby s ostatními kresbami, které 
vidí, že se snaží svůj obrazový svět uvést s nimi do souladu. Platnost nosného znaku - ikonu 
musí být stále ověřována. Jestliže má dítě v tomto směru rysy individuality tj. jestliže žije 
bohatým vnitřním životem, a zároveň má potřebu  vizuálně prezentovat viděné - vede 
to od počátku k pocitu jistého neporozumění ze strany ostatních, k napětí vůči sociální 
struktuře a jejím normám sdělování. Toto napětí samozřejmě kolísá - dítě má potřebu 
být sociální, tj. kreslit tak, jak se to dělá, princezny, domečky, vše, co vidí v ilustrovaných 
dětských časopisech, tedy také co dospělí „ocení“. Zároveň ale, jak se před ním otvírá 
intimní porozumění světu, zasahují do jeho kreseb bezděčně překvapivé momenty, které 
kresbu obohacují a přetvářejí. Ať jde o nahlédnutí souvislostí (jako jsou zde „pletené“ svetry 
na obrázku Dva Eskymáci) nebo o překvapivé zachycení výrazu jako v kresbě Padající pán, 
která vás na plakátu zve k shlédnutí této malé výstavy.
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Průvodní text k výstavě
-------------------------------
I
Dítě zkouší čárat po papíře, sleduje stopy vlastní aktivity, seznamuje se s možnostmi technik, 
odhaluje, že samo přispívá k výrazu. Agresivně začáraný papír v protikladu k pohráváním si 
s náhodně vytvořeným tvarem.

II
Ve středu zájmu kreslícího dítěte se ocitá kruh a obličej , dítě odhaluje svoji schopnost 
kreslit. Postupně přibývá prvků vně obličeje. Začíná ohledávání vertikály na obraze (čára 
ve směru od sebe, k sobě) orientující obraz. Obrázky začínají dostávat názvy.

III
Různé podoby postav nakreslených během jednoho roku. Pojetí těla se proměňuje 
v několika skocích: dítě porozumí vztyčenosti - z obličeje se vyvine postava, tělo se 
ale neuzavírá, je mu rozuměno zcela jinak než obličeji.
Tělu často dominují  ruce a nohy, které znázorněné jen vlnovkou nebo spirálou sugerují 
pohyb. Objevuje se plošná postava a postava umístěná do uzavřeného prostoru. Kresby 
už zcela pravidelně dostávají názvy. (Maria, Josef a Ježíšek, Máma a Kuba se jdou koukat 
na hvězdičky, Ptáci, Pán leze na žebřík, Pán leží v maringotce apod.).

IV
V dalším období se kresba překotně rozšíří na celé široké množství námětů a dosažitelných 
technik. Důležitou roli zde hraje pozorování souvislostí, ať již vizuálních nebo faktických. 
Dítě objevuje dům, zvíře, strom, loď, kresba zachycuje děj: nádraží, přístav. Dítě se vyrovnává 
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s plochou obrazu, např. vystřihuje vše, co nepatří ke „stromu“ který namalovalo, vystřihuje 
také „mapu“ , protože vše už je na mapě a mimo ní nemá tedy nic být.

V
Dítě se dostává do období, kdy převládá popis, obrazová stránka  věcí je vytlačená do pozadí. 
V „Rytířově domě“ je ještě rámcem udržena obraznost: z okna domu mává princezna, za 
ním stojí kůň, před ním teče řeka, uvnitř však vše potřebné pro rytíře připomíná svým 
uspořádáním dárkovou kazetu: sedlo, kabát s vyšívanými dračími hlavami , opasek, meč, 
svíčka, přilbice s hledím ve tvaru srdce, kalhoty, třmeny, rukavice, štít s drakem, brousek 
na meč. Boty, které dítě obrazově nezvládlo, jsou naznačeny jako začárané ovály.

VI
V protikladu k vyprávění a potřebě zachytit souvislosti hledá dítě výraz. Už v kresbě 
„ Narozeniny“ jsou zřetelné obě polohy. Především ale je to vidět tam, kde znakovost, 
významovost nelze zmnožit: na výrazu obličeje, na kresbě „Mrak“, na zachycení situace. 
Sem patří i kresba „Padající pán“, která vás na plakátu zvala na  tuto výstavu.

Fotografie : Jeskyně a člověk

...Jako bychom se propadli do sna - kam se poděly rozměry, kam se poděly tvary důvěrně 
známých věcí? Co je to za abstraktní prostředí? Je to jen hra se světlem a stínem? Nálada? 
Pokus o dokument o tom, jak vypadá místo zvané „jeskyně“? 
Na jeskyni vždy fotíme člověka v jeskyni. Na tom se nedá nic změnit už proto, že jeskyně 
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jako tvar bez člověka a jeho předmětů nemá smysl. Jenže člověk  v jeskyni - tolik možností 
jak to pojmout...
Už Dr. Absolon, jeskyňářský praotec, osvětlen magnesiovou loučí, uprostřed svých dělníků, 
se nechával fotit v objevech, u razícího stroje nebo u čerpadel. Byla to doba začátku století, 
doba dobývání přírody, starý pán se jistě cítil jako lovec slona nad zabitým zvířetem. Takoví 
lidé však na fotografiích této výstavy nejsou.
Prohlédneme-li si současné speleologické kalendáře a reklamní publikace, může nás první 
pohled na tuto výstavu zklamat. Nejsou zde ohromné propasti s pavoučky jeskyňářů, 
nejsou tu dómy překypující krápníky. Postavy na fotografiích nejsou ověšeny prvotřídním 
horolezeckým materiálem a hlavně nejsou tak suverenní v pohybu, opravdu, nejde o skvělé 
muže.
Vy, prvotřídní lezci, kteří pružně zdoláváte skalní stupně, vás autor fotografií také nefotil.

Jeskyně civilní
Jakmile na fotografii jeskyně přestane být člověk pánem, jakmile přestane být suverénem, 
vše se nějak změní. Autor fotí oživlou jeskyni: sobota a neděle znamenají pro muže něco 
zcela obvyklého - lézt. Nejsou to však sportovní výkony. Kontrola stavů vody, zapisování 
teplot, drobné opravy výstroje - nebo jen zalézat se podívat tam, kde už dlouho nikdo nebyl 
- to vše jsou věci všedního dne. V nich vzniká u mužů jeskyně cosi jako zdomácnění. A doma 
není proč být suverénem - stavět se do pózy před návštěvou? Civilní oživlá jeskyně a její 
atmosféra, pohyby jejích mužů - to je jediným  z motivů této výstavy.

Jeskyně sváteční
Velké čerpací akce, objevy. Dřina, únava v tvářích, bláto. Ale také uvolnění, radost. Jeskyně 
sváteční, probuzená soustavnou činností svých mužů, jeskyně víc a víc otevřená a nabízející 
se - to je zde druhým motivem.
Jeskyně a její muži - civilní a sváteční jeskyně ženského rodu - tak by mohl znít druhý 
název této výstavy.
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Jak lze nakreslit kozla, shozeného právě z věže ? Zeptal jsem se. 
Přinejhorším jako Lada, odpověděl mi po chvilce. Ale tos asi nechtěl slyšet.
Jak lze nakreslit vlka, pasoucího beránky? Zeptal jsem se ještě. 
Beránky můžeš začít jako Exupéry, ale na vlka pozor - těmhle teoretikům kultury z toho 
vždycky vyjde ovčáckej pes.
...
(ilustrace „Historického kalendáře království českého “)

Četl jsem ta vystříhaná písmena, to, jaks je slepovala a zdálo se mi, že tě při tom vidím, 
představit jsem si tě nedovedl. „Trojrozměrnost prostoru není nic samozřejmého“ točilo se 
v mé evropské mysli, „ je to ďáblovo pokušení, nabídka vlády nad světem..“ Jenže Ďábel je 
podvodník. Nikoho nevede správně.

Milá PNČŠ

Co to vlastně znamená, mám -li na mysli hrnek s mapou od vypité kávy? Jak ho mám? 
Mohu bezmyšlenkovitě usrkávat poslední kapky ze sedliny - to jej pak sice držím, ale tak 
úplně jej nemám, mohu, jako teď, přemýšlet o hrnku, který budu (nerad) muset umýt, mám 
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jej pak na mysli, i když na něm zrakem spočinu jen letmo, a konečně mohu si jej prohlížet, 
přecházet zrakem od detailu k detailu, ohmatávat ho, mít za předmět zájmu.

Všechny tyto tři způsoby, jak hrníček „mám“, jsou nejzajímavější tím, jak obtížně jsou 
navzájem slučitelné. První způsob „držení“ hrnku a problematické „mám či nemám přitom 
hrnek“ nelze přejít tím, „že jsem si nevšiml“. Může se totiž ukázat, že ačkoli si nepamatuji, 
že bych kdy „měl“ hrnek v reflexi nebo za předmět zájmu, může se jím stát ve vzpomínce. 
Hrnek, který jsem kdysi bezmyšlenkovitě držel v ruce, nyní reflektuji, vzpomínám, ale nejen 
to. Mohu být až překvapen, jak jasný obraz  hrnku ve svých vzpomínkách mohu mít. Takový 
jasný obraz, že vzpomínaný hrnek se pro mne stane předmětem zájmu: přecházím u něj 
jakýmsi „vnitřním zrakem“ od detailu k detailu. Jakým způsobem tedy „mám - nemám“ 
tento hrnek? Vždyť teď na situaci, ve které jsem z něj náhodně a bezmyšlenkovitě upíjel při 
psaní dopisu PNČŠ, dovedu vzpomínat tak, jako bych právě nyní psal a náhodně zavadil 
zrakem o hrnek a zálibně si prohlédl jeho detaily! Už první způsob bezděčného „mám - 
nemám“ držení hrnku nás tedy staví před zásadní problémy. 

Před reflexí, před verbalizací, před tematizací v obrazovosti se hrnek (to, s čím se setkávám) 
stává mým vlastnictvím, součástí mne. Mohu o něm (pokud se k němu obrátím) přemýšlet, 
mluvit, mohu si ho představovat, bez omezení. I když je hrnek teď už dávno uklizen, stále 
mě to svádí prohlížet si, potápět se do vizuality (toho, jak hrnek vidím) kterou skýtá a může 
skýtat, svádí mě to k tomu bezmyšlenkovitě ho otáčet v prstech, odvíjející se mapy, trhající se 
sedlina, stíny a lesky matného povrchu, otisk rtů... A mohu se také pokusit hrnek nakreslit: 
poučen načrtnout ovál, vyšrafovat stíny, zaváhat nad prostorovostí ouška... a raději si hrnek 
vyfotografovat: podle fotky zvládnu ouško snáz(!).

Ačkoli obraz hrnku v představě mám, jak to, že mi uniká, chci-li ho nakreslit? Jak to, že je 
takový rozdíl mezi tím mít hrnek a mít fotografii hrnku? Že si mohu hrnek ve vzpomínkách 
nebo i ve skutečnosti prohlížet ještě neznamená, že jsem schopen ho nakreslit. Zjišťuji, že 
ačkoli si ho prohlížím, nemám jeho obraz k dispozici. To platí i pro hrnek, který nyní držím 
v ruce. Mezi hrnkem (ať ho mám jakkoli) a realistickým obrazem hrnku je nepřekonatelná 
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propast. Hrnek ani vizualita hrnku není k dispozici tak, jak ji zastavuje fotografie nebo 
realistický obraz. To, že se realistickým obrazem spokojujeme, to, že jej vyhledáváme - je 
projevem degenerace toho, jak hrnku rozumíme, zúžení toho, vytržením z přirozeného 
rozumění tomu, s čím se setkáváme. Myslet fotografický obraz hrnku jako postižení hrnku 
znamená základní nepochopení viděného. Realistický svět by byl prázdný, nebylo by v něm 
čemu rozumět. Realismus nevede správně.

Ve sboru CČSH v Libni je nad oltářem plastika L. Tichého Kristus na kříži. Na tenkém, 
nehmotném kříži jen torzo těla, sourodé, mající váhu - a přesto jako by jej kříž nepodpíral. 
Vztah Krista a kříže... Srovnejme kříže středověké, renesanční, barokní, naturalisticky 
bolestné ukřižování Německa, netělesné kříže mystiky a sledujme vztah hlavy Kristovy 
a průsečíku břeven: na starých ikonách, na středověkých obrazech to místo vůbec 
nenajdeme. Břevna se protínají ZA Kristem. Kristus je mezi námi a křížem, zakrývá nám 
to podstatné na kříži svou hlavou. Teprve mnohem později, jak zobrazování dostává 
renesanční impulzy, jak se materializuje, klesá Kristovo tělo na kříži svou vahou: teprve 
teď se zavěšuje na kříž, a zpoza hlavy vyčnívá část křížících se břeven. Naturalismus pak 
už vidí jen kříž a tělo - obraz je animální, hřeby taktak že udrží váhu ukřižovaného, jako 
by ke Kristus ke kříži nepatřil. Proč je však tolik důležitý průsečík břeven? Co je na něm 
zvláštního? 

Místo, kde se břevna protínají - kříží - je samou podstatou kříže, nese v sobě vertikálu 
i horizontálu. Břevna by se mohla míjet, břevna by mohla být pouze posazena jedno 
na druhé. Tak byli znázorňováni lotři, také oni viseli s Ježíšem, byli však zavěšeni pouze 
na horizontalitě. Nenesli kříž. Kříž nesl Ježíš - aby pak kříž nesl Ježíše. Také Šimon Cyrenský 
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nesl kříž - a k tomu se hlásí křesťané: ti kteří věří, že svou smrtí na kříži na sebe Ježíš 
Kristus vzal hříchy světa. Porozumět kříži a porozumět světu - to spolu úzce souvisí. Kříž 
je křížem smyslu. Středověk v tom měl jasno: Kříž, láska a Kristus jedno jsou. Průsečíkem 
kříže je Kristova tvář, věnčená trnovou korunou a svatozáří. Kristova tvář je oslavná věčnost 
protínání vertikality a horizontality života, v časnosti věnčená bolestí. 

S rozpadem středověkých jistot se rozpadá i jednota Krista - kříže. Do popředí zájmu 
se dostává tělo - a odhaluje tak smrt. Neboť odhalenost průsečíku kolmic je odhalenost 
bodu zoufalství a opuštěnosti, osamoceného propadání. Barok to cítil, jeho Kristus na kříži 
je Kristem výkřiku. Odhalení prázdnoty - ale zároveň jde o pouhý moment pohybu, 
neudržitelný moment: dynamismus baroka se snaží zrušit prioritu vertikality a horizontality 
kříže, pokouší se vyhnout nevyhnutelnému... A není náhodou, že mystické kříže posledních 
století se tak podobají středověkým - jsou mnohdy namísto vlastního průsečíku přímým 
vyznáním Kristova vítězství - to je ale opačný extrém, opomíjení tíže, váhy pozemského. 
Smrt je zde předem zrušena, neboť život ve své materialitě není ke kříži připuštěn.
Vztah Krista a kříže...Na zobrazení ukřižovaného krista a na vztahu Kristovy tváře a místa 
křížení břeven vidíme jasně, jak tvůrce a jeho doba rozuměli světu, životu (nesení kříže) 
a smrti. 
Vraťme se v těchto souvislostech ke kříži v libeňském sboru. Nízký, plochý kříž zde tvoří 
plán, ze kterého „ vystupuje“ do prostoru tělo Kristovo. Tělo visící a zároveň jaksi trčící z 
kříže. Kříž zde zakládá tělesnost, hmotnost kubistické zkratky těla, stylizovaného do něko- 
lika základních prvků. Hlava Kristova však není od hmoty trupu oddělena, není zde žádná 
část těla, která by měla vztah k průsečíku břeven... Tělo je zde jen estetická zkratka - a hlava, 
tvář Krista se takovému pojetí vzpírá. Tvář Kristova - to je tvář Lásky. Socha však je pro nás 
jen připomínkou ukřižování, poukazem, že kříž cosi zakládá. Sochař nás přistihuje při tom, 
jak nám, aniž bychom si to uvědomovali, chybí Kristova tvář! Vyznáváme Krista, máme 
porozumění kříži, nenalézáme však jednotu v kříži jako tělesném utrpení, a zároveň triumfu 
Krista ukřižovaného. Žijeme rozpolceni mezi existencionalismem a mystikou, náš život 
a smrt jsou zasaženy touto rozpolceností.
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Výstava linorytů

Grafika je zcela zvláštním oborem vizuálního umění, v mnohém těžko srovnatelným 
s ostatními. Tvořit kresby, obrazy, znamená vytvářet nové individuální artefakty: To je
 pochopitelné - vždyť vizualita ve své nekonečné rozmanitosti nepodléhá žádnému 
opakování, totožnost, stejnost v ní nelze nalézt. Vznik grafických technik je proto historicky 
významný předěl, zlom: jistá vizuální jednota se může znovu a znovu opakovat, je možné 
získat velmi mnoho totožných obrazů. Touto zkušeností se jistě mění způsob přístupu 
k vizualitě jako takové. Sám problém otisku je starší, ale jeho rozvinutí v technice 
zobrazování je něco převratného. Pokus otiskem poukázat je v grafice překročen. Grafický list 
nepoukazuje k ostatním grafickým listům tak, jako peníz k penízům, nepoukazuje k identitě 
pisatele jako pečeť, nepoukazuje k ornamentu jako odlitý kachel, jako opakující se element. 
Grafický list je nezávislé zmnožení vizuality, nastoluje problém vizuální stejnosti. Od této 
chvíle přestává mít výtvarné dílo jistý lidský rozměr. Setkat se s vizuálním dílem znamená 
postavit se před něj, vidět ho. Grafika ruší jedinečnost mého setkání, prohlížení: mohu 
uvažovat mnoho lidí postavených (každý v jiném prostředí) před stejný obraz. 

Pro návštěvníky výstavy se může zdát tento text nepochopitelnou oklikou - máme zde 
na zdech grafiku moderní, poučenou, cílevědomou. Proč uvažovat, co znamenala grafika 
kdysi? Proč uvažovat o tom, že byla průlomem? Žijeme v době nekonečných serií 
identických předmětů, kdy vizualita sama se stala nahraditelnou, plnou opakování 
a totožností. Moderní tiskařské techniky už dávno vytlačily tradiční grafiku z běžného 
použití v reprodukční technice: má tedy grafika ještě nějaký zvláštní význam? Proč uvažovat 
o vztahu grafiky a identity? Proč se snažit porozumět grafice jako nějakému zvláštnímu 
kroku? Jedním z důvodů, proč nyní nastává jistá renesance grafiky je možná to, v jakém 
stavu je dnes malířství jako takové. Malovat, kreslit - to je dnes pro mnohé mladé tvůrce 
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namyšlenost, ničím nezaložený, příliš proklamativní postoj v prostředí, kde jsme obklopeni 
předměty seriově vyráběnými, kde lze na prstech spočítat věci, které nejsou „jedny 
z mnoha“. Grafika znamená opak - přitakání seriím,  ale takovým, za nimiž je cítit 
lidská ruka, je příležitostí pro ukázněnost, neokázalost. V tomto duchu je přitakáním 
heideggerovské dílně, smysluplné organizovanosti lidské práce. Grafika znamená jisté 
porozumění technice v původním smyslu. Obrácenost, levopravost grafické desky je oslavou 
lidské schopnosti cílevědomě tvořit, dávat vidět. Je-li kreslení krokem k vytvoření obrazu, 
pak je grafika několika koordinovanými kroky.

Ale nejde jen o techniku jako opakování. jde i o výrazové prostředky grafiky, zejména 
zvýrazněnou linii a šrafáž. Roy Lichtenstein provedl totéž i v obraze: silně zvětšené útržky 
ze stránek comics, obrazy sestavené z ploch  stejnorodých rastrů a ze silných linek, obrazy 
ohledávající rastr jako přechod mezi černou a bílou, jako šum, ohledávající to, co skrze 
rastr přijímáme. Grafika ve zde vystavených pracích pracuje s černou a bílou, se šrafáží 
a linkou. Stojí před stejným problémem v jiné rovině. Vystavené práce ukazují jasně, jak 
autor vizualitu třídí, klasifikuje do různých výrazů rastrů. Tomuto typu obrazu rozumíme 
v podstatných linkách kontrastujícím k výplňovým šrafážím: to je postřeh hluboce 
cítěný. Vizualitu nedokážeme zachytit nezpracovaně, naše rozumění obrazu je vždy zčásti 
schematické. Jsme spíše schopni vzdát se linie než rastru. Rastr nám umožňuje rozumět 
tvaru. Upoutá-li něco v obrazu náš zrak, klesá ostatní na úroveň šumu - rastr má hluboké 
opodstatnění! 
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C H R I S T O

- Skalnaté údolí přepažené desítky metrů vysokou látkovou přehradou, ostře červená 
tkanina kontrastující se skalami a travnatým dnem údolí - Intenzivně žlutou tkaninou 
pokryté cestičky podzimního parku - Desítky kilometrů vysoký plot s napnutou bílou 
látkou, tvořící v kopcovité, málo osídlené krajině výraznou bílou linku, křivku - etc. 
Taková jsou realizovaná díla - objekty  - výtvarníka bulharského původu, vlastním 
jménem Christos Javachef...

Žijeme ve střední Evropě, která již po tisíciletí hustotou a stylem svého osídlení předurčila 
každé místo země k mnohonásobnému uchopení a převrácení. V dnešních hlubokých lesích 
nacházíme zbytky středověkých vesnic, políček, téměř si neuvědomujeme tisíce uměle 
vzniklých přírodních rozhraní a objektů - mezí, krajů lesa, luk, polí, pěšiny, strouhy, cesty, 
řady stromů. Hranice pozemků po desetiletích různě obdělávaných, způsob umístění staveb 
- to vše, co tvoří spolu s geofyzikálními podmínkami obraz země, ve které žijeme. Obraz, 
který vnímáme, vznikl tisíciletým působením náhodných i cílevědomých a opakujících se 
zásahů a činností. Změna postavení člověka „do světa“ během posledních století, znamená 
i změnu samotného cítění, chápání sama sebe v krajině. Výsledky vědy a techniky umožňují 
člověku nebrat příliš na zřetel dosavadní kontinuitu zásahů do krajiny, navíc je krajina stále 
více viděna plošně, kartograficky, jako zemský povrch. Naše porozumění krajině je pro 
Američana nepochopitelné.
Na rozdíl od Evropy, která je utvářena staletími kultivace, je krajina Ameriky nově 
vytvořená, zná počátek svého tváření. Lze prakticky vysledovat historii každého zásahu 
do ní. Jakýkoli zásah do ní je tedy z našeho pohledu přijatelnější. Američan není svázán, 
když rozhodným způsobem zasahuje do krajiny, když jí vtiskuje zcela nový charakter. Linka 
několikaproudé dálnice v evropském rozměru ruší tisíce organických tvarů krajiny, 
v americkém pak pouze - více či méně vhodně - dává nový tvar. 

Desítky kilometrů dlouhý, klikatící se umělý předěl. Znepokojuje, je zdánlivě beze smyslu. 
Přitom je zřejmé, že takto po krajině běžících linek vytvořil člověk nespočet. Některé 
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samozřejmostí průběhem stovek let, jiné násilně. Některé zásahy do krajiny pomíjivě, jiné 
trvale. Stačí jmenovat jen namátkou: ostnaté dráty a ploty s elektřinou na státních hranicích, 
soustavy zákopů z válek, rozsáhlé zemní práce při stavbách kanálů, železnic, silnic, ale 
i sloupořadí elektrických vedení, rýhy plynovodů, ropovodů ap. 
Linie, kterou krajině vnutil Christo, je z umělé tkaniny, je to krásná linka vedoucí po obzoru, 
přeskakující kopce a vlnící se na terénních nerovnostech. Hraje si, svádí k  myšlence 
na pohyb (běží v krajině) a hlavně manifestuje jediný svůj smysl: být estetickým objektem. 
Umožňuje člověku znovu si uvědomit krajinu jako svoje východisko, umožňuje nově se 
podívat na všechny ostatní lidské otisky v krajině. Christo vytvořil díla, která nás nutí 
dívat se na lidský zásah do krajiny jako na nedílnou součást krajiny. Vykročil do krajiny 
z architektury, od budov zabalených v látkách a umělohmotných foliích. Přestupným 
můstkem mu bylo zabalení parkových cest, velice dobře pak v „běžící ohradě“ využil šance, 
které mu krajina nabízela. Mezi sochou obalenou splývavou folií (kde je „jen“ negován 
ušlechtilý tvar a materiál sochy), „balíkem vzduchu“ (nesmyslně vymezeným prostorem, 
kde není co negovat), budovou obalenou v látce (destrukcí architektonického prostoru), 
pokrytím parkových cest látkou (oddělení od kontaktu se zemí v přírodním prostředí) jsou 
jistě významné rozdíly a zřejmý posun. Nikdy však nelze popřít úlohu, kterou tkanina nebo 
folie má: rozdělovat, oddělovat. 

Christo používá hrubé syntetické látky, folie, lidsky sterilní materiály vyráběné v nekoneč- 
ných plochách, jakoby předurčených k oddělování. I v případě „ běžící ohrady“ je neustále 
přítomný základní význam, který každá ohrada, plot má: odděluje, rozděluje. Vnitřní, lidský 
rozpor, který v sobě Christovy objekty nesou, který jejich realizace obnažuje, tkví v samém 
základu jeho činění, v rozporech, nesmyslnosti, hrozivosti možností, které člověku nabízí 
současná věda a technika. Jakmile Christo začíná tvořit v krajině, otvírá svým dílem náhled 
na problémy, které mají samostatný život. Zde leží těžiště významu Christových objektů 
pro nás: Celý komplex vztahů současného zásahu člověka do krajiny, zásahu umožněného 
technikou, je zřetelně obousečný. Krajině je člověkem vtiskáván tvar, který zpětně zabraňuje 
přirozenému kontaktu a který přitom - to je nejhrozivější - je jakoby „samozřejmě“ 
esteticky přijatelný. Člověk zůstává užaslý stát nad dílem lidských rukou, nad výsledkem 
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lidského snažení. Manifestace lidské aktivity při tvarování krajiny je krásná i hrozivá 
a problematická. Přitom pro to, aby si širší okruh lidí seznamujících se s Christovými 
objekty uvědomil i tuto druhou, výhružnější stránku věci, není mnoho podniknuto. Popisy 
instalací a dokumentace směřují k tomu, vidět tyto objekty s jistou senzačností, jako 
povrchně estetické, bez další závažnosti a možné problematiky.

Co chránit

Kdysi dávno jsem se dostal do sporu s přítelem archeologem - o použití estetických kritérií 
při stavbách středověkých hradů. Nesouhlasil jsem s jeho tvrzením, že hrady ve středověku 
vznikaly jako čistě účelové stavby a že tedy nějaká estetická kritéria nepřipadala v úvahu. To, 
jak hrady působí na nás, je prý založeno až romantickým výkladem, a mnoho historizujících 
staveb v tomto duchu také vzniklo... Bouřil jsem se proti hrubosti a neschopnosti rozlišovat, 
kterou jsem v jeho tvrzeních cítil, viděl jsem, že za slovy „estetické cítění“ se skrývá něco, co 
neodmyslitelně patří ke každé přímé aktivitě člověka. Dokazoval jsem na základě jasných 
důkazů, že mnoho konkrétních tvarů hradních staveb nemá žádný „účelový“ podklad, 
naopak, že např. u hradů stavěných v 13. století (kdy se u nás mnoho neválčilo), lze nalézt 
mnoho příkladů neúčelného použití původně účelných stavebních prvků (bašt, věží, střílen) 
bez valného obranného smyslu, zato se smyslem pro proporci, celkový obrazový nebo 
hmotnostní kontext. Dokazoval jsem, že mnoho záleží na odhadu, iracionálním uvážení, 
které přesahuje racionální rozvrh, že záleží na tom, odkud a jak se stavitel na stavbu díval 
ap. Za tento odhad, za přesah obsahující estetické cítění a tedy přirozené uplatňování 
kompozičních prvků, jsem se tenkrát nedostal. Měl jsem tehdy pravdu? Proč jsem lpěl 
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na tomto „ přesahu“ ? Trval jsem v podstatě na tom, že lidská aktivita, přímá lidská 
aktivita je nezjednodušitelná. Estetika se mi sem dostala, protože na ní je to nejzřejmější. 

Přeli jsme se o estetiku (kterou archeolog chápal zcela jinak než já), moje hlavní argumen- 
tace ale už vedla jinam: na lidskou aktivitu v krajině je nutno se dívat celistvěji než dosud. 
Není náhodou, že dnes, kdy většina lidské aktivity v krajině je nepřímá, objevuje se tento 
problém ve své naléhavosti. Zásah do krajiny nakreslí projektant v krychli své pracovny, 
geometr vykolíkuje podle papíru a buldozerista vyrobí podle kolíků. Krajina sem, krajina 
tam. Otřeseni stojíme před faktem, že zatímco doposud mohla ve své tiché rozporuplnosti 
naše dvojí představa světa koexistovat (svět  racionality a svět přímé zkušenosti), náhle se 
vše radikalizuje. Převážně lidská aktivita zasahuje krajinu a vůbec náš život systematicky, 
dlouhodobě. S hrůzou zjišťujeme tragickou vyhlídku: předmětné chápání  a předmětné 
reflexe všechno bude  n a k o n e c  odpovídající zdegenerovanému tvaru tohoto světa. 

Lidská stavení přestávají nést „ pečeť“ lidské aktivity, jak jsme byli dosud zvyklí, ve světě, kde 
žijeme převažuje stále víc architektovo pravítko a novinová řeč. Držíme se alespoň známek 
nezničitelnosti přirozeného vztahu k světu, ale to je stálý ústup. Naději v nás vzbuzují 
alespoň nezjednodušitelné stopy kol traktoru (spíše rukou traktoristových na volantu), které 
ani na scelených lánech nepřestávají odkazovat na lidský rozměr jinak obludných zásahů 
do krajiny, naději v nás vzbuzují struktury pásů stébel položených v jednom směru žací 
lištou kombajnu, které můžeme ve sterilní tváři krajiny zdáli sledovat jako rukopis člověka... 
I gigantická hala nového závodu, výsměšně nepoměrná vůči člověku, časem ožije, naplní se 
jizvami lidských činností, stopami, otisky... 

Ale přesto jde na člověka úzkost: Což všichni, kteří chodí kolem, nevidí, jak jsme den 
ze dne ochuzováni, ožebračováni? Je nejvyšší čas ukázat, že vůbec nejde o sentimentalitu, 
romantismus nebo nějaké odtažité estetické problémy, že nejde jen o „předmětně“ chápanou 
ochranu životního prostředí. Otázku co především chránit je nutno postavit v její plné 
radikalitě.
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O kouli na vrcholu hory /část polemiky/

Vážený pane H.,
nechci polemizovat s vaším pojetím architektury jako „úkolu pro člověka“, jak ho vykládáte 
na příkladu obchodního domu Máj nebo architektuře domu Aleny Šrámkové na Můstku. 
Pokus obhajovat obdobným způsobem projekt kulovité budovy na vrcholu Sněžky je 
však podle mne omylem, řád města, do kterého umisťujete svoje budovy na straně jedné, 
a řád krajiny, které vnucujete svoji kouli na straně druhé - se zásadně liší. Překvapuje mě 
rychlost, s jakou jste v textu opustil Platona i Loose a začal se zabývat projektem koule jako 
typickým příkladem myšlení vašich architektů. Na rozdíl od „rozumnosti“ (jako výhledu 
na božskou míru) a „umění“ význam slova „příroda“, které používáte, necháváte zcela bez 
výkladu. Umisťujete svůj architektonický objekt do protikladu k přírodě, jako by to bylo 
něco samozřejmého. Ale kde je potom váš vytyčený úkol? Co je to „příroda“? Je opakem 
technologie (té nezaložené, manipulující dovednosti?), je to řád, se kterým se setkávám, ale 
ve kterém pro sebe nenacházím místo... je to objekt přírodovědy... je to nějaká síla, princip? 

V tomto směru jste zůstal čtenáři ve svém výkladu biblického a řeckého světa dost 
dlužen. Pokusme se však zeptat jinak: budu-li uvažovat krajinu jako místo svého života 
v otevřenosti horizontu, potřebuji dělit svět na přírodu a ne-přírodu? Neměl bych potom 
především směrovat rozumnost svých aktivit vzhledem ke krajině? Nechá se snadno 
dokázat, že nemáme k dispozici žádnou „čistou“ přírodu, z krajiny se nedá vydělit to, 
co do ní vtiskly tisícileté aktivity člověka. Krajina je člověkem formována, vytvářena, 
a to i ve zdánlivě „divokých“ místech, jako jsou vaše Krkonoše. Nepřistěhovali jsme se 
do australské pouště nebo do sibiřské tundry. Píšete o „harmonii čistě technické stavby 
a „divoké přírody“, jde vám o způsob respektu k něčemu, co člověk nemá k dispozici ale 
co má k dispozici člověka. To vše se mi zdá velice spekulativní, nedůsledné. Kde se tu vzalo 
to romantické pojetí přírody? Umístím-li v řeckém duchu vaši kouli do členité krajiny bez 
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výrazných architektonických objektů, vypjatost, kterou se snažíte navodit, zmizí. Zůstane 
neobvyklý objekt v krajině. Jak se má k vaší rozumnosti? Zdá se mi, že jste ve svojí úvaze 
o odarchitektonizované kouli neopustil prostor svojí pracovny, že jste plánované stavbě 
stál příliš blízko, neodstoupil od ní - v tomto případě ze stráně dolů. Naším tématem není. 
zpochybňovat rozumnost toho stavět domy na Můstku nebo obchodní domy Máj v centru 
města. Mohu se však ptát: „Je rozumné stavět velký dům na vrcholku hory?“ Je-li celá 
koncepce současných zásahů do krajiny nerozumná, je marné hledat rozumnost toho či 
onoho zásahu.  

Krajina je v současnosti pro člověka místem, kde bezohledně manifestuje sílu techniky, 
už dávno jsme ztratili porozumění tomu, že má být místem našeho života. Koule 
vašich architektů dokazuje naprostou bezradnost vůči tvářnosti krajiny, útěk z krajiny. 
Na kopec, vrchol hory nepatří dům, sem patří věž (kdyby od nás chtěli věž, povzdechne 
si architekt, navrhli bychom krásnou, jako na Ještědu - ale oni chtějí dům - nezbývá než 
postavit dům). Ale proč se potom nepodobá observatoři, meteorologické stanici, takový 
dům má také vcelku ještě rozumné místo na vrcholku hory. Ale koule? Proč koule? Koule 
je vyspekulovaný tvar, ruší základní orientaci člověka k rovině a vertikále. Shledáváte žití 
v kouli „napodobivým výrazem lidské situace.“ To jsou marné pokusy dodatečně vzbudit 
zdání rozumnosti nerozumného. Odmítáte úkol vytvářet rozumné místo v souladu 
s prostředím, jako by každý požadavek na soulad znamenal zavrženíhodný falešný respekt 
k hotovému. Proč vaši architekti nepoužili polokoule, rozumné klenby chránící člověkovu 
rovinu? Rovinu vydobytou na vrcholku? Koule je zde pokusem postavit se mimo krajinu, 
do lhostejnosti, do toho, co je vně, do města v malém. Jakoby bylo možné uzavřít se 
v dokonalosti. Koule je v doslovném smyslu omezená, dokonale pasivní, navíc zde ve své 
uzavřenosti karikuje sama sebe - nedokáže nedotýkat se, nespočívat, neležet. Vystupuje proti 
pseudoromantismu stylizovaných chatrčí s umělými došky, nic proti tomu nenamítám. Ale 
jednoznačné východisko, na kterém by se tento problém dal uvažovat, jste vytyčit nedokázal. 
Používat to, s čím jste vystačil při hodnocení nových objektů v rozmanitosti městské 
zástavby, v tomto případě vhodné (a rozumné) není. 
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Prostor / poznámky/
...
Zkoumám-li své přirozené zkušenosti s prostorem, vidím, že jsou dvojího druhu. V první 
řadě je to prostor, jak jej vnímám v krajině, nad krajinou, nad obzorem. Svět v naší 
zkušenosti se pak dělí na zem, po které chodíme, a prostor, který je otevřeností. Člověk 
i to, s čím se setkává, příroda, veškerý život a dění se pak odehrává v krajině, která je 
tvarovým i směrovým vymezením prostoru, jediným jeho rozměrem.
Druhou přirozenou zkušenost člověka utváří prostor architektury - chodba, místnost, 
podloubí, sál - to jsou prostory vymezené zcela jinak, to je prostor geometricky uchopený, 
ohraničený, rozdělený, chápaný jako synonymum pro objem. Protiklad takto chápaných 
prostorů je známý. Zůstává ale otázka: předpokládáme-li zkušenost s prostorem krajiny jako 
prvotní, kde a jak se vyskytuje zkušenost s prostorem architektury? Na krajině je podstatné 
nejen to, že se jí mohu pohybovat, ale také že vidím kam jdu, krajina je mi otevřená, mohu ji 
obhlížet, přehlížet. V tomto jsem však závislý na zdroji světla, na slunci, to vše platí jen ve dne. 
Jak je to ale v noci ? 

Pohybuji-li se noční krajinou, zpravidla pociťuji pouze nedostatek světla - ještě vždy něco 
vidím. Zcela nová situace ale nastane, rozdělám-li oheň. První zkušenost vymezeného 
prostoru získává člověk pobytem v dosahu umělého zdroje světla. Oheň je náš oheň. 
V protikladu ke slunci, které svítí na spravedlivé i na nespravedlivé. Oheň, v jehož dosahu 
sedím, osvětluje pouze nejbližší předměty - a způsobuje, že pro mne pozadí zcela mizí. To je 
zásadní změna, nová zkušenost: místo, kde jsem (u ohně) je vymezené z prostoru otevřenosti 
krajiny, nyní uzavřené tmou. S příchodem denního světla se prostor vymezený osvícenými 
předměty ztrácí, mizí. Člověk si ale může uvědomit, že blízká křoví, větve, kameny, měly 
zcela jiný smysl, než mají v krajině. K tomu, abych získal zkušenost vymezeného prostoru, 
nepotřebuji tedy jeskyni, a jeskyně sama mi ani takovou zkušenost dát nemůže. Do jeskyně 
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mohu vnášet světlo - ale nikdy zde nenastane ta zázračná změna mezi otevřeností 
a uzavřeností, která se odehrává u ohně v krajině za soumraku a z jitra.
Ohrada, val, okraj mýtiny uvnitř kterých hoří v noci oheň - to jsou v plném slova smyslu 
první vymezení prostoru (nikoli plochy), plynulá vymezení z otevřené krajiny.

O jeskyni, sklepě a gagarinovi 

Dnes velice často užívané slovo horizont, lépe snad česky obzor, se pojí s jistou představou 
prostoru, sama sebe v krajině. Ať kráčím, jak chci, ať vylezu sebevýš, nepřenesu se přes něj. 
Obzor mne limituje. 
Za obzor sahám svým myšlením - ale chci-li toto myšlené spatřit, musím se „vydat“ k němu, 
změnit místo. Obzor je hranicí možnosti vidění, vymezuje otevřenost, ve které se mohu vůči 
něčemu postavit. V jeskyni obzor nemám - to je vzrušující. Otevřenost zde znamená něco 
jiného. Nějakou dobu po vstupu do jeskyně setrvávám ve stavu analogickému k porozumění  
„sklepu“ , tj. místnosti pod zemí, ale toto určení se postupně rozpadá tak, jak se v jeskyni 
pohybuji. Sklep přejímá svůj smysl od místnosti, je funkční součástí domu, ukládá se sem 
něco, aby to nepodléhalo rytmu času(!), je zde hledán úkryt a pod. Sklep byl vytvořen lidmi 
s jistými úmysly, předpokládalo se, že se zde člověk bude pohybovat, a toto promyšlené 
nebo intuitivní uspořádání sklepa vzhledem k pohybu a orientaci člověka se nechat vést. 
Plzeňské podzemí má např. některé spojovací chodby uzpůsobeny tak, aby se v nich nechaly 
nosit sudy. V jeskyni se orientujeme zcela jinak, není se zde čeho zachytit, žádný tvar zde 
neodkazuje ke své velikosti, málokdy se mohu spolehnout na řád, který jsem postřehl. 
Jeskyni chápu bez nadhledu, bez vztyčenosti, hmatem, tím, jak klade překážky mému 
pohybu a naopak, jak můj pohyb umožňuje. Kdyby žil Eukleides v jeskyni, neměl by to 
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s prostorem tak jednoduché. V jeskyni nelze jednoduše „myslet přímku“, táhnout ji, jak chce 
Kant v prostoru jako „formě názoru“. V jeskyni není samozřejmostí „otevřenost“ prostoru, 
která k tažení přímek vyzývá, zde musí člověk vystačit s úsečkami a křivkou. V jeskyni nelze 
nastolit problém konečnosti, porozumění otevřenosti zde není vázáno na horizont, přímku, 
na prostor horizontem a přímkou otevřený. 
A jak se mi sem dostal gagarin? Stoupám-li, dostávám do svého obzoru stále víc věcí, stále 
více toho „obsáhnu“, ale v jistém smyslu i ztrácím. Tím, jak vzlétám výš a výš od země, 
vzdaluji se, můj obzor se fakticky zmenšuje, až z něj vidím jen kolečko. Takové tragédie bych 
se nechtěl dožít. Obrácenou stranu Země stejně neuvidím (tj. obzor stejně nezruším),jen 
zjistím, že jsem se „vydal“ nesprávným směrem. Nyní, když jsem gagarinovsky ponížil 
obzor, je přímka v prostoru jaksi netělesná, zbytečná, pohyb zde nemůže být zkoušen, 
gagarin bezmocně visí nad pulzujícím míčem, vlastně jen podivně poblíž pulzujícího míče, 
protože „nad“ znamená nad nějakým místem a kde má gagarin místo? Má jen pseudomísto 
ve svém sklepě odtrženém od Země. 

(Jistě - i bez jeskyní se lze dobře bavit, ale jeskyně jsou inspirující.)

O jeskyních, viděném a vyhmátnutém /část dopisu/

Snažím se držet „předmět“ daleko od těla ne proto, že bych se chtěl vzdát dotyku, pustit, 
ale abych dobře viděl, co hmatám. Jistě uznám, že tulit se znamená v jistém smyslu hmatat 
víc - vidět však alespoň trochu musíme, abychom se orientovali, abychom žili ve světě a ne 
právě v té temnotě chaosu jeskyně. Nedivím se, že se držíš svých představ, myslím však, že 
je nesprávně kladeš proti zkušenosti. Tobě (která se k dotýkanému snaží přitulit) stejně jako 
mně (s napřaženou rukou cosi svírající) vposledku vše zcela nenapravitelně uniká. Je marné 
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myslet si, že lze tuto bezmoc, nedostatečnost překonat. Zkušenost je pro nás, chceme-li něco 
říci, něco zjevně nedostačujícího, samo o sobě nepoužitelného. V běžném životě je to přeci 
tak, že chceme-li sdělit nějakou svou zkušenost, odkazujeme na to, co jsme prožili společně, 
postupujeme analogicky, zasvěcenecky, stylem „vždyť víš, o čem mluvím...“. 

Samozřejmě je i jiná cesta, u které oba stojíme, i když jí zcela jinak rozumíme a hodláme 
používat. To, co svírám v prstech před očima, je pro mne exemplářem, ani by mne 
nenapadlo probírat takto svět hrst po hrsti. Nemyslím si, že čtenář textu o jeskyni  porozumí 
tomu, co v jeskyni prožívám, nebo snad že získá nějaký podíl mé zkušenosti. Jak jsem již 
psal, nechci vystihnout nějaká specifika, alespoň ne v první řadě. Chci ukázat na způsob, 
jakým se „uchopeným“ zabývám, chci „uchopené ukázat v držení „univerzálním nástrojem“ 
mé ruky jako vyhmátnuté. Nejde o samotný předmět zájmu ani o samotnou metodu. Jde 
o konkrétní vyhmátnutí samo, o to, jak zprostředkovává mezi hmataným a viděným... 
světem. Tvoje myšlení a vyjadřování je úplně jiné, máš jiné cíle. Čtenář novely, románu, 
může prožít i to, co nezná, může se v něm „rozezvučet“ i to, co je skryté, to, co dosud 
nemělo příležitost. 

Vše to, jak jsi líčila jeskyni, shrnuješ jako „zmatek“. Jeskyně kyklopů, temné oko Země, 
jeskyně Platonova mýtu, jeskyně zásvětí či podsvětí, zatažená jakýmsi neproniknutelným 
závojem... tyto jeskyně se od sebe ale velmi liší. Není to jedna, stejná jeskyně, ta, kterou se 
táhl kouř ohňů pradávných lidí, není to jeskyně rituálních maleb a hrobů, není to jeskyně, 
do které lezu. Budu ti držet palce, abys navzdory tomu všemu „zmatku“ dokázala psát 
o Jeskyni, abys vše podstatné udržela - nikoli tedy v dlani, ale v náruči. Je příznačné jak 
začínáš - píšeš o jeskyni, ze které je slyšet dech hlubin, ze které se cosi ozývá, o jeskyni ucha, 
naslouchání intuici. Základ tvého světa je vyprávěný, slyšený, znějící. Pak je pro tebe jeskyně 
především kyklopskou jeskyní, jeskyní nečistých bytostí, jeskyní, před kterou stojíme 
a do níž nevstupujeme. Jeskyní, do které jsme nanejvýš čas od času uneseni - pak je 
tajemným vězením, jehož východ je střežen. 
Platonova jeskyně zdá se být co do místa protikladem - v ní se nalézáme. Ale je to divná 
jeskyně z nějakého třetího pohledu, která vlastně vůbec jeskyní není, je podobná např. 
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„Macoše“, což je s prominutím víceméně povrchový krasový jev. Myslím-li se v takové 
pseudojeskyni, mám už svůj obzor, a navíc dokonce vím, jak je úzký a nedostatečný. V tom 
je Platonova jeskyně řešením jeskyně chaosu, jeskyně, v níž jsme, ale kde obzor je ztracen, 
hledán, tušen. Jeskyně chaosu jsou jeskyně zakletého bloudění, jeskyně vzpomínek, ve 
kterých se vychází k zrození, které obzor nabízí. Z jeskyně chaosu jde vykročit. Jeskyně 
podsvětí snad opět v pravém slova smyslu není jeskyní, snad právě proto, že zde není co 
nahmatat, vidět. K jeskyni ji přirovnáváme pro nedostatek světla, pro neprůhlednost, ale 
také proto, že před ní stojíme (obdobně jako v tvém prvním případě) a že do ní snad jednou 
vstoupíme. Nemá však hloubku, nic odtud nezní, je podivně nehmotnou nocí, která není 
ani chaosem. A dál? Jeskyně pradávných lovců, ohnišť, jeskyně tajemných kultů a obřadů.. 
To už je jeskyně, do které tělesně vstupuji, do které vnáším svůj svět a ze které se snažím 
vynést zlomky cizího, nepochopitelného, zaniklého... Jeskyně, v níž (v opačném pohledu) 
jsem cizí, nesourodý návštěvník, který se nedokáže zbavit svého etnografického zápisníku. 
Absolonova jeskyně „vědecké“ doby mosazi prvních radiových přijímačů, jeskyně, ve které 
před objektivy fotopřístrojů zaplála magnesiová louče... Moje jeskyně tělesné zkušenosti 
a prožitku... tvoje jeskyně pulzující všeobjímajícím chaosem...

Vzalas na sebe těžké břemeno. 

Skrze vše, cos psala, jako by vysvítala nedůvěra ve viděné, nedůvěra ve skutečné obrazy, 
jako by horizont, o kterém píšeš, nebyl obyčejným viděným obzorem ale nějakou cítěnou 
nepřekročitelnou hranici. Není to přílišný, zbytečný respekt? Ústup? Nasloucháš dechu 
jeskyně: musí být přitom oči zavřené? Ale hlavně: nevím, do jaké míry a jak může být 
ne-časový „matečný“ chaos jeskyně „spásou“. Proč by měl být? Co by měla taková spása 
znamenat? Spása podle mne musí obsahovat (přinášet) jistou průzračnost, jas  je opakem 
té zásvětní ne-jeskyně. Žijeme přece v Evropě! 
Chaos snad může být spásný (např. v bolesti), ale pak má zcela zvláštní význam, jde spíš 
o vysvobození: chaos může být klíčový („spásný“) v nějakém orientálním myšlení, ale pro 
nás? Stále se ptáme na směr, stále se orientujeme. I když nic nevidíme, nejsme bez možností: 
Máme možnost natáhnout prázdnou ruku připravenou na dotek. 
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Část II

Honzo vstávej, kolik je hodin

byla a snad ještě je oblíbená dětská hra. Vyvolávač stojí několik metrů od seřazených 
ostatních dětí a vyvolává:  „Honzo vstávej!!“.
Oslovené dítě odpoví: „Kolik je hodin?“ 
a vyvolávač určuje (např. „tři slepičí“, „šest sloních“ apod.). Hráč potom postupuje podle 
pokynu směrem k vyvolávači. Tvar kroků (hodin) je pravidly určen, např. slepičí se šlape 
stopa za stopou, sloní je dlouhý krok apod. Vyvolávač má možnost odpovědět na otázku 
„kolik je hodin“ i jinak - např. „hodinky spadly do záchoda“ (v tom případě oslovený zůstává 
na místě), „hodinky šly pozpátku“ apod. Jediná povinnost vyvolávače je oslovovat postupně 
všechny hráče, všem jim říká „Honzo“...
Jedno kolo nebo jedna hra končí, když se některý z hráčů dostane až k vyvolávači. Většinou 
pak vítěz další kolo vyvolává. 

Pamatuji se dobře, že jsme jako děti tuto hru často hrály, vzpomínám si na situace, kdy 
jsem případné „sloní“ natahoval až do vyvrácení kyčlí, na „slepičích“ alespoň milimetry 
švindloval, radoval se ze svých velkých bot. Nechci ale nad touto hrou psychologizovat, je 
tu mnohem zajímavější rovina souvislostí. K naší „dospělé“ představě hry patří ostře cítěný 
požadavek rovnocenného nebo alespoň přesně vymezeného a zaručeného postavení hráče. 
Respektujeme pravidla a chceme také záruky svých práv. Ke hře pak patří spravedlnost, 
objektivní a kontrolovatelná. Hra „Honzo vstávej“ je zdánlivě soutěžní, jde v ní o to vyhrát. 
Jsou zde pravidla zaručující stejný výklad pokynů a jistou rovnocennost. Přece je však pro 
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nás zjevná nesmyslnost této hry, nesmyslnost jakékoli snahy hráčů. Pravidla jsou v této 
hře jen součástí obřadové, neměnné kostry, hráči nemají žádná práva, nemohou přímo 
zasahovat do běhu hry. Jejich možnosti se pohybují v rovině provádění vnějších pokynů, 
není nic, co by zaručovalo jejich postavení i třeba jen jeden slepičí před cílem...

Podivný svět absence jistot v oblíbené dětské hře - tak by se tedy měla jmenovat tato úvaha. 
Svět této hry je podivuhodný právě tím, jak hluboce i živě připomíná náš vlastní. Svět bez 
jistot je nutné „přijmout“, postavit vše na přitakání, souhlasu s aktivitou vyvolávače. 
V existenciálním plánu našeho života jde také o to přijmout daný (a absurdní) stav a běh 
věcí kolem nás s pomocí rituálu každodennosti (např. „Honzo vstávej“ - „Kolik je hodin?“). 
Namítat něco proti (běhu hry) je nesmyslné. Účastník této hry má stejně jako my jen 
převrácenou možnost odmítnout hru (život) jako celek. Všechno ostatní jsou jen drobné 
podvůdky, snaha o co nejdelší sloní, touha být první, která splývá s naštvaností situace, 
kdy nám „hodinky spadly do záchoda“. 

Zbývá pár otázek: 
Kam se ženeme za vyvolávačem? 
Kdo je a staneme se jím u cíle? 
Víme , že má (v dětské hře) jen jednu povinnost - oslovovat nás. Víme také, že je v zájmu 
jeho i hráčů zabránit disproporcím, které by mohly vést k rozpadu struktury (hry).



32 33

Historický kalendář království českého.  Označeno pouze: 

ORDO HOSVM BALNEORUM 
FECIT IN PRAGA
A!D!MCMLXXXV

Fotokopie ozdobného rukopisu, ilustrováno.

366  hesel vztahujících se k příslušnému dni v roce v rozmezí zhruba 1000 let. Vše, co se 
událo v daném dni, bez ohledu na roky.
Jde skutečně o kalendář, řadu na sobě nepříliš vázaných textů, nebo jsme zde postaveni 
před dobře zkomponovaný celek? Mělo by smysl pokoušet se sestavit hesla podle časové 
následnosti a hodnotit potom historické názory a postoje autora, nalézt jeho preferovaný 
úsek dějin? Myslím, že v tomto smyslu mate (záměrně ?) název díla -Historický kalendář. Jde 
přeci o kalendář důsledně ahistorický, historičnost to je spojitost jistého druhu, o tu autorům 
zjevně nejde. Stavějí mozaiku, která sice historii potřebuje (i kdyby nebyly u hesel letopočty, 
čtenář si je do přibližných časových období zpravidla umístí), ale která se snaží poukázat 
na skutečnosti zcela jiné, než jakým rozumí historiografie. Autoři s velkou fundovaností 
sestavili kolekci zpráv a popisů jak je nalezli v dobových zápisech či historických pracech - 
a nás překvapuje schopnost takové mozaiky prezentovat monolitní minulost bez historicky 
pojatého pohybu. Význam jednotlivých zpráv v kalendáři přitom lze jen stěží samostatně 
soudit. Počet lapků ten den v Praze popravených má na místo v kalendáři stejný nárok jako 
zpráva ze života Karla IV a jako zpráva o vzniku českomoravského bratrstva atp. Východisko 
autorů je zřejmé: není třeba interpretovat jednotlivé minulé události tak, abychom jim mohli 
porozumět jako smysluplnému ději. Takový požadavek by byl jen omyl a předpojatost 
historiků! 
Čím se však autoři při vytváření svého obrazu řídili? I snaha nepreferovat musí postupovat 
podle nějaké představy vyváženosti, potřebuje hodnotící měřítka. Při pečlivější prohlídce 
zjistíme, že vodítkem je zde inscenovaná lidovost. Ta totiž umožňuje mnohé nivelizovat, stát 
stranou, umožňuje jen občas nechat propuknout vášně a jinak - setrvávat. Takový lidový 
přístup umožňuje pošklebek, komičnost, je mu vlastní nečasovost a tedy zbytečnost historie 
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jiné, než že „kdysi cosi bylo“. Na této poloze kalendář staví - ale lze se v takové stavbě 
vyznat? Může ještě v naší situaci vzniknout něco jako „lidová moudrost“? Moudrá lidovost 
mohla vzniknout a držet se v lidmi uznávaných „moudrých“, kteří si získali přirozený vliv. 
Je pro ni místo v dnešním tlaku všemožných specialistů? 
Pobídka nerespektovat historiografii zdá se tedy platit i v obecnějším smyslu. K tomu 
odmítnout specialisty je ale třeba jistá sebevědomost: jistota svého místa a své existence. 
Přispěje k pochopení toho ono ORDO HOSTVM BALNEORUM ?

(Zvláštní pozornost si zaslouží ilustrace. Anekdotické příběhy, lidová rčení, moudrosti 
dokreslují vyznění textu, ve kterém destrukce není samoúčelná. Hlupáctví je zde ovšem 
činné a moudrost trpná.)

Chvála bezradnosti
/ V. Faktor: Marginálie k české otázce /

Co si počít s dějinami? Hus byl obtloustlý poživačný řečník nedouk, Zikmund sympatický 
politik kráčející ve šlépějích svého otce Karla IV. Rakousko náš milovaný domov, kdepak 
žalář národů. Anebo obráceně? a nebo jinak?
Proč znova toynbeeovský  „civilizační“ přístup k dějinám, chtěl jsem se zeptat autora: 
Nesvazuje si člověk přijetím takové historické doktríny (tím hůře, že se tváří jako pracovní) 
ruce víc, než je zdrávo? Kde je svobodný lidský čin? Kde je otevřenost života? Jsou snad 
dějiny pokusem popsat stavy světa, jak ze sebe vyplývaly jeden po druhém? 
Tak nám to prezentovali ve škole. A nemyslím si, že toynbeeovská  „fáze civilizace“ byly 
o něco humánnějším pitevním nástrojem než dialekticko-materialistický popis stavu 
vlastnictví výrobních prostředků a společenských vztahů. Takové přístupy totiž svorně 
předpokládají, že dějiny jsou mrtvé zvíře, jehož složení se sice z technických důvodů 
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s definitivností nelze dobrat, nicméně se lze v něm přehrabovat, smysluplně přitom hovořit 
o tom či onom...
Jakoby skutečným předmětem našeho zájmu mohlo být zvíře mrtvé, to je přeci vhodný 
objekt jen proto, že se nehýbá a nemůže utéct. Autor v textu často teoretizuje o čase dějin, 
nechává se zatáhnout do přetahování o „materiálu“ dějin. Je-li vše, co se událo, materiálem 
dějin, pak s vámi páni historici nemám nic společného - měl jednoznačně říci autor. A já 
mám radost, kdykoli se mu to v textu takto vyjádřit daří. Historik přeci přistupuje k tomu, 
co se stalo „skrze“ svůj zájem na dějinách, resp. to, co se stalo má pro historika smysl skrze 
to ostatní, co se stalo. To je však lidsky neudržitelné, marginálie, poznámky na okraj slibují 
právě překročení, lidské překročení sterilního historického přístupu. Lidský čin, život, má 
smysl nejen se vším ostatním, co se stalo, ale i bez ohledu, navzdory, naproti všemu co se 
stalo a děje - a právě tento smysl dějiny člověku berou. 
Lidské jednání má smysl bez ohledu na to, zda se stane součástí dějin (jestliže o něm někdo 
nějak referoval, stalo se „materiálem dějin“) nebo ne. Ba dokonce to, co se nestalo má pro 
člověka smysl stejně tak jak to, co se nestalo. Profánní dějiny, tak jak jim rozumíme, jsou 
samy tím nejzlotřilejším produktem rozpadu, který se autor snaží vysledovat - pomocí 
dějin civilizací. Mě však nemůže těšit, že na mně (tvrdíc, že jsem historický subjekt) někdo 
zkouší aplikovat svůj výklad dějinných zákonitostí. A nelíbí se mi, jak blízko k podobnému 
hodnocení je ohledávání vlastní fáze civilizace. 

Autorovo „propadání dějinám“ je ale pouze mimoděčné, za ním se snaží vyhmátnout 
něco podstatného: kulturní zakotvení je něco víc než jen znalost vlastních dějin a souhrn 
zděděných zvyků. Nejsou zde ohledávány děje, ale osudy, nejde o chladné struktury faktů 
ale o výzvy, lásky, pocity. Autor se chce vyrovnat s tím, jak je spojen s touto zemí, a zároveň 
s plynutím času, který tuto zem i nás zaskočil. Je možné opřít smysl času (svého nebo i této 
země) o něco v tomto světě? Není lepší obrátit se na opačnou stranu, přibrat do svého života 
další ohled: věčnost?  

V souvislosti s touto knihou je myslím třeba upozornit na „Historický kalendář království 
českého“ - práci, která Margináliím předcházela. Jde o velkou koláž hesel k jednotlivým 
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dnům v roce, vztahující se vždy k nějaké události, která se v příslušném dni stala v Království 
českém v rozmezí zhruba 1000 let. Cykly roků se tu neřadí za sebou nebo pod sebou, cyklus 
je jen jeden, roční, ten, který prožívá čtenář kalendáře. Ten má jistě své „školní“ rozumění 
dějinám, může a nemusí příslušnou událost přiřadit k jiným. Magické letopočty školního 
dějepisu tu stojí jeden za druhým, den za dnem, opuštěné, nedůležité, nikomu by nemuselo 
vadit, kdyby letopočty byly vynechány. Milý čtenáři, říká autor, díky povinnému vzdělání máš 
představu o tom, že byli husité a Bílá hora. Snažím se ti ukázat, že byly vraždy a věrolomnosti, 
ale také lásky a věrnosti, že byli shazováni kozlové z věží a také že byly pečeny chleby... 

Vlastní náboj Maginálií není jiný - jen autor k tomuto mírnému shovívavému postoji něco 
důležitého přidává: nezávaznost není možné udržet, mravní hodnocení je třeba provést. 
Autor se vyznává jihu, katolictví (byť je jeho forma v podání Marginálií prapodivně 
pohanská), odporuje všemu destrukčnímu. Hluboká bezradnost, se kterou se svojí knihou 
zápasí, snaha vyrovnat se s povahou Čech, Čechů, krajinou této země, s celou vahou toho, 
co působí i na nás, kteří tu prožíváme svoje životy... právě tato hluboká bezradnost jej vede 
k „margináliím“ a mění se v škleb tam, kde se autor pokouší „vykládat historii“, aby svým 
poznámkám vytvořil rámec. Bezradnost, má-li mít smysl, racionální rámec mít nemůže.

„ Faunovo velmi pozdní odpoledne“ a jedna spřízněná osoba

Úspěšný film. Stárnoucí úředník (zřejmě nějakého podniku zahraničního obchodu) bytem 
v překrásném hradčanském podkroví, žije životem zdá se záviděníhodným: vodí si do svého 
zajímavého bytu nejrůznější ženské návštěvy, tomu věnuje veškerou svoji péči a energii. 
Jiné výrazné zájmy nemá, pouze oceňuje staré a krásné věci a mladé a krásné ženy... které 
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se kupodivu do jeho mansardy docela hrnou. Po kavárnách se schází se svým „Watsonem“, 
samozřejmě svým pravým opakem. (Dlouholetý ženáč.)  Faun je však v tlaku: jeho 
nadřízená se ho snaží „uhnat“ a po nevýrazné zápletce si opilého Fauna odváží, sympaticky 
vyhlížející jako smrtka (pro jistotu i s kosou, kdoví, třeba bude nutné někde dokazovat, 
že jde o crazy-komedii).

Kdybychom se omezili na film sám, nezbylo by než konstatovat, že jde o průměrný snímek, 
na němž návaly způsobuje asi tucet polonahých slečen promenádujících se plovárnou 
i bytem Faunovým, pochválit pár pohybových scén, které s pokračujícím filmem ztrácejí 
na nápaditosti, nalézat formální znaky chytilovského filmového vidění. Mnozí diváci chodí 
na tento film ale z jiného důvodu. zajímavá je pro ně osoba Fauna.
 
Faun je poněkud směšný kladný hrdina, směřující k tragikomickému konci, je divákovi, 
i nezaujatému, vcelku přijatelný. Nechce nic dokázat, nikomu nic nevnucuje. Neprovází ho 
deziluze a povrchnost, není pokrytec, ženy ho zajímají pro svoje kouzlo. Na rozdíl od všech 
ostatních on jediný si klade otázku: „co jsem vlastně dělal, co jsem to celý život dělal...“,  
tedy otázku, kterou vůbec není možné položit v řádu života většiny ostatních aktérů 
filmu. „Všechno je zvyk“, říká těsně před závěrečnými scénami, „svět je sledem obrazů, 
neskutečných obrazů a člověk by měl najít způsob jak jej vychutnat, jak se jím nechat nést... 
kdo se chce vzepřít, o něco se snažit, zabředne do něj...“ Souběžnost s postavou Smiřického 
v Miráklu je až zarážející. I když to ve filmu nemůže být tematizováno, dá se od Fauna 
očekávat totéž: není hrdinou, nedělá však svinstva, tj. věci neestetické, nízkosti. Ve scénách 
z pracoviště se nemůže objevit např. schůze, divák si ale dovede představit, že z podobných 
nevyhnutelností vybruslí Faun stejně elegantně jako z jakýchkoli jiných. Oba, Smiřický 
i Faun, v tom umí chodit, pro oba je svět řadou asociací, estetickým problémem, nedá se 
v něm nic dosáhnout. Pravda je zde pachatelem, jehož detektiv nikdy nechytí a po němž 
se nikdo neptá.

Co je to za postavu? Je skutečně jediným výrazným představitelem své generace, narozené 
těsně po válce? Je to výstižné? K dnešku obrácená postava to není, vidíme to na Faunovi. 
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Neumí odpovídat na náhle jiné položení otázek, nerozumí světu. Jako by k tomu, vytvořit 
postavu procházející a formující se v šedesátých letech, bylo třeba dát jí ráz „figurky“, 
zlehčit její vyzouvání se z požadavku přijmout odpovědnost za svůj život alespoň tím, 
že nic nedělám. Filmová barevnost Prahy je lež: Diváci, kteří na Faunovi plní kino 
(a kasu), ví přeci dobře, že život je fádnější a šedivější, že nekoukají z okna na „malebné“ 
Hradčany, že milenky zpravidla nejsou výstavní studentky FAMU, že jejich svět není světem 
chytilovských barevných střihů, ani světem Smiřického rafinovaně korespondujících 
souvislostí nečekaného. Lidský čas není sice linkou od narození k smrti, není však také 
časem neustálého vracení se nebo konfrontací evokujících obrazů. Je spíš sledem útržků, 
za něž nedohlédáme, je kontinuitou toho, jak obracíme stránky a jak jsme spoře vytrhováni 
v odevzdanosti dní. Jak obstojí v takovém pohledu Smiřický a Faun? 

Oba účtují za své tvůrce, jsou z generace, která říká k současnosti své poslední slovo. Chtějí, 
aby tato výpověď byla poetická, aby ukázala, jak ve zmatení tohoto věku deziluzí našla část 
jejich generace útočiště v kultivovaném požitkářství. Nic proti takové stylizaci. Proč je právě 
taková postava přijímána jako hrdina pro odcházející generaci typický? Proč nemá Faun 
důstojné protihráče? Je to tím, že všichni ostatní mluvčí této generace se zkompromitovali, 
rozpustili v odlišném prostředí exilu, nepřekročili nekomunikativnost privátní emigrace 
vnitřní. Nebo se jen čtenář i autor svorně nechtějí vyrovnat s postavou, jejíž přijetí by na ně 
samé kladlo zásadní nároky? Skrze postavu Fauna se chceme dívat na generaci našich otců? 
Jak se potom chceme dívat na sebe?
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Čemu ti lidé tleskají ? ptal jsem se

A M A D E U S
Lidé zapomínají na sedadla, zpocená z dlouhého sezení, na fronty a bolení nohou a dívají 
se do tváře stařičkého Salieriho: do tváře rozervané, a přeci vyrovnané. Čím to, že je 
to tvář tolik odlišná od tváře mladého muže? Salieri a Mozart. Obě postavy, které se 
vynořují ze vzpomínek dělají divákovi jistě radost. Nikoho ani nenapadne, že by se mohlo 
něco předstírat. Mozart ani nemůže, protože to, co má v hlavě, je větší než on, Salieri to - 
v útulku na sklonku života - nemá za potřebí. Jaká je však ne-přetvářka Salieriho? Cítíme 
zde jakousi zlomyslnou zatrpklost, zadostiučinění, se kterým říká duchovnímu: takový je 
svět, hochu.Svět ve kterém všichni byli opuštěni, svět, ve kterém vrah zůstal nepotrestán, 
genius leží ve společném hrobě, svět, který na výše zmíněných zpocených sedadlech 
poslouchá hudbu zavražděného - nepochopitelný svět zlého úšklebu, svět marnosti 
a bolesti, která je skryta za krásou. Je to temně sentimentální nota, na kterou film úspěšně 
hraje. Podíváme-li se však pozorně na Salieriho, začne tato nota ztrácet na čistotě.

Celý běh vzpomínek začne tím, že Salieri chce získat NESMRTELNOST - a tomu podrobí 
celý svůj život. Slibuje vzdát se všeho světského: ale ono to nejde, zůstává-li k světu obrácen. 
Ne nadarmo film začíná a končí sladkostmi. Krémem, který zachránil Salierimu život (nesli 
mu ho, když se podřezal) a vanilkovými rohlíčky, které ho čekají po skončení nočního 
vypravování. I setkání s Mozartem je rámováno dorty. Uprostřed dortů, pro Salieriho 
trapně, vstupuje do hry GENIALITA. Jak se otiskuje do tváře člověka, ptá se v tu dobu 
ještě pln sebenalhávání Salieri. Pak nutně nastává zlom a Salieri pálí sochu Krista. Od této 
chvíle až do smrti Amádea (ne však déle) nepředstírá nic - totiž před sebou a před Bohem. 
Otevřeně připravuje plán svoji VZPOURY proti Bohu, pomstu za svoji malost. Ale to je jen 
propuknutí vzpoury, vzpouru nese Salieri v sobě už od počátku, v tom, jak se dívá na svého 
otce, v tom, jak touží po nesmrtelnosti. Zlomyslná tvář starce, který se vydává za zestárlého 
Salieriho, však vstupuje do děje a zavléká nás stranou. Jako by hlavní metafyzický problém 
vzpoury vznikl konfrontací genia a průměrnosti. 
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V základním plánu ale přeci vůbec o průměrnost nejde, jde o vzpouru: setkání s géniem 
k tomu jen dává materiál. Umožňuje Salierimu, aby Boha, proti kterému se bouří, ucítil v jeho 
velikosti a neuchopitelnosti, umožňuje režisérovi - aby film měl dokonalou hudbu, a divákovi 
- aby mohl vychutnat tragický tón pytle posypaného vápnem. Při jednom z prvních setkání 
říká Salieri Mozartovi: Nedivte se, že Vídeňáci nechodí na vaši hudbu, že je málo repríz. Vždyť 
vy jim nakonec ani nebouchnete, aby věděli, kdy mají tleskat. Režisér přitom vede film všemi 
prostředky do takové podoby, aby toto nebezpečí nehrozilo. 
Může Salieri v závěru života  hořce MLČET,  jak by se k němu patřilo? Může se nakonec 
rozplakat? Závěr filmu místo toho nepatřičně bouchne do bubnu: Vám, vy průměrní tohoto 
světa. Ale na co taková proklamace? V jakém smyslu byl tento film o průměrnosti? Salieri 
hrdina průměrnosti není, je výjimečný už svou ctižádostivostí, pílí, cílevědomostí, nakonec 
i tím, že rozumí, dobře rozumí genialitě Mozartově. Co je na něm průměrného? Není 
ignorant, nestojí po valnou část života o to, vést co možná nejpohodlnější život bez konfliktů - 
v takovém případě by se o Amadea vůbec nestaral. Jak může být Salieri patronem lhostejných, 
spokojených tohoto světa?  

Stařec, který nám v závěru kyne, podvádí: není to Salieri. To se jen kdosi živí na Salieriho 
vnitřně tragickém životě. Postava starce lže svou vyrovnaností, lže svým průměrem, lže tím, 
jak vypráví se zadostiučiněním. Závěrečnou řeč jako by k nám vedl sám Forman, postava, 
která bere od momentu Mozartovy smrti vše do rukou, průměrný, spokojený tohoto světa: 
vypravěč. Mozart zemřel a Salieriho satisfakce Bohu se rozplynula v trapné hádce se ženou 
mrtvého a ve vtipné kameře snímající netečné dítě!! Je to Forman vstupující do hry? 

Genius zemřel, metafyzický problém - motiv vzpoury je zrušen, zbývá jen postarat se 
o své peníze, o svoji zavedenost do tohoto světa. Sám Forman kyne na závěr s trochou 
zlomyslnosti divákovi, on sám se tu staví patronem, géniem lepšího průměru, úspěšným 
Američanem, který zná svůj džob. 
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Milá PNČŠ

Protože už o Pelcovi psal kdekdo, a tedy mluvit o něm patří k bon-tónu, napíšu také 
pár slov, abych se chytil vlny. Alespoň do dopisu. Protože už byly děti ráje (A bude hůř) 
chváleny, oslavovány, haněny, proklínány, vynášeny a zase přinášeny, protože už si to mezi 
sebou rozdávali i různí kritikové, popotahují se za to, co řekli a co neřekli ap., rozhodl 
jsem se zvolit přístup, který by tuto galerii reprezentující „současný český život duchovní“ 
poněkud obohatil. Budu psát o úplně jiné knize. 

O Pelcovi, Vrbově „Dolině“ a cowboykách

Pěkný název, že. Ne však nepochopitelný. Cowboyky jsem kdysi četl. Pelce málo, zato Dolinu 
včera. Vrbovu Dolinu jsem přečetl celou a doporučuji to i tobě, je to dlouhá kniha o životě 
a vztazích sedláků podhorské vsi - určitě tě nebude bavit, je skutečně dlouhá. Ale snad tě 
nalákám na to, že má cosi společného s cowboykami. V Dolině  se přihodí téměř vše: autor 
vyčerpává všechny varianty příběhu, na které přišel a které se mu zdály smysluplné. Jeden 
z hlavních hrdinů se tu musí dožít 105 let a pak se oběsit, aby to vše stihl. Ale nakonec se 
za to na Vrbu nezlobím, vím, o co mu jde, nakouknout jí do sednic, do stájí a stodol. Vrba 
všechny své hrdiny zatahuje do sedlácky ohavných vztahů vesnic, které se dají zvenku jen 
těžko posuzovat, žádný z hrdinů si nezaslouží čtenářových sympatií. A přesto celek vesnice 
je (byť s trochou nacionálně-sentimentálního zabarvení) ve svém životě sympatický, 
přívětivý, je příjemné tu knihu číst.

A že je dlouhá? Dala by se jistě rozdělit na řadu povídek, ale to by se něco podstatného 
změnilo. Nebyli by na tom všichni stejně. Povídka,vytržená z knihy by některou z postav 
vždy podala sympatičtěji, než jinou. Já vím jsi zvědavá na Pelce, ale ještě počkej. To, že se 
do životů několika hlavních postav stěsnalo ledacos, tyto postavy kupodivu unesou. Ten 
stoletý sedlák je sice  poněkud nepravděpodobný, ale koneckonců - přejeme mu to. Všechny 
příběhy, které kniha líčí, se mohly ve vesnickém prostředí přihodit - že je z nich zde spleten 
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jeden příběh? Vždyť o příběh vůbec nejde. K tomu, aby ukázal vesnici, aby ukázal, 
co všechno je obsaženo v jednom jeho pohledu, musí Vrba vyprávět, že se sto let dívá... 
Ale daří se mu to, pak má čtenář před sebou vesnici jako na dlani. 

Hledáš souvislosti s Pelcem? Pelc toho také navypráví, až jeden žasne, jak to vše může 
hrdina stihnout (ostatně nevíme, zda se ve 105 letech nepověsí), ale celek textu jen těžko 
umožní čtenáři něco uvidět. Řada příběhů se beze smyslu odvíjí. Hrdinové cowboyek toho 
také stihnou, až se čtenář diví - berou ale na sebe přísné měřítko. Jde o to, jak dokážou 
držet ve svých (lidských) rukách spravedlnost, jak dokážou svoji sílu a zdatnost postavit 
na nevýhodnou stranu dobrého proti zlému. Cowboyky idealizují, ale nakonec říkají, že 
rozhodujeme-li se, pak beztvarou situaci musíme zidealizovat, protože když jednáme, pak 
buď zlu nahráváme, nebo se proti němu stavíme.

Vrba neidealizuje, nejedná. Hledá porozumění. Lidé v jeho vesnici jednají - a jednají jako 
mezci, tj. nelidsky, a přesto, že nám nemohou být sympatičtí, přesto, že nenalézáme 
kladného hrdinu, nemůžeme odsuzovat. V téměř každé z Vrbových postav se totiž lidskost 
nějakým způsobem projeví, dostane na povrch. Každý z hrdinů, byť byl jeho život selsky 
bezohledný a tvrdý vůči čemukoli vnějšímu, byť byl mnohdy zlý - má svoje okamžiky 
hluboce lidské, ať už jsou tragické nebo osvobodivé. Vrbova vesnice má člověka jaksi 
v podtextu, člověk tu není sám sobě břemenem, které je nutno vláčet od voleb k volbám... 
jde tu o sedláky, o to, jak jsou lidmi. 

A Pelc? Jak jsou jeho hrdinové lidmi? Jak žijí? Jak se rozhodují? Pelc nemá žádný jednotící 
ani jednotný přístup, je ve svých popisech bezradný. Příběhy ho vláčí jednou sem, podruhé 
tam, lidé se tu potichu, jaksi „helsinsky“ hlásí o svůj příděl na práva na lidskost, ale přitom 
ji sami karikují, snižují, k ničemu jim není, není jim vlastní. Znají jen svoji solidaritu, ta je 
však vlastní i jiným přirozeně vzniklým společenstvím. 
Pelc se snaží dívat na „severočeský androš“, je to však, jako by chtěl psát o vesnici a seděl 
přitom na návsi. Vrba, když psal Dolinu, seděl na stráni nad ní. Pelcovi z jeho místa nezbývá 
než referovat tak jako každá drbna, kdo chodí kolem: o „severočeském androši“ si tak člověk 
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udělá představu jen těžko. Nedivím se proto, že se mnozí k jeho knize stavějí jako 
k dokumentu. Právě proto, že je „dobovým“ dokumentem, se kniha mnohým čtenářům 
a kritikům líbí. I když i o tom by se dalo pochybovat. 
Osobně Pelcovi věřím, že vše, co se stalo v jeho knize se stalo také ve skutečnosti, v tomto 
případě mě ale téměř uráží, že se to vše přihodilo jednomu hlavnímu (totiž ICH) hrdinovi. 
To se neslučuje s jistým autsajderským tónem, který by chtěl Pelc své postavě dát. Nechci 
radit, ale v tomto případě by rozdělení textu do mnoha povídek neznamenalo žádnou újmu, 
snad by se tím naopak mnohde prospělo. 

A když už srovnávám s Dolinou: kromě toho, jak Vrba dokázal uchopit vesnici a sedláky, 
je text nesporně půvabný ještě z jiné strany. Dokáže mnohdy velice plasticky vylíčit zcela 
prostou situaci, vyzdvihnout z toho, co se nabízí - důvěrný detail. Pelc naopak chce, aby 
jeho detaily šokovaly, beznadějně je hromadí. Sám svým ne-vybíravým způsobem vlastně 
přiznává, že mu o referování (šokující dokument) vposledku jde.

Zlo.
Jako by pro nás nebylo problémem - nechceme ho vidět, znát, tváříme se, jako by nebylo. 
O to víc prolézá naše kosti, o to víc se nás zmocňuje. Myslíme si, že v našem racionálním 
světě nemá zlo místo: běh věcí je zde tak neosobní, jsou zde jen tragédie, smůla, neštěstí... 
Přesto právě v tomto světě zlo panuje. Přečtěme si podobný text a naše přetvářka je ta tam, 
cloumá to s námi.
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L. Cohen : Krásní ztracenci

Asi nejčastější výtka textu je, že jde o porno-literaturu. Pokusím se však pohlédnout na kloub
rafinovanosti, s jakou na nás útočí bez podobného předběžného odsudku. Žijeme ve světě
 reklamy požitků, sex, sahající jakoby za tento svět, slibuje možnost vytržení z všední 
materiality. Rubem toho je násilí, text L. Cohena je nepřímým svědectvím a analýzou tohoto 
chorobného stavu. 
Dominujícím motivem je zde násilí a znásilňování: právě popisem násilí vytváří autor efekt 
podobný optickému klamu. Agresivita proti druhému i proti sobě má v sobě cosi zrůdně 
svůdného, musíme si přiznat, že násilí nás vzrušuje. A nejen násilí, ještě více představa 
násilí . V klíčovém místě knihy radí přítel vypravěči, aby, chce-li dosáhnout v tomto světě 
vyrovnanosti, myslel na orgasmus světice, pohrával si s představami jejího sexu. 
Důležité je položit si otázku, čím je pro nás partner: milujeme-li, stavíme ho nad sebe. 
Znásilňování je jeho degradací, snižováním, ponižuje ho, staví ho do polohy, která mu není 
vlastní - do animality. Druhý je otevřen ponižování, je zranitelný - ale jeho zranitelnost 
je výzvou. K dobru, k lásce. Znásilňováním nutím druhého k tomu, k čemu je otevřen, 
co však není důstojné ani pro jednoho z nás. Hra s animalitou, násilím, je projevem 
lidské bezradnosti, projevem zla.  Ukájet se násilím i myšleným násilím, to je poddání 
se zlu, projev posedlosti zlem. Autor neustále apeluje na naši animalitu, pokouší se 
horečnatě, zběsile zachytit v sexuálním vytržení - svět je pro něj jinak beznadějně prázdný, 
nedosažitelný: „ti, kdo horují proti znásilňování jsou pokrytci“, říká, „nejvíce se jich dotýká, 
že znásilňoval (byl znásilňován) někdo jiný než oni“. To však platí jen ve světě absurdity, 
nepochopení druhého, ve světě resignace před zlem. Jsme otevřeni zlu, náš svět je otevřen 
zlu - ale svět zla z něj teprve sami děláme. 
„To pole je náš svět a v něm roste ďáblova setba i setba dne“ zpívá Svatopluk Karásek: „Bůh 
i ďábel v tvém srdci sil...“ Ale stačí si uvědomit, že sexualita je vždy předmětem kulturních 
omezení, nejen v křesťanství. Cohen, který reprezentuje dnešní individualistické pojetí 
člověka, dospívá pouze k tomu, že zruší-li všechna omezení, zbývá jen unikající orgasmus, 
násilí a blížící se smrt... a čtenářova závrať nad tím. Je-li všechen řád interpretován jako 
systém zábran, které je třeba odstranit, dojdeme nutně k chaosu. Jsou-li zároveň zábrany 
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chápány jako funkční omezení, zastírá se založenost v řádu, a tím i démoničnost zla jako 
takového. 

Text „Krásných ztracenců“ je nejspíše postižitelný jako předvádění se zla - nedbale skrytého 
pod snahou být cohenovsky „free“, zla využívajícího destrukční kritiku „měšťáka“ s jeho 
pokrytectvím kultury a morálky, zla číhajícího ve světě, jde o nepochopení lásky, opominutí 
toho, co pro nás znamená partner. Pak lze rozumět i zběsilým protikatolickým výpadům 
v textu, tomu, proč je v Cohenově optice Církev „ďábelskou institucí“. Neochvějnost 
požadavků řádu přivádí Cohena k zuřivosti: v tom on vidí znásilňování přirozenosti. 
Najednou mu znásilňování vadí!! Proč? Když pak ohledává svoji „přirozenost“, k čemu 
dospívá? Kulturnost nás „znásilňuje“ k tomu nebýt zvířaty, láska nás „znásilňuje“ k tomu 
nebýt loutkami zla.. Cohen proklíná požadavek úcty k druhému, který před něj láska staví, 
má úctu jen sám před sebou, a kdo ví, možná ani to už ne. 

Jak se ale vyhnout šikmé ploše, na kterou se nás snaží Cohen vylákat, jak se vyrovnat 
se sexuálním partnerstvím a vyhnout se zlu ponižování? Jak rozumět své založenosti 
v animalitě, jak porozumět sexu a partnerovi v sexu tak, aby se nedospělo k degradaci 
vztahu? V pojetí základních etických norem, desatera, bylo židovství křesťanstvím završeno, 
překročeno. Mimo jiné i v tom, jak monoteismus byl doplněn monogamií: člověk má mít 
jednoho Boha nad sebou a jednoho partnera vedle sebe. Jak je plně otevřen Bohu, je otevřen 
v intimitě svému partnerovi. Jeho obnaženost v obou těchto směrech je obdobná - je láskou, 
je oslavou druhého a je něčím zavazujícím, zakládajícím. Sex zde má svou roli, sám o sobě 
není problém. Co však se závratí, kterou máme z té převahy zla, hlodajícího i v nás samých? 
Můžeme se mu nějak postavit? Zlo, které se stalo, nejde odestát, lze se mu nějak bránit, nějak 
ho překonat? 

Cohen prozrazuje, kde má jeho prázdný svět zla slabiny: právě světice mu překáží, přesahuje 
jeho svět, právě ji potřebuje stáhnout do animality, destrukčně ji vidět a vykládat jako 
psycholog. Ona otevřená, zranitelná, bezbranná proti zlu. Závrať nad podobnými texty lze 
překonat, světice může Cohenovi uniknout: Bude se za něj do smrti modlit. 
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Milá Pa.
Z tvého dopisu jsem byl trochu smutný a unavený, protože převaha myšlení, se kterým se 
setkávám, je obrovitá, obludná. Jsme prolezlí materialismem nejhrubšího zrna, bez úvahy 
a zcela samozřejmě přijímáme popisy světa, které nám vnutili na školách a stále nutí 
v rádiu a televizi. Ignoranti cítící se v pupku světa, vědění : svět je takový, jak ho popisujeme. 
Školní vitriny jsou plné modelů atomu, molekul vody a řezů maketou ucha. Myslíme si, že 
mluvíme o světě, ve kterém žijeme, ale přitom...  
Uvařím-li si třeba čaj z máty (co do „složení“ poměrně známá bylina), pak mohu pít čaj 
z máty. Naložím-li si mátu do lihu, mohu se mazat lihovým extraktem z máty. Chemik 
dokáže z obého izolovat spoustu „účinných látek“, lékařstvím užívaných, nicméně z toho 
všeho, co získal, už zpátky nedovede uvařit mátový čaj. Na ten potřebuji mátu. Jenže vůči 
mátě je chemik bezradný, popisuje-li chemicky „surovinu“, ze které své látky získal, není 
to popis máty! Způsob chemikova myšlení je systematický, umožňuje snadněji pracovat 
s „účinnými látkami“, ale má svůj rub: Nevejde se do něj máta a ... nevejde se do něj 
nemocný. Je to hrubá záplata na hrubý pytel, jenže my nejsme hrubými pytli.  

Lodníci, aby jim nepadaly zuby, vozili sebou sudové zelí. Jakýsi zlomyslný obchodník přišel 
na to, že je levnější nacpat je pilulkami. Čemu se tím pomohlo? Píšeš, že ti chybí vitamíny. 
Mluvíš esoterickou řečí posledního století. Nevím proč bych měl mluvit o něčem jako 
jsou „vitamíny“ v souvislosti s tím, co ti chybí. Taková řeč je prázdná abstrakce. De facto 
říkáš : „můj organismus je v nerovnovážném stavu, protože má nedostatek nezbytných 
chemických složek...“. Hrůza. Necítíš se dobře? Není ti dobře? Jsi nemocná? Prosím. Ale kdo 
ti, prosím tě, nakukal, že ti chybí vitamíny? Chybí ti pouze zdraví, jsi nemocná: lékařství 
posledních století už ale vůbec nerozumí nemoci jako takové, nerozumí zdraví, nemůže mu 
rozumět, ani ničemu jinému. 
Rozumět je totiž něco jiného, než „umět“ hrát rutinnou hru s předmětem statistiky 
(s pacientem). Hlídáme si uhlovodany, bílkoviny a vitaminy - co si o sobě vlastně myslíme? 
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Co je to za podivnou řeč? Vždyť vepřové, třenou bábovku ani pivo nelze nikdy sestavit 
z toho, čím podle chemika „jsou“. Co tedy vlastně jím: uhlovodany nebo sádlo? Kde se vzalo 
to zmatení jazyků, kde se vzal ten podvod, který se tu na mě strojí? 

Návrat k lidovému léčitelství (kterému je ostatně z vysokých míst, přesvědčených statistiky 
nemocenského pojištění dána mlčenlivě zelená) je pokusem o návrat k zapomenuté 
moudrosti. Jenže se ukazuje, že moudrost není k dispozici tak, jako je k dispozici obvodní 
lékař - s frontou, ale vcelku spolehlivě: acylpirin, penicilín a neschopenka na týden. Jde 
o to jinak se podívat na nemoc a na zdraví. Moudrost je pro nás iracionalita, protože 
se nevejde do racionality. A my už nemáme pochopení pro to, co racionalitu přesahuje, 
racionalita nás školní řečí emancipovala do lepšího průměru „dvě mínus“, víme zhruba jak 
co je, proč se točí kola a co je uhlovodík. Máme „představu o věci“ , jsme ochotni „přečíst 
si něco zajímavého“, co by „rozšířilo náš obzor“. Vůbec už nevíme, co je to pokora a co je 
tajemství, jak potom můžeme rozumět moudrosti? Racionálně se v tom nevyznáš. Nevím, 
jakou máš představu o bylinách, jejich užití či „účinnosti“. Možná čteš bylináře, uvádějící 
prozkoumané chemické složení „rostlin“,  popsané „aktivní látky. Nevím. Ale vposledku máš 
možnost jen dvojí : experimentovat podle „atlasů léčivých rostlin“, nebo se spolehnout 
na smysluplnost pokynů léčitele. 

Milí „ Lázeňští hosté“

Na stranách vašeho časopisu se objevila Wasilevského práce o šamanismu: reaguji na ni 
nikoli proto, že by snad byla nějak významná nebo že bych chtěl mluvit do vaší redakční 
práce. Všímám si tohoto textu proto, že jsou zde na první pohled patrné vnitřní rozpory, 
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ilustrativní pro současné myšlení. Z tohoto článku lze získat mnoho zajímavých informací 
o šamanismu, dozvědět se o nejrůznějších technikách a praktikách vedoucích ke stavu 
transu a mystických zážitků apod. Zahlceni nedostatkovým exotickým materiálem můžeme 
přehlédnout podstatné: Z jaké pozice autor referuje?
Snaží se mluvit řečí psychologie, a přitom téma, o kterém referuje, se tomu vzpírá: je-li 
ve své řeči důsledný, není po šamanismu ani památky. Mluví-li vlastními slovy šamana, 
pak spoléhá, že čtenář tomu „nějak“ porozumí. Rámcově vše vykládá jako projevy vědomí 
a nevědomí, archetypy, vypojení smyslů v závislosti na fungování mozku, deprivační 
komory, společensko-biologické pudy a potřeby, prvotní mozkové procesy, skupinové 
nevědomí... etc etc. Vše, co nějak vybočuje z běžných zkušeností, se tak ocitá v jednom 
pytli: intuice využívající podprahové impulsy, kouzelnické kousky, triky, sugesce, hypnóza, 
kejklířství, šamanismus. Jaká to zmatená a nesmyslná řeč? 
Když už se objeví nějaký celistvý postoj, ukazuje se jeho problematičnost. Např. autor uvádí 
citát popisující šamanovo určení místa, kam se vydala stáda sobů (cit. dle O. Nordlanda)  

„Ve skutečnosti má na pohyb sobích stád vliv mnoho činitelů: stav trávy na pastvištích, 
směr a síla větru, teplota, hloubka sněhu v údolích a na stráních, led na řekách, 
přítomnost jiných loveckých tlup, popřípadě vlků aj, Řekli bychom, že je zde příliš 
mnoho neznámých, aby normální člověk mohl tuto rovnici řešit: mnohé proměnné 
pro něho budou vůbec nepozorovatelné. Avšak zůstávají zaznamenána v podvědomí 
- jako tzv. podprahové impulsy - v podobě obrazů. Jedině šaman ve své cestě do hlubin 
nevědomí dokáže sestoupit do vrstev těchto obrazů: provádí jejich bleskovou, protože 
obrazovou, (nikoli verbální) selekci a koordinaci, aby nakonec pronesl intuitivní závěr: 
„Vidím soby v údolí na východě.“ 

Autor zde podléhá scientistické fikci, plete si skutečnost a matematický model, kterým se 
snaží ji postihnout, myslí si, že všichni (dokonce i sobi) postupují (byť nevědomě) tak, jak 
si myslí, že postupuje sám. Rozumí situaci jako rovnici o mnoha neznámých a vůbec si 
nepřipustí myšlenku, že by šaman mohl soby skutečně vidět a to v údolí na východě. Jenže 
to by si také musel položit zásadní otázku: Co je to skutečné? Jak mu rozumět? Jak rozumět 
tomu, CO se trapně pokouší popsat rovnicí o mnoha proměnných? 
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Ukazuje se, že naše kulturně-srovnávací metody jsou zde zcela bezmocné, stejně jako 
zmatená a bezradná psychologie, která všemi svými „hlubinnými“ pokusy maskuje to, 
že nemá žádný solidní základ nebo rámec. Tváří v tvář iracionálnímu jednání, které má 
zjevné praktické výsledky (např. šamanismu), může jen lavírovat. 

Současný ignorantský postoj vědy souvisí s jistým pojetím praktik zaměřených pouze 
k hmatatelnému, věcnému světu. V kolébce evropského myšlení, v Řecku, se člověku 
ze světa duchovní povahy vydělila techné, praktiky zaměřené k věcnosti, obor, příslušející 
nikoli bohům, ale lidem. Jan Patočka se ve své eseji „Počátek dějin“ podivuje nad tím, že  

„svět předdějinných lidstev je plný bohů a mocí, že vše je to se samozřejmostí přijímáno, 
ačkoli je nikdo nikdy neviděl a o jejich přítomnosti se nepřesvědčil - ačkoli jsou 
předdějinná lidstva neméně schopna pochybovat a kritizovat nežli člověk scientistické 
epochy...“  „...to žádná teorie mýtu či mytologie nedovede vysvětlit a vyrovnat se s tím 
v pozitivním smyslu.“ 

Ano: scientistický člověk musí resignovat na snahu pojednat věcné a duchovní jako 
celek, musí tedy zavírat oči nebo lavírovat tam, kde je postaven před „vzájemné přesahy“, 
před manifestace duchovního ve světe racionality. Zajímavé přitom je, jak je současný 
materialismus dějinnou epizodou (byť důležitou); dnes rádi zapomínáme na to, že řecké 
myšlení bylo do evropské podoby rozvinuto a dotvořeno křesťanstvím. Křesťanství skrze 
mysticky pojatou církev vymezilo vzájemný poměr obou „světů“ a tím teprve Evropu 
vytvořilo.
Naše současné pošilhávání po praktikách primitivů je zčásti projevem módní nezávaznosti, 
zčásti je pokusem uniknout materializujícímu tlaku, který cítíme, návratem. Je však v jistém 
smyslu něčím úpadkovým, triviálním, neboť vlastní evropská tradice mystiky nám myslím 
při troše úsilí může nabídnout nepřebernou spoustu zajímavých a bohatých zdrojů myšlení. 
Nebývá to ovšem ve srovnání se šamanismem tolik atraktivní, uznávám.
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S. Moc: Údolí černých papoušků 

Konečně lehké čtení, říkal jsem si při prvních větách z prostředí australského skladu 
potravin, konečně klid od evropského světabolu. Představa, že půjde o lehké čtení, na které 
po uzavření knihy zbyde pouze odkaz jakéhosi děje, zavádějícího do exotické krajiny, se ale 
ukázala nesprávná. Naopak. Protože jde o lehké čtení, které jde hltat jako detektivka, může 
se čtenář ještě po dočtení knihy přistihovat, že na skutečnosti knihy myslí, že se snaží s tím 
vším nějak vyrovnat. Autor dělá to, co je jeho práce: vypráví příběh. 

Romantický úvod, vznik komuny v osamělém údolí, zápletky na všechny strany, láska, 
vražda, podvodné machinace a částečně dešifrující závěr; trocha módních východních 
praktik, lidé, evropským způsobem žijící v kontrastu s vymírajícím domorodým 
obyvatelstvem, žijící ve světě, který si dovezli a který se střídavým úspěchem udržují 
na úkor budoucnosti. Sam, český emigrant a hlavní postava, je většinou i vypravěčem. 
Snaží se najít vztah k zemi, ve které žije, překročit hluboké rozpory zdejšího života. Díky 
dynamickému ději se ocitá v situacích, které se dají očekávat, na chvíli zapadá do pokleslých 
evropsko-jogínských praktik, a pak je vtažen i do mystického světa místního šamana. Svým 
životem cítí to vše spojitě, setkává se s tím či oním (svůj polosnový rozhovor s mrtvým 
použije při rozuzlení děje zcela přirozeně), rozumově se snaží skutečnosti svého života 
nějak „zharmonizovat“, ale jednoznačného řešení se v tomto smyslu nedočkáme. Uvidíme 
pouze nevyváženost toho všeho, dravost evropského barbarství, bezohlednou ke všemu 
duchovnímu. 
Zdánlivě není obrany. Domorodý šaman žádá za uzdravení Samova ramene - moskytiéru! 
Vše, co evropsky chápanou skutečnost přesahuje, je jako vírem, vývěvou vtahováno, 
využíváno a zneužíváno. Evropský způsob myšlení nelze překročit tak, že od něho 
zdánlivě utíkám (jako komuna do uzavřeného údolí), nejde se mu bránit tak, že se snažím 
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nespolupracovat a dál žít svým životem (jako australští domorodci). Sam jediný, Evropan 
a ve svém myšlení tradiční Evropan, naznačuje možnosti, jak překročit toto „propadání“ 
světa. Pohyb světa směrem k císaři ruin a pouští je pro něj neodvratný. Mnohem důležitější 
než toto konstatování je však Samovo přirozené rozhodnutí: nekrást, i když ostatní 
kradou. Úzký, racionalistický horizont Evropy je zde překročen, překonán znovunalezením 
horizontu absolutního. Přijetím horizontu, uvnitř kterého teprve všechny skutečnosti 
Samova života mohou dostat pochopitelný rozměr. Sam nejasně rozeznává, že to, co je 
v současném konzumním světě předkládáno jako skutečnost, je léčka vedoucí do záhuby. 
Jeho vhled do nesouvislých skutečností, ve kterých se ocitá, říká jasně jen jedno: Nezáleží 
na tom, zda tomu či onomu rozumíme. Důležité je, jací jsme, co míjíme a čeho si všímáme, 
za co a proti čemu se postavíme. Čtenář může v nedořešenostech Samova života najít 
nedořešenost svou: Je-li opravdu nutné vzdát se představy jedné, rozumově uchopitelné 
časové a prostorové struktury světa, je-li nutné chápat jako skutečnost (vždyť zapadá 
do našeho života) rozmluvu s mrtvým, věštecké sny a další iracionální momenty - pak 
se hroutí vše okolo nás. Co potom s evropským myšlením, co s racionalismem, vědou, 
technikou, technologií? Není potom důslednou alternativou jehovistické odmítnutí všeho, 
na co jsme ve své zabydlenosti v západní kultuře tak hrdi? Sam neřeší tyto otázky, nesnaží se 
na ně odpovídat, jako by stál před tabulí. Vypovídá svým jednáním v situacích, do kterých 
se dostává, vyvolává tyto otázky bez odpovědí. 

Dalo by se samozřejmě poukázat na slabiny knihy: na často příliš zjevnou paralelu mezi 
komunou v údolí a „socialistickou skutečností“, na občasné zaskřípání děje, když se autor 
podřizuje tomu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá (aby se dobro projevilo - což je jeho 
výhra - a zlo neprohrálo) atd. To však podle mne neleží v těžišti knihy. Tam je mnohotvárná 
otázka po tom, jak chápat skutečnost, jak ji můžeme uchopit s naší výbavou a našimi 
zkušenostmi. 
„Věda uvádí džbán jakožto věc vniveč, protože věci jako to, co je směrodatně skutečné 
nepřipouští ... Toto vědění vědy, jež je ve svém oboru, totiž v oboru předmětů, tak nutkavé, 
zničilo věci dávno před tím, než vybuchla atomová bomba“, čteme u Heideggera (Věc), 
a mluví to k naší skutečnosti, můžeme si poplakat nad tím, jak je svět vyprázdněný. Sam 
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pana Moce nalézá to, co vyprázdněno není: v okamžiku, kdy přijímá absolutní horizont 
svého života, kdy svým životem překračuje vlastní zpředmětnění. Ať je tento příběh 
jakkoli problematický, sporý optimismus, který ze Samova postoje vychází, není strojený. 
Zpředmětňující myšlení se stále více kompromituje a do životů běžných lidí stále více 
zasahují skutečnosti oklikou vracející člověku, co jeho jest. Sam nemusí hloubat nad 
Heideggerem, ani nad teorií jazyka, nad esenciálním, existenciálním, ani nad starou řeckou 
filosofií. Je to tady, lze na to sáhnout i detektivkou.

„Š M Á T R Á N Í“ 
Ve sborníku se často vedle sebe dostávají texty ve zcela jiných souvislostech, než v jakých 
byly uveřejněny poprvé; často je zrušeno celistvé naladění Možnostního čísla, jinde jde 
o zkrácení. Šmátrání znamená sahání někam, následuje po něm vytažení na světlo. Šmátrání 
předpokládá otevřenost, která však není prostorem vidění, otevřenost za prostorem vidění... 
To, co sborník ŚMÁTRÁNÍ nabízí, není tedy šmátrání samo (to je intimním činěním), zde 
jde o to, co a jak se při šmátrání vynořuje. Ze samého šmátrání však starost o vyšmátráné 
neplyne - proto mají Možnostní texty většinou útržkový, příležitostný charakter. To, co již 
tu je, není tak zajímavé, jako šmátrání samo... Při redakci sborníku šlo však trochu 
o šmátrání skrze vyšlé ze šmátrání. V původních textech se tak někdy objevilo něco nového, 
co texty přeskupilo, převrstvilo. Čtenář doufám uzná, že nejde o přestupek - vůči šmátrání 
Možnostnímu. Někteří čtenáři se mohou pozastavit nad tím, že sborník nepokračuje ještě 
třetí částí, že do tohoto výboru nebyly zařazeny mnohé texty s atraktivními tématy: zejména 
náčrtky o kulturních jevech, filosofických problémech aj. Zde nás vedlo hlavně to, že se 
snažíme chránit oči a prsty šmátrajícím čtenářům.



52 53



52 53

                     MOŽNOST 93

Zima 2005-2006
--------------------------------------
              Obsah:  -
    
   Příloha:  sborník Šmátrání


