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Co je to pravda?

Já nevím co je pravda a co není,
To jenom vítr běží po osení

Tento verš O. Janoty může být vložen do emblému všech, kdo na pravdu resignovali, 
ale může také sloužit těm, kdo se na pravdu ptají: nejhorší jsou přeci ti, kdo vědí, 
co je pravda, a mají dojem, že z tohoto faktu vyplývá povinnost, aby ji více či méně 
vnucovali druhým, aby druhé poměřovali podle toho, zdali jsou ochotni tuto (jejich) 
pravdu přijmout, akceptovat, vzít za vlastní. Vítr běžící po osení – tento verš kotví v 
zážitku, který lze sdílet, a kdo stál na jaře ve větru ve zvlněné krajině, ví, o čem Janota 
mluví – právě v odkazu na to, co jde sdílet, tu je formulováno přiznání, že „nevím“. 
Není zde zpochybněna pravda jako taková. Ano – pole se ve větru přelévá – z lesku 
osin do zeleně listí, pulsuje, nedá se nijak zachytit; to, co prožíváme, je prchavé, je 
„děním“ a jakmile bychom to chtěli zastavit nebo opakovat, zbude z toho jen pocit 
marnosti. Právě životodárnost tohoto dění, které lze sdílet, je tu základem pro 
vzájemné porozumění a zároveň východiskem při zásadní otázce: jak rozumět 
tomu, že si rozumíme, když používáme slovo „pravda“?
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Od větru, běžícího po osení, vedou při hledání pravdy různé cesty: ta jedna je 
bloudivá, fascinovaná vlněním a vším, co pulsuje a stále znovu a znovu se do pulsující 
beztvarosti vrací. Je to cesta nomádská, cesta směřující k pravdě halucinací. Je to cesta, 
který vede k popírání hranic, boření všeho, co se snaží zastavit, stabilizovat – všeho 
z této polohy nepřátelského. Jiná je poloha zasvěcenecká: nejde jen o to, že této větě 
nemůže rozumět ten, kdo neviděl nic podobného větru běžícímu po osení. Jde tu o 
překážku na straně vnímajícího - jen zasvěcený uvidí v osení to, co nikdo jiný. A tak 
se mohou vzájemně povznášet skupinky těch, kdo „ví“, skupinky těch, kteří se od 
hermeneutiky snadno dostanou k hermetice, od poznání ke gnózi. Pokušení mluvit 
jen s těmi, kdo rozumí, je velké. A jaký je vlastně důvod pro to pokoušet se cokoli 
vysvětlit těm, koho svět vůbec nezajímá? Proč mluvit s těmi, kdo vůbec nechtějí 
naslouchat a jen plácají, aby „také byli slyšet“? Ti se nikdy nebudou ptát na to, „co 
je pravda“, nikdy se nedostanou ani k pilátovské otázce. Nebudou muset reagovat na 
slova „já jsem ta pravda…“.
Tady je klíč.  Bez křesťanství a Kristovy oběti by nemělo žádný smysl předpokládat, že 
má smysl mluvit se všemi. Je tu jen jeden význam, který může zakládat vše: radostná 
zvěst je pravdivá, ať už zemřel Kristus za všechny nebo za mnohé, není to na nás, 
abychom označili kohokoli, kdo vykoupeným není.

Teprve tato cesta vede  k hledání pravdy, která je ukotvena v Bohu a je přístupná 
všem. Na první pohled je zřejmé, že nám zde cosi nehraje – celá moderní racionalita, 
celé osvícenství… je přeci postaveno na „komunikativní“ pravdě přístupné všem, na 
pravdě, která se lze naučit... Ano – ale je to pravda věcí, pravda rozumu, který se v 
sebe-zbožštění postavil nejprve do polohy nezávislé na Bohu a pak proti Bohu. Pokud 
chci „jít za pravdou“, pak mám skály i hlubiny obrazně řečeno „na všech stranách“. Za 
mnou je pulsující neurčitost nomádů, která mě neustále dohání ve všem, co vnímám 
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a co se tak těžko transformuje do světa zpevněné „kultury“. Na jedné straně je tvrdá, 
zdánlivě pevná, ale žalářující racionalita pravdy, která je ztuhlá do tvrdých hran 
krystalů, vysmívajících se mé měkkosti a zranitelnosti, nejistotě, je to mrazivá říše 
královny Kristýny. Na druhé straně je nejistota a propasti svodů, nabízejících poznání, 
přístupné jen pro některé, magie, zasvěcenectví. Hlasy se tu podbízejí – nedbej na ty, 
kdo tě nestačí sledovat, vydej se na cestu sám nebo jen s těmi, kteří znají tajemství 
stezek a světla… Vepředu není nic. Ani světélko. V marnosti jistoty, že vše zmizí,  
v prach se obrátí – poznání je marnost, stojí před tebou a ty se k tomu chtě nechtě 
blížíš. Důvěra v pravdu? Jistě – to jenom vlnění křídel andělských se promítá v osení, 
jak na nebi letí mraky.
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(kvartet o vtipech)

I. Zájem jako klíč ke světu

Chlápek přinese do hospody psa v dece a řekne si pro něj o vodu. Hostinský přinese 
misku, chlápek rozbalí psa – a on nemá nohy. Jak se jmenuje, ptá se hospodský, protože 
chce projevit účast. Nijak, když zavoláš, stejně nepřiběhne.

„V tom, co píšete (říkáte), je logická chyba, je to argumenty nepodložený, 
nekonzistentní blábol…“. Jinými slovy řečeno „ty nám to tady kazíš“.
Lidé, se kterými se setkávám, jsou dvojího druhu, jedny svět zajímá, druhé ne. Je to 
zvláštní: větu, kterou jsem tento článek začal, mohl slyšet svatý Pavel stejně jako svatý 
Augustin, tedy ti, kdo se pokoušeli argumentovat, mluvili o světě a přitom ukazovali 
na nutnou rovnováhu myšlení a víry. Pro tuto chvíli je zde víra zastoupena důvěrou ve 
svět jako stvořený – sice po pádu, ale svět, který stojí za zájem, stojí za to, abychom si 
kladli otázky „jak se to má se světem“.
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„V tom, co píšete (říkáte), je logická chyba, je to argumenty nepodložený, nekon-
zistentní blábol…“ ano – to je možné. A nebo je možné položit otázku jinak: co 
mi tato věta chce říci? Čím byl autor veden, že mu stálo za to formulovat, snažit se 
vystihnout něco, co doposud takto vysloveno nebylo? Ale k tomu, abych se takto 
tázal, je třeba několika  předpokladů. Předně mě svět musí zajímat – tedy musím mít 
specifický přístup ke světu, který pro mne není „jen“ objektem výpovědí“, ale něčím, 
co se mě týká. A pak mě musí zajímat „ten druhý“, ten, který tak či tak je a nebo může 
být otevřen světu.
Obecně rozšířený „netýkavý“ model vztahu ke světu spočívá v tom, že se nejdřív na 
základní a pak střední škole učím mnoho věcí o světě, a později pak na škole vysoké 
se (v optimálním případě) začnu podílet na „vědecké práci“. Jednak se tedy dále 
učím, a jednak přispívám k tomu, že se stále vrší poznání o světě. Krásný model, ale 
hloupý. Kdo takto přemýšlí, vůbec nevidí důvod se ptát, co mu chcete říci, vůbec vám 
nejde naproti – pouze zkoumá formální správnost jednotlivých částí vaší výpovědi 
podle „svých měřítek“ a svých základních schémat, o které se opírají jeho „profesní“ 
myšlenkové postupy. Pokud identifikuje „chybu“, odvrhne vše to, co říkáte, jako 
„nefunkční, vadné, nepoužitelné“.

Dobře mu tak. Vůbec totiž neví o klíči ke světu, kterým je zájem – kterým je účast, 
zjištění, že svět se mě týká, není (pouhým) vnějším předmětem vědění. Jsou dva typy 
výpovědí o světě, resp. odpovědí na otázky: jedna skupina odpovědí je formální, 
otázky jsou kladeny tak, že mají jednoznačnou správnou odpověď (a nebo dokonce je 
možné zjistit, kolik je správných odpovědí a jaké to jsou nebo alespoň jaké to nejsou 
– atd.). A pak jsou ty otázky, na které je odpověď nutné hledat. Nikoli však takové 
otázky, které odpověď sice mají, ale je nesnadno zjistitelná (např. kolik je perel na 
náhrdelníku ztraceném v moři). Takové otázky jsou ve své povaze stejně hloupé jako 
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netýkavý model světa a  zpravidla jsou odpovědi na ně řešeny v pohádkách a s pomocí 
pohádkových sil. Směřují ke zkouškám – ne nepodobným těm vysokoškolským.

Teprve ten, kdo se na svět ptá, se o světě něco dozvídá. Student, který se učí na 
zkoušku, se jistě také  něco dozvídá, třeba jak počítat perly v moři, ale pokud současně 
s tím nemá na věci žádný zájem, nic se nedozvídá o světě. Dozvídá se jen to, co má 
říkat, aby udělal zkoušku – a právě takový význam pro něj ono „naučené“ nadále má 
– prakticky žádný. Stejně jako Honzu nebo Jiříka ho počítání perel v moři přestane 
zajímat, jakmile „dostane“ zkoušku nebo princeznu. Ale kdo se vlastně na svět ptá? 
Ten, kdo je světem zasažen, kdo se se světem musí vyrovnávat, potýkat, také ten, 
koho svět fascinuje, oslovuje, kdo v něm vidí stvoření, otisk kreativity Boha a tedy 
nevyčerpatelný zdroj a hlubinu neustále se otázkám otevírající. Světu, který nás takto 
zajímá, je třeba jít naproti, a podobně je to s lidmi, kteří o světě mluví – vybírám si, 
kterým jdu naproti a kterým se vyhýbám, protože raděj chci sdílet, než se přít, raděj 
chci souznít, než se vymezovat. Ale jedno nejde bez druhého. Ten, kdo mi rozumí, 
mne nenutí k tomu, abych precizněji formuloval, abych v argumentaci postupoval 
hlouběji, abych promýšlel.

Velmi snadno nalézám řeč s těmi, kdo jsou vedeni zájmem o svět a o druhé – a kdo 
si nemyslí, že je to totéž jako shromažďování vědomostí o světě. Kdo se neptají dětí 
„kolik je ti let?“, ale „z čeho se raduješ a na co se těšíš“. A velmi těžko nalézám řeč s 
těmi, kdo si myslí, že ví, jak je to se světem. O světě se dá vypovídat se zájmem a nebo 
s pocitem převahy: je pro mne přínosné, když se např. od obyvatele Kladna dozvím, že 
od nějaké doby se šachtám dávala jména podle majitelů či jejich blízkých (Majrovka, 
Šilérka, Ronovka) – a ne podle svatých. Znám ta jména, ale je to zobecnění, které 
jsem sám neprovedl. Je to vypovídající, je to syntetický postřeh, který mne obohatil, je 
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možné ho interpetovat… a pak v kontextu toho rozumím i mnoha jiným věcem  
a mohu sledovat i jiné aspekty řeči v pojmenování… atd. Vypovídající v tomto může 
být i vtip, situace: chlápek přinese do hospody psa v dece a řekne si pro něj o vodu. 
Hostinský přinese misku, chlápek rozbalí psa – a on nemá nohy. Jak se jmenuje, ptá se 
hospodský, protože chce projevit účast. Nijak, když zavoláš, stejně nepřiběhne.
To je nesmírně vypovídající situace, a pro nás memento. Je tu sice ještě starost (o psa), 
ale zároveň i resignace na cosi společného. Jméno už není potřeba. Není příznačné, 
že dnes už jsou jména nahrazována čísly, souřadnicemi? Že i my sami jsme stále blíž 
tomu, že naše identita spočívá na nějakém neosobně osobním čísle, pro kontrolu 
dělitelném nějakým prvočíslem? Jenže my máme jméno, a máme ho proto, abychom 
se ozvali, když jsme voláni. Víme to, pamatujeme si to ještě?
Je řada velmi vzdělaných lidí, se kterými je trýzeň mluvit, i když jsou specialisté na řeč 
a pojmenování – protože jsou uzavřeni sami v sobě a ve svém vědění a nezajímá je ani 
Ronovka, ani pes bez jména, ani svět jako zdroj nepředvidatelného „zítra“ a nejistoty. 
A mnozí z nich jsou katolíci: Leon Bloy nebo Florian by napsali „katolíci moroví“.
Neslyší, nereagují. Mají skutečné jméno? Neoslovuje je svět a nevolá je Bůh.
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II. Budoucnost a syčení hada

„Děti, pokud máte doma nějaké domácí zvířátko, přineste ho do školy a ukažte nám, 
co jste ho naučili“, řekla paní učitelka dětem. Druhý den už vzorný Honzík přivedl 
pejska, který podával pac. „Výborně, Honzíku“, řekla paní učitelka a dala mu jedničku. 
Také Anička dostala jedničku, protože přinesla papouška, který říkal „Ahóóój“. „Vidíte, 
děti, i zvířátka se mohou naučit mluvit“, chválila paní učitelka Aničku. 
A to už se hlásí Pepík, známý průšvihář. „A copak ty jsi naučil nějaké zvířátko“, ptá se 
paní učitelka s trochou nejistoty v hlase. „Uvidíte, hned to bude“, říká Pepík, vytáhne  
z tašky metrového hada, natáhle ho, jak mu ruce stačí, roztočí ho nad hlavou a praští  
s ním o lavici. Jak ho drží za hlavičkou, had udělá silné „SSSSssss…“. „No dobře, dobře, 
Pepíčku, na jedničku to není, protože had jak známo syčí, i když ho to nikdo neučí, 
ale raděj ho už schovej a do školy nenos“, pokouší se ho zastavit paní učitelka, protože 
vidí, že Pepík protahuje hada podruhé, zase ho uchopí za hlavičku, roztočí nad hlavou, 
plácne s ním o lavici a had udělá mocné „SSSSSsssss…“. „Tak dost, to už stačilo. Ihned 
ho schovej a budeme pokračovat“, říká rozčílená paní učitelka, ale Pepík jí uklidňuje: 
„Ale né, paní učitelko, to on se jen zahřívá, ale teď už to opravdu přijde…“, natáhne 
hada potřetí, roztočí ho nad hlavou, praští s ním o lavici a jak ho drží za hlavičkou, 
had se sám celý napne a zasyčí „SSSSkákal pesss přesss ovesss …“.
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Budoucnost je nejistá, jediné, co je na ní jisté, je, že nás překvapí. Překvapení je tak 
jediným atributem budoucnosti, přičemž vůbec není jisté, kdy překvapení přijde,  
v jaké podobě, odkud. Co ze současného přestane platit a zvrátí se ve svůj opak,  
a co z nemyslitelného se stane myslitelným. O této povaze budoucího, resp. o vztahu 
přítomnosti (skutečnosti) a budoucnosti víme, a protože se budoucnosti bojíme, 
děláme všechno pro to, aby budoucnost nenastala. Jedním ze sofistikovaných a vše- 
obecně akceptovaných způsobů, jak vytlačit budoucnost ze svého života, je společen-
ská dohoda o tom, že budoucnost není, resp. že budoucnost je něco jiného, než 
skutečně je. Nejde o jasně formulovanou dohodu, jde o tichou, nepsanou dohodu  
o klamu a sebeklamu. Nejčastěji má podobu „Vývoje“, „Pokroku“, ale může nabírat  
i jiné masky, např. „Udržitelný rozvoj“ atd. Předpokladem je vyjít ze současného  
a po několika v zásadě nahraditelných myšlenkových operacích zakrýt skutečnou 
povahu budoucího. Vše kolem má přeci vnitřní logiku (vývoj) a určitě to není 
náhodný proces (úpadek), ale něco pozitivního (pokrok).

Jistě máme dílčí evidence, můžeme rozumět nějakému procesu, pokud ho vymezíme, 
vytrhneme z pozadí dění atd. Ale princip dílčí evidence je tu bez náležitého zhodno-
cení aplikován na skutečnost samu: i lidé, kteří se honosí svojí vědeckostí, logickým 
myšlením atd. jsou ochotni toto nepřípadné zobecnění obhajovat až do hrdel a statků 
– jen aby nezůstali vůči budoucímu bez opory. Jen aby se na ně nezašklebilo podivně 
vypovídající SSSsss... z úst hada. Stejně jako paní učitelka tuší, že na Pepíčkově 
odhodlání nepodřídit se nepsaným úmluvám je něco hrozivého, právě s Pepíčkem 
jsou problémy, zlobivý Pepíček je symbolem mezí, za kterými přestávají platit 
pravidla. Svět se snaží udržet sám sebe prostřednictvím jedniček pro ty, kdo přispívají 
k očekávané podobě světa – a to jde tak dlouho, dokud se nenastane malér: Všechny 
učitelky pak nejsou schopny slova, resp. jsou schopny slova méně než had.
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III. Jak se máte?

Pan farář se po mši zastaví s věřícími před kostelem, kde se čile diskutuje a povídá  
o tom, co je kde nového. Obrátí se na jednu starší paní a ptá se: „A jakpak se máte, 
paní Horáková?“ Babka jen pokývá hlavou: „Ále, mám se špatně, otče, ale zaplať 
Pánbůh, dobře to snáším“.

„Máme se jako prasata v žitě“, říkávala moje babička, a spousty jiných moudrostí  
a komentářů jsem od ní pochytil, třeba přání „ať jsme tlustý na tři prsty“. A pro ty,  
kdo se pohoršují nebo shovívavě pousmějí, je třeba dodat, že se narodila r. 1900, od 
svých 14 do 19 let zažila jen bídu a hlad války, muž (můj dědeček) zemřel, když rodila 
druhé dítě atd. Naučila mne v pěti letech, abych si hlídal, jestli mi rodiče mažou chleba 
po té delší straně (v tu dobu se pekly jen bochníky a byl to rozdíl) a i jinak mě vedla  
k analytickému myšlení, aniž to jako prostá žena věděla.
Máme se jako prasata v žitě, ani neřekneme „zaplať Bůh“ a ještě to špatně snášíme.
Zvláštní slovo, tohle „snášíme“, snášení je aktivní proces, když např. něco nosíme na 
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hromadu, a nesnesitelné je v tomto smyslu to, co se na hromadu snést nedá. Mohlo 
by nás to trápit, pokud snášení je něco důležitého. Dobře snášet tak vlastně znamená  
odkaz na to, že kýžená jednota (hromady toho všeho) je dosažitelná a špatně snášet 
obsahuje resignaci na takovou jednotu – vše to, co žijeme, už se nám neskládá do 
jednoty. Jistě, slepice snáší vejce, ale je to totéž, každý ví, co znamená snášet na hnízdo 
a co znamená, když slepice „zanáší“.
A což teprve nesnášenlivost a nesnášení jako stav; třeba když někoho nesnášíme. 
Nejsme schopni „vzít ho do hry“, zaintegrovat. Nesnášenlivost přímo ukazuje na 
nějaký nepřekonatelný rozpor v potenci snášení na hromadu, v potenci vytváření 
podstatné jednoty, hnízda, náruče. To, jak se máme, je beztvaré, neurčité, rozptýlené  
v dojmech, radostech a bolestech, setkáních všeho druhu. Nesnášenlivost je 
konstatace, ze které vyplývá trhlina, diskontinuita, která roste tím, jak snášíme – 
snášíme zároveň na dvě či více hromad, svět se nám jeví jako plarozivěný, vnitřně 
nejednotný, neudržitelný. Naše náruč ho nepojme.
Odpověď paní Horákové je bezelstná – a moudrá, vždyť otázka pana faráře nebyla 
směrována k tomu, aby neutrálně „změřila“ stav onoho neurčitého vnitřního pole 
pocitů paní Horákové. Byla zaměřena ke konkrétní osobě a farář se dozvěděl, co 
potřeboval.
Pochopil, co lze pochopit jen skrze řeč: paní Horáková mu neřekla, jaký je objektivní 
stav jejího „sebevlastnictví“. I kdyby se to pokoušela říci, nikdo by ji dlouho 
neposlouchal.
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IV. Promiňte, nesledoval jsem to celé

Spor mezi Kerlesem a Kohnem se dostal až před rabína a ten s konečnou platností 
rozhodl: Kerles se musí Kohnovi omluvit. Kerles chodil po ghettu zadumán, bez 
nálady, už se blížil den, do kdy musel omluvu provést. Zašel tedy za ním domů, 
zazvonil u jeho dveří a jak Kohn otevřel, zeptal se: bydlí tady Leibnitz? Ne, nebydlí, 
řekl překvapený Kohn. „Tak prominou“, prohlásil s úklonou Kerles, otočil se a šel 
spokojeně domů.

Před životem se marně zabezpečujeme řečí, resp. ti, kdo se zabezpečují, vydávají 
značné úsilí „bez valného efektu“. Řečí se jde zabezpečit jen proti těm, kdo používají 
stejnou řeč. Ale je pak třeba se zabezpečovat? Není lepší hledat způsoby, jak v řeči 
souznít? Kerles nesporně udělal to, co po něm rabín chtěl, pokud rabín chtěl, aby se 
omluvil. Samozřejmě že všichni zúčastnění ví, že rabín rozhodl o jiné věci, než ve 
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které se Kerles omluvil, ale nemohou mu to dokázat. Ať si v tomto smyslu myslíme,  
co chceme, nemůžeme vyloučit, že Kerles se skutečně omluvil v tom smyslu, jak 
rozhodl rabín. Kerles může tvrdit, že se omluvil tak, jak mu rabín přikázal, a i kdyby 
na něj někdo „vytáhl“ argument, že se omluvil v jiné věci, obhájí se snadno, že jen 
spojil dvě omluvy, což mu nikdo předem nezakázal. Ale všichni ví, že ačkoli Kerles 
může takto formálně obhájit to, že splnil to, co mu rabín uložil, vyšel z toho jako vítěz. 
Má důvod se smát, protože všichni ví, že se (skoro jistě) v té věci, ve které rozhodl 
rabi, neomluvil, jen mu to nejde dokázat. A on sám jako filuta, který to vše takto 
vymyslel, dobře ví, že celý tento postup má smysl právě v tom, že se neomluvil, ale 
přitom mu to nejde dokázat. Velmi složitě se můžeme dobírat, co je „pravda“ v této 
věci a při troše formalizace dostaneme celkem přehlednou strukturu, jak co kdo může 
vykládat: ale jaká je pravda? A jak ji upřednostníme oproti jiným možným výkladům, 
které dovedeme jasně odlišit a zargumentovat?
Kerles šel domů spokojeně – to, co bylo doposud před ním, už je za ním. Pravda  
v tomto ohledu není důležitá. Důležité je, co se odehrálo. Došlo k anihilaci problému, 
Kerles má navrch, nadále už není co řešit, resp. nebude se dít nic, dokud jeden z 
aktérů zas nevymyslí nějakou kočičárnu nebo dokud se oba rody nespřízní svatbou 
v další generaci. Nemá smyslu mluvit o pravdě, o příčinné účinnosti, o vývoji, 
o pokroku – všechna naše hodnotící a opevňující výzbroj je nám nanic. Svět je 
především místo, ve kterém konáme, jednáme. A neměli bychom jednat jako stádo  
a neměli bychom jednat bez toho, abychom měli leccos dobře promyšlené.
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Střep, artefakt a výstava

Jsou nejméně tři témata, která je třeba alespoň pootevřít při příležitosti výstavy 
artefaktů Jarmily Štogrové-Doležalové.

Keramika – provází lidstvo odedávna, a stejně tak dlouho lidstvo provází 
střepy

Artefakt – „něco“ vyvázaného z profánního dění, něco dávno vyvázaného ze 
sakrální, magické roviny skutečnosti, ale přesto nesoucí nezapomenutelnou 
vazbu na to, co nás překračuje

Výstava – jedinečná instalace artefaktů, vytvořená v konkrétním prostoru, při 
konkrétní příležitosti
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Střep není „jen“ něco „k vyhození“, něco rozbitého, nepoužitelného, a přitom 
nerecyklovatelného, není „smetím“, které patří do směsného odpadu. Mezi tisíci 
malůvek učitelek výtvarné výchovy, které učí nepoučené, třeba „jak se maluje jablko“, 
mezi všemi „návody na kreativitu“ atd. se stále znovu a znovu objevuje artefakt jako 
něco, co neslouží, naopak, vyžaduje to na nás, abychom dělali něco, co jsme dělat 
nechtěli. A stále znovu a znovu jsme stavěni do instalace – konstelace artefaktů, je to 
celé nákladný nesmysl, ale artefakty jako by si vynucovaly „předvedení“, ukázání  
v souvislostech, které k tomu vytvoříme.

Jaká jiná výstava než výstava střepů u zahájení činnosti muzea místní kultury a tra-
dice. Střepy, zejména ty keramické, se nabízí k osahávání, jsou pobídkou k haptické 
hře - zejména tam, kde jsou zachovány jednotlivé prvky, okraje, ouška, části dekoru. 
Každý střep odkazuje k celku nádoby nebo jiné užitkové věci, jejíž je… v lepším 
případě torzem, ale o hrnci s uraženým uchem neřekneme, že je střep, střep je takový 
„kus“ původního celku, ze kterého se celý obraz původní nádoby (věci) sestavit nedá, 
dá se jen tušit, uhadovat.
V jistém smyslu je třeba litovat archeology a ty, kdo si se střepy nehrají, ale pokoušejí 
se je slepit, rekonstruovat to, co bylo celé a už není. Základní vlastnost věcí je, že 
mizejí, jsou konečné, zejména na těch porcelánových a kameninových je tento „zlom“, 
tato „smrt“ věci zpravidla zcela jasná – hrneček se rozskočí, mísa upadne…

Autorka se nesnaží nalézt původní podobu věcí, nepracuje se střepem jako s 
„materiálem“ – pracuje se střepem jako celkem. Artefakty ze střepů, jak je vytváří, 
mohou být stejně tak výsledkem vršení jako noření, mohou být propletením nebo 
vyklenutím, a v tom všem jsou nenapodobitelným, individuálním vzorkem světa.  
Jen zvýrazňují to, co zapomínáme: věci světa jsou k nám natočeny takovým 
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způsobem, že si jejich pravou podobu můžeme jen domýšlet. Artefakty lze sestavit jen 
z toho, co svět (střepů) nabízí, bylo by marné po všech internetech a sociálních sítích 
hledat ten „správný“ kousek modrého dekoru, který „chybí“: ano, někdy může mít 
divák dojem, že v daném artefaktu chybí právě takový a ne jiný střípek – právě pro něj 
je zde vytvořeno místo – ale on je ztracen, nenalezen, minuli jsme ho, nepotkali.

Výstava střepů probíhá zároveň s otevřením muzea – muzea relativně nedávné 
minulosti nás samých. A v jistém smyslu je tak jedním z možných návodů, jak 
se k materiálu zde shromážděnému stavět. Prakticky o každém nástroji nebo 
jiném exponátu můžeme získat spousty detailních vědomostí. Ale tak jako tak 
nemůžeme zrekonstruovat celek dané věci v kontextu života, ve kterém měla svoji 
nezastupitelnou roli. Do minulosti se nelze vrátit – je třeba hodně vědět o vlastní 
historii a je třeba alespoň rámcově vědět, co obnášel život, ve kterém nebylo všechno 
zajištěno báječným tlačítkem on – off. S minulostí, se svojí vlastní historií je třeba 
něco udělat – je třeba ji nezapřít, ale přetvořit ji v něco, co bude svědectvím o nás 
samých. Je dobré zkusit si nabrousit hoblík a ohoblovat prkno, třeba si ho předtím  
i vyříznout z ručně poraženého stromu, ale kdo by se dnes dával na cestu světem  
s vozíkem, na který si sám vyrobil kola?
Chodíme beznadějně světem, naplněným nesmírným množstvím věcí, čas od času 
některou vezmeme do ruky a přemýšlíme, k čemu asi „byla“. Výstava artefaktů Jarmily 
Štogrové-Doležalové je v tomto smyslu pobídkou: Je třeba volit, rozhodovat se, i když 
to znamená, že si tím uzavíráme jiné volby. Vidíme svět kolem nás jako kaleidoskop 
střepů, můžeme si to zakrýt, snažit se tím proplout. A můžeme na sebe vzít tíhu 
odpovědnosti za kreativní akt: máme možnost se k věcem světa postavit za sebe,  
v daném čase, se vší neúplností, která k nim patří.
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Měření dioptrií
(svítící nápis na optice v ul. Jugoslávských partyzánů, VIP čtvrť Dejvice)

Měření dioptrií, aneb dioptrie jsou něco, co mám změřené. A tak vím, že mám 
dioptrie dvě, jednu na levém a jednu na pravém oku.
Milí fyzikové, statistikové a měřiči čehokoli, to je vaše práce, do značné míry se 
skutečností stává to, čemu věříme, a stává se to samozřejmě parodií, protože nás příliš 
nezajímá, proč a jak tomu věříme, a co to vlastně je. Je to ta nejošidnější, nejzrádnější 
plochá skutečnost, ze které je někomu na zvracení a jiné jímá závrať. Závrať nad tím, 
jak snadné je zbloudit, míjet se, nasednout do podivného vozu, v jehož oknech je vidět 
jen svět televizních seriálů.
Dveře se zavírají, víte, kam jedete?
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Peníze – poznámka

Peníze parazitují na lidském rozhodování – volbě, motivaci k jednání. Vytváří svojí 
realitu odvozeně od svobody člověka. Jsou vnímány jako médium rozhodování, ale 
je to klamné, podvodné. Teprve v klamném světě je cena atributem jednání, je to tak 
systematicky prezentováno a jsme tak soustavně podváděni.
Jednání je ale daleko dříve a původněji ukotveno v otázce po správnosti. Svoboda 
jednání je svobodou nalézat to, co hledám, otevírat ty možnosti, které otevírat mohu  
a to poté, kdy jsem si položil otázku, zda já (identický subjekt, odpovědný v čase) 
takto jednat mám.
Současné manipulativní systémy, zakrývající povahu našeho jednání, záměrně 
prezentují cenu jako základní a nebo dokonce jediný aspekt jednání, ostatní aspekty 
jednání jsou vnímány jako metamorfózy ceny, skryté a maskované, jako jednání, ve 
kterém „něco za něco“ („co za to“ směny) je skryto a zastřeno nějakým etickým či 
jiným argumentem.
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ORNAMENT

Fascinace ornamentem čekáren a rakovnická dlažba I.

Ornament nás vytrhuje z času dění do času blou-dění. Všechny tyhle 
poheideggerovské hrátky s odkazy na kořeny slov jsou dobré, pokud si od nich 
udržujeme odstup, ale jak si udržovat odstup od dlažby, když na ní stojíme?
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Fascinace ornamentem čekáren a rakovnická dlažba II.

Kdysi jsem hodně jezdil po vlastech českých a strávil v čekárnách a halách nádraží 
spousty hodin, hodin, které neubíhaly, spousty času, do kterého čas jen čas od času  
vstupoval klapnutím minutové ručičky. Ornament dlažby, lemované podél stěn 
a sloupů, mi od té doby ukazuje, jak lze rozumět ploše – víc než mnohé poučky 
geometrie. Ornament je způsob porozumění, který umožňuje vztáhnout plochu k 
času. A usvědčuje nás z ignorance, když chápeme čas jako jako linku.
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Fascinace ornamentem čekáren a rakovnická dlažba III.
(Text písně, asi 1988)

Zatím jen spím
Zatím chci si hrát
Zatím jsem tady
Zatím, zatím snad

Ref: V čekárnách zase se ptám na co čekám
Na ulicích stále se ptám na co čekám
Na stejnou věc stále jen se musím ptát
Na perónech a na nádražích na co čekat

Jednou budem dál
Zatím jsme tady
Vzhůru poveze mě vozík
Zatím čekám tady



24

Ref:

Zatím jsme zestárli
Zatím jsme se vzdálili
Zatím se ztrácíme
Zatím, zatím ještě nevíme

Ref: V čekárnách zase se ptám na co čekám
Na ulicích stále se ptám na co čekám
Na stejnou věc stále jen se musím ptát
O svátcích, narozeninách na co čekat
Na novej rok a po opicích na co čekat
Na perónech, na nádražích na co čekat
Po hospodách, u televizí na co čekat



25

Fascinace ornamentem čekáren a rakovnická dlažba IV.

Už hodně dlouho mám doma vzorník keramické produkce někdy z přelomu století, 
a čas od času s ním listuji. Ornament se „skládá“ z pravidleného střídání elementů, 
zpravidla jen při jejich směrovém otočení, jde o relativně velmi malé čtverce 170 x 
170 mm nebo 85 x 85 mm – a jaká kouzla tu lze vytvořit: celkový tah linie se někdy 
skládá a vyznívá v porozumění až při osazení desítek dlaždic, vzorník s 16 dlaždicemi 
ukazuje opět element – základ pro porozumění ornamentu. Vybírat se nedá podle 
jedné dlaždice, ale až podle minimální sestavy, která ukáže širší souvislosti, tentýž 
element má zcela jinou roli, podle toho, jak je orientován vzhledem ke svému okolí. 
Jak zde chápat celek? A jak rozumět elementu dlaždice, když je jen prvkem, který sám 
o sobě není dostatečný k porozumění ve smyslu „náhledu“. Mezi jednotlivou dlaždicí 
a celkem ornamentu, vytvářejícímu plochu podlahy, je celé pole významů: z jedné 
dlaždice se ornament nesloží, jedna chybějící dlaždice v ornamentu způsobuje, že se 
rozpadá, roztrhává jednota ornamentu a plochy.
Naše myšlení je tu usvědčeno z unáhlenosti, spěchu, se kterým vytvoří spojnici mezi 
elementem a celkem. Organizace není „jen“ principem, je součástí věci samé, jen 
neumíme ukázat „jak“.
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Příloha: básničky „Jak jsem řek“
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Čas od času se v Možnosti objeví básničky pro děti, resp. vnoučata.  
Jazykové hříčky, pointy, otazníky. Protože si je nepamatuji, potřebuji je mít po ruce 
vytištěné. A když už jsou vytištěné, moc by se hodilo, kdyby byly ilustrované, aby 
předškoláci viděli, o čem čtu, a školáci měli zájem zkoušet přečíst sami. Tak taková 
knížka vzniká, i s touhle zbrusu novou várkou.

Krákání

Na večerní město
snesla se mlha jak těsto
Chraptí černí havrani
maj šedivý krákání

Pikola

Deset dvacet třicet já
Před pikolou
za pikolou díra bezedná
Piky piky na babu
už se z tý díry vyhrabu
Deset dvacet jdu z díry ven
vidím vás schované za rohem
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Hroch

Pod fontánou socha hrocha
ve fontáně vody trocha
Co by řek ten hroch
kdyby mluvit moh?
Ze zčeřené hladiny
šly by jenom bubliny

Skopci požitkáři

Na zeleným kopci
pásli se dva skopci
nebyli to vdovci
šlo s nima sto ovcí

Ovce se jen hrnou 
kopec obalen je vlnou

Na spaseným kopci
postává sto ovcí
Kam se ti berani poděli?
Vlezli do zahrady na zelí
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Josefovo zahrada

Nevěř nebo věř
na zahradě keř
sním a nebo bdím?
Tajnou chodbu
pod ním uvidím

Nevěř nebo věř
na zahradu chodí zvěř
sním a nebo bdím
lesní víly
tančit uvidím

Nevěř nebo věř
klidně se mi svěř
Trpaslíci bosonozí
poklady tam v noci vozí
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Jak jde Honza do světa

Kam jedeš, Honzíku
na malým koníku?
Rovně za nosem
A jak ty víš, kdo jsem?

Kam jedeš, Honzíku 
a co máš v uzlíku?
Kdo se moc ptá, moc se dozví
nesmějte se Honzíkovi

Za štěstím jede do světa
čeká ho princezna zakletá


