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Chystám 
se psát knihu o penězích, majetku, hodnotách a vůbec „zafušovat“ zas trochu do 
témat, která jsou zdánlivě „jen ekonomická“. A tak si pro sebe připravuji poznámky, 
shromažďuji materiál. To by bylo, abych se s ním nepodělil se čtenáři Možnosti.

Peníze
Mezi platidlem a kreditní kartou – čím byla platidla a čím nejsou 

Původ platidla

Původně byla směnná hodnota vázána na platidlo, nejlépe je to možné zdokumento-
vat na britské libře (libra šterlinků). Směňovala se podle původního váhového poměru 
kovu za 20 šilinků a šilink za 12 pencí (libra za 240 pencí) a kdo jako cizinec dostal 
v obchodě nazpátek na libru, v drobných se nedopočítal. Tento systém pocházel z dob, 
kdy podstatná byla reálná cena platidla vyraženého z drahého kovu, hodnota mince. 
Tento systém převodu byl zrušen na začátku r. 1971, kdy Británie přešla v rámci měny 
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na desítkovou soustavu, šilinky byly zrušeny a libra se směňuje za 100 pencí. Tak 
zanikl poslední relikt odkazující na skutečné platidlo, kde převodní poměr ukazoval 
na skutečnou vazbu hodnot jednotlivých používaných platidel. Platidlo šlo směňovat 
jedno za druhé. Dnes již jen „rozměňujeme“ v rámci abstraktní (zvolené) soustavy 
vztahů.
Platidlo je nejčastěji definováno jako jakýkoliv obvykle užívaný prostředek směnného 
obchodu, zpravidla jde o mince. Teorie peněz odlišuje mince od bankovek, protože 
bankovky už jsou chápány nikoli jako platidlo (to má materiální podobu) ale jako 
cenný papír. Přesto se setkáváme s obecnějším tvrzením, že platidlem jsou peníze. 
To je ale omyl,  už dávno nepoužíváme platidla v původním slova smyslu.

Emise bankovek, hodnota platidel

Na počátku novověku se významně rozšířil objem finančních transakcí a dobové 
nástroje (mince a směnky) nestačily tyto požadavky uspokojit. Tak vznikly bankovky 
vydávané jednotlivými bankovními domy a zakrátko si roli emitentů bankovek 
vyhradily státy, které doposud měly monopol na ražbu mincí jako základu směnného 
obchodu. Jako zajímavost je možné vědět, že platidla ve formě bankovek byla užívána 
na Dálném východě (Čína, Japonsko a snad i Persie) už před téměř tisíci lety, tyto 
systémy ale zanikly bez navázání jakékoli kontinuity se současným evropským 
systémem.
Citujme wikipedii:
První „bankovky“ na území rakouské monarchie se začaly vydávat na konci 
vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská centrální banka, proto se 
začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název 
„bankocetle“. První oficiální „bankovka“, vydaná na státní náklady byla vydána 
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v emisi k 1. lednu 1800. Lidé však tehdy k novým kreditním, a tím pádem 
nehodnotným penězům neměli důvěru.

Nedůvěře těch, kdo platili měděnými a stříbrnými mincemi (výjimečně zlatými) se 
nemůžeme divit. Papír je jenom papír. Bankovka, vydaná státem v tomto smyslu je 
„státovka“, ale historie státovek také již patří minulosti. Státovky byly ještě zlatem 
nebo jinými drahými kovy „kryty“ – teoreticky je tedy bylo možné kdykoli vyměnit 
za původní platidlo – zlaté nebo stříbrné mince. Tak už tomu ale u současných 
bankovek  (až na nepatrné výjimky) není. Za peníze si mohu koupit jen zboží. 
Od toho, kdo bankovky vydal a kdo garantuje jejich nominální výši, už nikdy 
nedostanu jejich hodnotu „zpět“, žádnou vlastní hodnotu nemají.

Konec platidel

Proč ale státovky a později bankovky nahrazují v běžném oběhu mince? Rozhodně 
to není pro nedostatek drahého kovu, naše dnešní tisícikoruna by se s přehledem 
vešla jako mince v ceně kovu do peněženky. Vždyť aktuálně se vykupuje gram 
24 karátového (čistého) zlata za ceny okolo 900 Kč a cena čistého stříbra je až 15 korun 
za gram. Stříbrná stokoruna by tedy vážila pouhých šestapůl gramu a byla by podobná 
tenkému padesátníku, a běžných deset deka mincí ve stříbře by znamenalo 1500 Kč. 
Neobstojí ani argument, že by na oběživo nebyl dostatek kovu -   jediný důsledek by 
mohl být, že se zvýší cena stříbra. Nízké mince v řádu korun a desetníků by stejně 
musely být z jiných, ne tak cenných kovů, jako dříve tradiční nikláky. Odpověď na tuto 
otázku je jednoduchá. Běžný oběh  platidel zanikl, „vysál ho“ úplně jiný nástroj, totiž 
systém obchodování s virtuálními hodnotami. 
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Při prvních emisích bankovek byly papírové peníze přijímány jen neochotně a státy 
musely přikročit k nucenému oběhu v nuceném kursu – aby se z bankovek stal 
ekvivalent platidla, kterým de facto nejsou. Řešení se našlo jednoduché – cílený proces 
znehodnocování platidel vedl k tomu, že i mince postupně dostaly zástupný charakter, 
jsou sice ještě vnímány jako platidlo, ale ve skutečnosti mají svou hodnotu stejně 
symbolickou jako bankovky – hodnota jejich kovu je zanedbatelná, ačkoli se z počátku 
ještě ctil „kvalitní“ materiál. Dnes tvoří materiál většiny mincí pouze ušlechtile se 
tvářící (povrchově upravený) běžný kov, zejména železo a hliník. 
Používáme-li peníze, nedá se tedy již v pravém slova smyslu mluvit o směnném 
obchodu, peníze nejsou „platidlem“ v původním slova smyslu. Čím tedy „materiální“ 
peníze, bankovky a mince jsou?
Jsou státem garantovaným a směnitelným, bankami akceptovaným symbolem 
hodnoty, používaným především v rámci koncového prodeje produktů. Jsou sice 
ještě materiální (dají se předávat v krabicích od vína a tlustých obálkách), ale správný 
výraz pro ně je „oběživo“. V lecčems konzervativní USA si zachovávají některé 
anomálie, např. nikdy neprovedly výměnu bankovek a mincí, a tak je teoreticky 
v rámci oběživa možné nalézt také původní zlaté a stříbrné mince a státovky reálně 
kryté zlatem a stříbrem; kryté státovky byly už v době nekrytých peněz vydávány před 
polovinou dvacátého století. Jsou v rámci trhu stejně „platné“ jako ostatní oběživo, ale 
samozřejmě je jejich reálná (a v případě státovek sběratelská) hodnota daleko větší, 
než je nominální.

Soumrak oběživa – kreditní karty

Bankovky a v jistém slova smyslu i materiálově nehodnotné mince jsou de facto 
kreditními nástroji nominální hodnoty, elementy směny, která je již celá převedena 
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do formy kreditu. Plastové karty v tomto smyslu dělají jen malý krok dál: 
zaznamenávají změnu výše kreditu, jsou proměnnými kreditními nástroji – jako 
bychom vlastnili jen jednu bankovku, na které by při nákupu ubyla její hodnota. 
Začátek jejich užívání také provázela nedůvěra a odpor – ale existují nástroje, jak 
tento odpor zlomit, pokud „trh“ platby tímto typem kreditních nástrujů vyžaduje, 
preferuje, zahrnuje do systému. Oběživo už je používáno jen velmi omezeně – 
není třeba, aby směna byla provázena něčím reálným, aby ji reprezentovalo cosi 
materiálního. S platební kartou ale držíme v ruce poslední materializovaný symbol 
hodnoty, i když už na ní její „hodnota“ není pouhým okem rozpoznatelná. Platební 
karta nás tak připravuje na krok do světa zcela virtuálních finančních operací, 
kontrolovaných a zpoplatněných bankami. Napříště už nebude mít smysl se ptát, zda 
ten, kdo emituje peníze, také tyto peníze nějak kryje (jako u státovek), a co vlastně 
je „emise“ z hlediska oběživa a koncového uživatele reálných peněz, tedy toho, kdo 
peníze používá jako pseudo-platidlo, kupuje si za ně zboží pro svoji spotřebu.

Shrnutí: 
Platidla jsou přímo nositeli hodnoty.
Státovky a bankovky jsou kreditní nástroj (a v jistém smyslu se jím stávají i bezcenné 
mince) s vyznačenou hodnotou kreditu.
Kreditní karta je materiální nosič zápisu o výši kreditu.
Emise neznamená emise oběživa. Stará lidová definice, podle které inflace nastává, 
když si stát tiskne chybějící peníze, už neplatí. Emise znamená virtuální akt vytváření 
hodnoty použitelné v obchodování s penězi.
Veškerá směna se přesunuje do prostředí bank, které ji kontrolují a zpoplatňují.
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Peníze a čas
Pokus o jednu pochmurnou prognózu

Je tedy zřejmé, že výrobci, obchodníci ani kupující (spotřebitelé) virtuální peníze 
nepotřebují, nechtěli nikdy peníze zbavené ceny – všem těmto skupinám by docela 
vyhovovala stará dobrá platidla, tedy měna krytá drahými kovy. Zčásti by vyhovovala 
i státu, ale komu by zásadně nevyhovovala a komu doslova „vadí“, jsou banky a banky 
si už dávno stát „otočily okolo prstu“. Z obchodu s neexistujícími penězi mu totiž státu 
platí daně.
Penízev materiálově cenné podobě byly „nadčasové“, peníze v podobě úvěru se staly 
významné na čas – na čas splatnosti. Peníze tedy vždycky mají hodnotu, i ty bankovní, 
„z ničeho“ vytvořené  – jenže hodnotu „až příště“. Celá hodnota ekonomiky se tak 
díky „médiu“ investičních (neexistujících) peněz rozprostraňuje do budoucnosti – 
doslova vzhledem k budoucnosti existují závazky z nekrytých (tedy téměř všech) 
úvěrů, a jejich splácení je postaveno jen na jednom předpokladu – že totiž tyhle 
„budoucí“ peníze budou skutečně ještě v budoucnosti platit. Všichni tak „jedou“ 
ve vlaku vydírání – protože pokud by vše, co je postavené na důvěře v budoucí 
platnost „krachlo“, zničilo by to celou naši životní infrastrukturu. 
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Snad proto taková malá důvěra v peníze a taková snaha žít v aktualitě, nezabývat se 
budoucností, protože by nám to mohlo vytvořit reálný obraz o tom, jak je tento 
systém dluhů vůči budoucnosti neudržitelný, napjatý. Je možné přemýšlet o celé řadě 
„černých“ scénářů, ale nejreálnější se mi jeví zásadní „rozpad“ celého finančního 
a cenového rámce, jak na něj jsme zvyklí – stále více lidí se bude dostávat do 
dluhových pastí, stanou se „nevolníci“ – a nebudou potřebovat skutečné peníze, 
jen poukázky, jen kredit vázaný na konkrétní spotřební statky. Skutečné (a vůči 
poukázkám nesměnitelné) peníze, kryté, budou pak jen pro elitu – pro ty, kdo ne- 
musí pracovat ve svých osobních financích s červenými čísly, do kterých bude životní 
realita nutit naprostou většinu. 

Nerovnost

Matematika pro první ročník bývá někdy nazývána počty – opravdu jde o to naučit 
se počítat, a ve velké většině se má za to, že jsme přitom vedeni tím, abychom uměli 
dospět ke správnému výsledku. To je sice do značné míry pravda, ale  obecněji jde 
o to, abychom se naučili operace s čísly a poznali, kdy je „výsledku“ skutečně možno 
přisoudit znak „rovná se“ a kdy znak „nerovná se“. K tomu, abychom porozuměli, 
co znamená symbol „=“ musíme vědět, že je řada situací, ke kterým se přiřadit nedá. 
A tvrdí-li nám někdo, „že je to jedno“, pak jde také o schopnost argumentovat, že to 
právě „jedno“ není.
Peníze jsou prostředím nerovnosti: existuje základní nerovnost mezi penězi v mé 
peněžence a tím, co bych si potenciálně mohl koupit. Když stojím u pokladny, 



10

nastává okamžik hledané rovnosti – pokud nejsem ošizen, platím to, co jsem si koupil 
za cenu, za jakou by si to v daném místě a čase koupil kdokoli jiný. To ale platí jen 
v případě, „že bych na tom byl stejně“ jako kdokoli jiný – jenže nemusím být. Když 
bude mít zákaznickou kartu nebo bude platit nějakým preferovaným typem platební 
karty, a nebo já nevím v jakých ještě případech … zaplatí za totéž zboží méně než já. 
Rovnost je vždy zvláštní případ i v placení. I v placení jsem si rovný „jen s někým“, kdo  
je na tom jako já.
O rovnosti a nerovnosti je třeba se začít učit již na prvním stupni – mnozí se to 
pokoušejí dohnat až po odchodu ze školského systému, a to již bývá pozdě a reálná 
nerovnost, se kterou se nedovedou vyrovnat,  pak mnohým způsobuje  šrámy na duši. 
Ale ti, kdo vtipnou kaši jedí, jak je to s rovností vědí. Jde o výjimku, ke které tu a onde 
směřujeme, nebo ji ztrácíme.
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Vyvrcholilo to u velikonočního beránka

Nežijeme pro sebe, ale musíme mít sami sebe rádi, abychom mohli mít rádi druhé. 
Ježíš přeci řekl: Měj rád bližního svého jako sám sebe a rozhodně tím nemyslel, že na 
něj máme být puritánsky přísní a nároční, a nenávidět vše, co se nevejde do našeho 
„správného“ obrazu o „správném a zdravém životě“. Ano, zdravém, udržitelném, 
korektním. Vyvrcholilo to u velikonočního beránka, kdy jedna katolička na Květnou 
neděli přivezla krásného beránka ze staré formy, ozdobeného, radost pohledět – jenže 
on byl z mrkvového těsta. „No co – není tak dobrý, ale je zdravý“, řekla, když se všem 
protahovaly pohledy. „Má být beránek zdravý?“ snažil jsem se věc otočit „neměl by 
spíš být bez vady?“
Vůbec nepochopila že je to sarkasmus, beránci bez vady jsou jiní beránci, ti se nás  
prý netýkají.
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Jako paradox se jeví, že řečí kultury mluvíme o tom, co kulturu přesahuje, resp. 
otázkou je, jak v řeči kultury provést popis toho, čím je pro mne popis věci, která je 
k dispozici.
Jde o zdánlivý paradox: říkám, že každá výpověď o světě je jen jedním z možných 
způsobů, jak danou věc popsat. Tedy tato (moje) výpověď není o světě, ale o naší 
schopnosti svět popsat, popsat i tento zdánlivý paradox.  Víme o způsobu, jakým  
z pozice metafyziky umíme odstoupit od našich aktuálních výpovědí o světě, ale 
nevíme, jak se v této pozici „ocitáme“.



13

(Nové) může mít dvojí povahu. Buď vyvstává v mé mysli přitom, když formuluji, 
dávám myšlenému či prožívanému komunikativní tvar, nebo je komunikace alespoň 
v některých případech až reakcí na to nové, co si o komunikativní tvar, o vyjádření 
říká. Buď je to nové pro mne překvapivou formulací, ke které jsem sám dospěl, nebo 
mě vhled, setkání s novým vede k tomu, abych teprve v druhém kroku formuloval, 
komunikoval, a tedy především sdílel, socializoval to nové.
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Avízo Revue Trivium 3/2013

Rozum je společník víry – protože umožňuje zhodnocovat to, co můžeme vědět v rámci 
minulého a přítomného, umožňuje promýšlet strategie a rozvrhy do budoucnosti, vy-
tvářet plány,  kombinace. Intuice bez rozumu by byla utržena ze řetězu, ale rozum bez 
intuice je jen splihlý řetěz, který vede odnikud nikam, rozum bez živého vztahu 
k minulosti a budoucnosti je k uzoufání smutný a nudný.
Rozum musí „vést“ odněkud někam od minulého k budoucímu, budoucí nelze škrtnout, 
nechat „napříště“. Papežovi Františkovi lze snadno rozumět, pokud pochopíme, že 
aktuální pokora a skromnost je napjatá mezi minulé, které je interpretováno, a budoucí, 
které je vnímáno v tom, jak se ohlašuje.

Revue Trivium vychází nyní častěji než Možnost, a tak jsou čtenáři Možnosti ušetřeni 
celé řady podobných „oznámení“ o tom, co dělám. Nenechám si však tuto příležitost 
ujít, protože je mimořádná: máme nového arcipastýře katolické Církve, který si nechce 
říkat papež, ale pouze „ten, kteří sedí na Petrově stolci“, zřejmě má něco za lubem, chce 
se domluvit s pravoslavnými či co za tím vězí, můžeme jen spekulovat. Ostatně spekulací 
kolem něj je dost – odmítl papežské apartmá, bydlí dál v řeholním domě jako dřív, nedělá 
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to, co mnozí od papeže očekávají, a dělá to, co by podle mnohých papež dělat neměl – 
mohl by nás už proto začít zajímat. Více nebo méně je Františkovi, současnému biskupovi 
Říma, věnováno několik článků v nejnověji vyvěšeném RevueTrivium 
(www.revuetrivium.cz) , vybíráme alespoň pár ukázek :

Někteří intelektuálové si rádi četli Benedikta a jsou nyní zaskočeni: s minulým papežem 
mohli tu a tam souhlasit, tu a tam se tak či onak vymezit a někdy také nesouhlasit – 
protože taková je přeci povaha akademické diskuse, to je projev našeho pojetí svobody. 
S Františkem se to změnilo. Po kázání nemá následovat diskuse, jako po přednášce.  
Po kázání všichni mlčí, protože zpravidla následuje další část obřadu,  a nebo se jde 
domů.  Intelektuálové proto mají ke kázání složitý vztah. Někteří chtějí, aby bylo 
„přednáškou“ a tak chodí „na Halíka“  apod., jiní to berou tak, že kázání je pro ně 
zároveň pokání (na tu hrůzu, co slyší,  nejde nic říci, ani kdyby na to byl prostor). 
Pro Františka je kázání jakýmsi „zarytím do myšlenkového pole“, které nemá smysl 
komentovat, lze se jím ale inspirovat a čekat, „co z toho vzejde“.
František je kazatel, a ovlivňuje lidi kolem sebe nikoli tím, že nad nimi má reálnou 
moc: má nad nimi moc svého kazatelského slova. Právě pro nejbližší okolí, tedy pro 
kurii, bude jeho působení znamenat zásadní zlom, daleko větší, než kdyby přišel papež 
„manažer“, který dobře ovládá nástroje moci v rámci řízení instituce. Existují totiž 
profesionálové moci, kteří  umí nejlépe ze všeho žít v prostředí moci tak, jak je dnes 
chápána – tj. v moci managementu. Jsou ale bezbranní vůči tomu, kdo myslí jinak 
a jedná jinak, než kdokoli, kdo by chtěl reálnou moc „převzít“. To nejlepší, co bych sám 
nikdy nevymyslel, zařídil Duch v konkláve.

A jinde:
Co člověk nemůže a ani nemá překonávat intelektem?  Rozumíme, že zde jde jen  
o jednu velmi konkrétní záležitost. Rozum je dar, vztahujeme se jím ke světu  
a k druhým; a bez něj se ve vztahu ke světu a druhým neobejdeme. Ne nadarmo  
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s takovým důrazem na rozum, pravdu a interpretaci vystupoval Františkův předchůdce 
Benedikt XVI. V této promluvě jde o specifickou roli, specifickou situaci, ve které by 
rozum neměl být tím, co nás vede, protože jsme v pozici, ve které klečíme, protože víme,  
že každé koleno musí kleknout a každý jazyk vyznat. Významné omezení rozumu,  
o kterém se zde mluví, se týká pouze zde popisovaného největšího nebezpečí pro Církev, 
nebezpečí gnosticismu. František upozorňuje, že gnosticismus nelze překonat jen 
rozumem. Jde o nebezpečí, které je subtilní, skryté. A podléhá mu každý, kdo svému 
rozumu až příliš důvěřuje, kdo nechápe, že rozum je omezeným nástrojem, který mám 
umožňuje to či ono popsat, to či ono ukázat, sdílet, ale není konstitutivní vzhledem 
ke skutečnosti. Rozum významně zasahuje skutečnost, protože to, co ukáže, se stává 
ve světě ukázaným, vstupuje do světa jako „předvedené“. Podobnost s terminologií 
policejního vyšetřování zde není náhodná, a podobnost s Hermésovým „vykořeněním 
věci“ při ukázání kořenů také ne.
Rozum je spolehlivý kůň, ale chceme-li (musíme-li) pokleknout ,pak to nelze udělat 
v sedle. A nebo opačně: jsme-li „na koni“ a je-li náš rozum poslední instancí ve vztahu 
ke světu, druhým, Církvi, pak se právě na nás vztahuje ono Františkovo označení 
„duchovní korupce“.

V tomto ohledu přestává mít smysl uvažovat v Církvi o liberálech a konzervativcích, 
o tradicionalistech a  modernistech. Napříč všech těchto skupin jde pýcha, napříč těchto 
skupin se vyskytují nemálo vlivní představitelé, kteří se cítí „na koni“ se svým rozumem, 
se svým věděním, se svojí představou o světě a Církvi. Se svou uzavřenou soustavou 
logických výroků, do které údajně „zachytili pravdu“ (mimo jiné pravdu o Církvi), 
se svým hermeneutickým kruhem a dekonstrukcí,  které údajně odkrývají to, co jsou 
zavádějící nánosy „starých“ kulturních vrstev skutečného… atd.
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Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století 
Shrnutí průběhu 33. ročníku plzeňského sympozia (výrazně zkráceno)

…
Mým úkolem bylo shrnout  - ale rozhodl jsem se nepostupovat tak, že bych se zabýval 
souborem všech zde vyslovených příspěvků – pokusím se provést shrnutí toho, co 
se zde událo, co zde probíhalo. Nepůjde tedy o komentář shrnutého materiálu, tedy 
statického předmětu, ten bude ostatně dostupný ve sborníku. Pokusím se svoje shrnutí 
postavit na dynamice toho, co zde přítomní společně prožili.

Už první blok rozptýlil všechny moje obavy a radikálně otevřel otázky po tom, co je to 
mystifikace a jak k ní vůbec lze přistupovat: mystifikace se nás vždy nějak týká, fikce  
a mystifikace je spojena se společensky se utvářející realitou, a sociologie se tedy vždy 
více nebo méně zabývá fikcemi,  na druhou stranu je třeba udržet profesní přístup  
a vypovídat o předmětu svého zkoumání tak, aby byla možná (nemystifikační) rovina 
porozumění mystifikaci atd. 
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I v dalších částech konference lze nezávisle na probíraných tématech sledovat 
dynamiku, ve které se téma mystifikace v některých chvílích prosadilo se specifickým 
nábojem. Jedno z vyvrcholení sporu o přístup k mystifikaci se projevilo ve spontánní 
diskusi o práci s pojmem mystifikace Předmětem zde bylo především jto, ak uchopit 
skutečnost mystifikace, specifický vztah mystifikace a skutečnosti.Všichni zúčastnění 
byli významné osobnosti, a tak se i při resignaci předsedajícího vše ve vlastní dynamice 
velmi kultivovaně nasměrovalo k tomu, že se zadání tématu mystifikace udrželo 
dostatečně široké. 

Třetím, poměrně důležitým podnětem pro to, co se dále odehrávalo, byl krátký vstup 
ředitele Západočeské galerie, který ve svém uvedení výstavy „lepší než skutečnost“ 
citoval Chestertona: svět je kouzlo – dobré nebo špatné. Jak tedy „je“ to, co je lepší než 
skutečnost? Záleží také na nás, co je skutečné? Z nečekané strany zaznělo, že skutečnost 
nemůžeme chápat pouze jako nějaký výčet reálných věcí – skutečnost je vždy tajemná, 
je hodnocena a vykládána, vstupujeme do ní svojí kreativitou a tím, co sdílíme s dru-
hými atd. Je krásná, a je otevřená do budoucnosti, nebo je to „skutečné“ pro nás cizí, 
odvrácené od nás do indiference? Jak snadno se mění náš dojem a na čem záleží? 
Problematika mystifikace se tak otevřela v plné vazbě na problematiku skutečného, na 
dynamiku dění, na hodnotové rámce, ve kterých rozumíme světu, sobě i druhým atd.

Přeběhneme-li v prvním načrtnutí průběhu konference k jejímu vyvrcholení, pak 
jím nesporně byl příspěvek Dr. Řezníkové Symbolické pojetí mystifikace mezi 
gnoseologickým entusiasmem a epistemologickou skepsí, nazvaný „Konečně co je to 
taková krásná lež“
Ano, krása může být spojená se lží, lépe řečeno zjevnou nepravdou, idealizací. Ke světu 
můžeme mít intimní vztah, ve kterém hraje významnou roli stylizace, šalba, klam. Není 
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třeba jen „hrubě sociologizovat“, je možné sestoupit do hlubokých koutů duše. Tento  
příspěvek, který v mnohém ujednotil a shrnul některá témata a příspěvky v diskusích, 
ponechal ale téma dostatečně otevřené pro to, aby nezanikl vklad jednotlivých 
zúčastněných. Dalo by se tedy doplnit, že jsme naše téma – totiž mystifikaci, začali 
vnímat v jakémsi procesu, ve kterém se proměňuje náš přístup ke skutečnosti. Začali 
jsme samozřejmostí empirické evidence skutečného, z ní vyplynul možná trochu 
nepředložený, ale nekriticky přijímaný gnoseologický entusiasmus, následovaný 
epistemologickou skepsí. Tady se však nedá zastavit, protože vstupují další hráči se svojí 
vnitřně založenou noetickou jistotou, která vede… k empirické evidenci skutečného – 
teď už ale nikoli tak samozřejmé jako na začátku.
V závěru jsme se tedy podivuhodně shodli, protože tento nedialektický a zároveň 
netriviální dynamický model nabízí dostatečné východisko pro zkoumání „skutečného“ 
v mnoha polohách, nestaví jednu správnou metodu proti všem ostatním, ani „nad 
všechny ostatní“.
…
Specifické téma rukopisů otevřelo diskusi v mnoha známých vrstvách. Jde o falza? Je 
jisté, že rukopisy, zejména Královédvorský, formovaly celou jednu generaci rodících 
se vlasteneckých aktivistů – rozloučení s nimi bylo bolestné tak jako pubertální otřes, 
ve kterém je popřen všeobecně přijímaný řád věcí. Toto téma lze shrnout jednou z tezí 
vstupní diskuse: jsou-li ideje reálné, pak jsou reálné i jejich důsledky. A v tomto smyslu 
pak tu máme opět odkaz na klíčovou citaci Chestertona – je reálný výsledek mystifikace 
dobrý nebo špatný, resp. vede nás do dobrého světa nebo do špatného? Opakovaně 
to vedlo k otevření problematiky manipulace, ke které 19. století přispělo v mnoha 
ohledech – aby se stala  zásadním motivem století dvacátého a hrozivě kumulovala 
dnes. Média, mobilizace veřejného prostoru – to vše se otevřelo, když se původní 
jednota ukotvenosti velké většiny obyvatel (neproblematičnost skutečného) rozpadla, 
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vytrhla z jejich tradičních sociálních vazeb (zpravidla v panství nebo tradičním 
městském prostředí).  Tak, jak by se dala první polovina 19. století charakterizovat 
jako sebemystifikační (a sem patří rukopisy), byla již druhá polovina tohoto stolení 
manipulativní – a postupně se vytvořily alternativní, soutěžící koncepty skutečného, 
které již nebyly závislé na výrobě falz, ale byly vytvářeny výběrem informací  
a způsobem jejich šíření a výkladu.

Naštěstí byl tento pesimistický dílčí závěr „překryt“ dvěma jinými tématy: obecně hrou 
jako neproduktivní (neekonomickou) činností, která umožňuje prožívat přítomné 
komplexně, a tedy vzdoruje manipulaci (protože ve hře mystifikace a skutečnost 
ruku v ruce jdou), a specifickým tématem Šlaraffie a dalších společenství vážné hry. 
Osvobodivost odstupu od vážnosti sama sebe může docenit jen ten, kdo se podobné 
řeholi hry  vystavil, otevřel, lze ji však vyložit i metodicky: umožňuje vytvářet takové 
reálie vč. společenských vazeb, které zapojují ne-vážnost a mystifikaci přímo do centra 
skutečného. Takový svět snese obřadnost, úctu, pravidla nadřazená nad aktuální chtění 
atd. – a přitom je to svět svobody a kreativity, arci ve vlastním, nekomunikativním 
kánonu.

Skončili jsme otázkou: Mám brát  vše okolo i sám sebe tak dokonale a do důsledku 
vážně? Je velmi potěšitelné, že většina účastníků sympozia, ač respektovaní odborníci 
a profesionálové ve svém oboru, svou účastí  alespoň částečně přitakávají radosti ze hry.  
A pokud snad takto neodpovídají, pak postačí ona chvíle prodlení, ve které zaváhají, 
než na tento svod mystifikace odpoví, a většina se jich ke své profesionální roli vrátí 
s vlídným, hravým úsměvem na tváři. 
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Krátké pojednání k obřadu Sudá – lichá.

Možnost č. 115 přinesla jako apendix proslov ke kandidatuře na blbost –  
o komplexnosti čísla 5 (čtvercích čísel). Na něj volně navazuje jeho druhá část, 
přinášíme podstatnou (teoretickou) část tohoto proslovu

Je namístě navázat na pojednání o komplexnosti čísla 5., pojednávající především  
o tzv. čtvercích čísel, tedy o násobcích stejných čísel. Budeme se nyní zabývat všemi 
násobky čísel v číselné řadě. Na první pohled se jeví nesporné, že v násobcích čísel 
zcela převládají čísla sudá. Máme-li čtyři varianty násobení, pak násobení sudá x sudá 
je ve výsledku vždy sudé, násobení sudá x lichá je ve výsledku vždy sudé, násobení 
lichá x sudá je ve výsledku také vždy sudé. Pouze násobení lichá x lichá je ve výsledku 
liché. Budeme-li tedy postupovat v číselné řadě, jak chceme dlouho, pak vždy bude 
vyrovnaný počet lichých a sudých čtverců čísel (každému čtverci lichých čísel od čísla 5 
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bude odpovídat čtverec kompenzačního sudého čísla), ale naproti tomu v násobcích 
všech čísel bude lichost jednoznačně podléhat převaze toho, co je ve výsledku sudé. 
Dále se jeví, že z hlediska číselné řady je třeba „zachránit lichost“ tím, že se do číselné 
řady „přidají“ specifická čísla, která nevznikají násobením – ano, to je klíčová role 
prvočísel. 
Prvočísla jsou čísla stvořená, sudá čísla (vyšší než číslo 6) a některá lichá čísla jsou 
čísla odvozená. Avšak tuto obecnou tezi je třeba vzít jako východisko a dotáhnout 
ji do konce právě na příkladu vrhací kostky a s ohledem na komplexnost čísla 5, 
přičemž dnes můžeme přehlédnout až k dalšímu božskému číslu, a to je 7, neboť tak, 
jak je 5 číslo komplexní, tak 7 je číslo (prvočíslo), které v jistém smyslu završuje akt 
stvoření, zahrnující i odpočinek.

První sedm stvořitelských kroků vytváří základní řadu čísel, z níž je vnitřně vyvozeno 
téměř vše podstatné pro naše rozvíjení řady čísel. Sudé jako princip komplementarity 
zavádí dvojka, která klade „druhou“ jedničku proti začátku, a prvočíslo (3) teprve 
vytváří řadu a tedy nejmenší celek, ve kterém je možné sledovat vztah lichých a sudého. 
Touto trojiční tématikou se budeme zabývat v dalším proslovu při příležitosti 
kandidatury na blbost. 
Čtyřka se jeví jako vyvážené číslo, první čtverec čísel (2 x 2) a jeví se také jako základ 
plochy i prostoru, ale to je jen lidské zjednodušené vidění, které strukturuje názor do 
školského modelu tří na sebe kolmých os. Ve skutečnosti je základem plochy právě 
číslo 3 (vytvářející rovnostranný trojúhelník) a základem prostoru právě kompenzační 
sudé číslo 6, neboť prostorovým elementem je čtyřstěn (trojboký jehlan) a zároveň 
šestihran.  Krychle (hrací kostka) je šestistěnem složeným ze šesti trojbokých jehlanů. 
Přitom každá ze stěn hrací kostky je složena ze dvou trojúhelníků – základen trojbokých 
jehlanů, skutečných elementů plochy i prostoru. 
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Ponechme dále stranou význam pětky, našeho třetího prvočísla, kterému jsme se 
věnovali minule, a pokusme se z odstupu vyložit doposud formulované teze. Kreati-
vita prvních tří našich prvočísel (1,3,5) je ve stvořitelském aktu doplněna, vyvážena 
sudými čísly, včetně prvního čtverce čísel. Obsahuje tak téměř vše potřebné  
k vytváření číselné řady, vč. vytvoření prostoru a všech elementárních číselných 
i nečíselných vazeb. Znamená to, že hrací kostka je poměrně jasným výsledkem 
stvořitelského aktu, a náš prostorový názor odpovídá výsledku, nikoli zadání ve 
smyslu stvořitelského pohledu: ten můžeme jen zpětně rekonstruovat, když se 
zamýšlíme nad rolí prvočísel a nad rolí sudosti, jako vlastnosti těch čísel, která  
vznikají odvozením, a to buď komplementaritou k lichým číslům, nebo násobením 
čísla 2. 

Filosoficky bylo dlouho předmětem analýz číslo 1 – jinak řečeno byl zkoumán 
problém identity. V matematickém smyslu byla zkoumána též zvláštní nepravidelnost 
prvočísel, která „nelze nalézt“ jinak, než jako prázdná místa v řadě násobků čísel. My 
jsme nyní obrátili pozornost na význam sudosti jako základní vlastnosti dvojky -  tedy 
elementu, který je svých charakterem bi-polární, klíčové je, že jde o jedno, které má 
začátek a konec. Právě to je klíč k pochopení identity!

Analýzou číselných a prostorových vztahů hrací kostky, zejména rozjímáním nad 
významem nedělního nicnedění a nad prvočíslem 7, které je ukázkou Boží hravosti 
až rozmařilosti ve stvořitelském aktu, docházíme k porozumění tomu, že sudost je 
vlastnost, která vytváří základ pro to, abychom mohli rozumět dění: dění ve smyslu 
završení toho, co je stvořené (řada 1 - 7) a co je „nové“ (prvočíslo). Také naše kultura 
se podílí na dění stvořeného světa, totiž tam, kde je prvočíslo nahrazeno dalším 
lichým číslem, nestvořeným, vytvořeným v kultuře násobkem prvočísel a dalších 
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lichých čísel. Sudé stále znovu a znovu uzavírá svět a tváří se jako „konec“ k začátku 
prvočísla. Zdá se to beznadějné, protože v řadě čísel, kterou ne příliš šťastně nazýváme 
„přirozená řada čísel“, se nachází mnoho nepřirozeného: a tak jako deus ex machina 
musí čas od času vstoupit do této řady stvořitel – a do umírající kultury, která už se 
zdá definitivně uzavřená a sudá, musí jako injekci vložit další prvočíslo. Svět trvá ve 
velké většině díky naší, odvozené kreativitě, neboť umíme pracovat s tím, co bylo 
stvořeno v šesti krocích, co jsme dostali jako prvočísla a k nim komplementární 
(kulturní) „sudostí“ čísel odvozených od této „binarity“ začátku a konce. Svět by se ale 
neobešel bez dalších aktivit ze strany stvořitele – svět nemáme nijak pevně v rukách.

Máme v rukách jen hrací kostku, nad kterou můžeme uvažovat tak, jako hráč karet 
nad obrázky jednotlivých listů, když neměl bibli. Zůstává otázka, kde je v tomto světě 
ďábel, kde se skrývá ten, který nikoho nevede dobře? Skrývá se v iracionalitě čísel, 
tedy tam, kde jsme se pokusili vypočítat úhlopříčku? Možná, svět trojbokých jehlanů 
je nám dán v názoru, ale nikoli ve výpočtu. Ďábel se ale mimo jiné projevuje  
v našeptávání, které nám sugeruje, že se obejdeme bez kreativního vkladu prvočísel, 
že celá matematika je redukovatelné na elementární binární relace. Čtyřstěn vytvořený 
z rovnostranných trojúhelníků je snadno přístupný názoru, jeho strany jsou rovny 
jedné a jeho plochy ½ z 1². Ale ať počítáme jak chceme a ať tvarujeme čtyřstěn jak 
chceme, vždy jedna ze základních informací o tomto prostorovém tělese nám uniká: 
Stvoření je krásné, ale vzdoruje naší racionalitě stejně, jako výsledky házení kostku: 
to, co přichází, jsme schopni někdy ovlivnit a někdy ne. A občas je nutné, aby do hry 
vstoupil Bůh s dalším, většinou nečekaným prvočíslem.
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Reakce odvborného konzultanta na tento článek konstatovala, že mezi prvočísla je 
zařazováno i číslo 2, nejen lichá čísla. Přinášíme podstatnou část odpovědi.

Vážený JK.

samozřejmě akceptuji, že i číslo 2 je z hlediska analytické matematické definice  
o dělení prvočíslo. Ale v  daném kontextu by to znamenalo, že problém identity 
(začátku a konce, jedničky a dvojky a sudosti vůbec) přenesu zcela do stvořitelského 
aktu prvních sedmi dní. Jistě by i to šlo ale uzavřelo by to celou úvahu, a proto v rám-
ci zjednodušení postupuji z hlediska číselné matematiky jinak. Ostatně používám 
formulaci „naše tři první prvočísla“, přičemž pro „naši“ úvahu je zjevné, že míním 
čísla 1, 3 a 5, jak uvádím výše. Samozřejmě že velmi závažné téma dvojky v trojici 
avizuji jako téma budoucího článku o Trojici a vztahu lichých a sudého. Trojice je 
samozřejmě v jistém smyslu prvočíselná celá, ale zároveň zakládá kulturu, protože 
postava Ježíše je svojí povahou – tedy posláním „pozemská“, neprvočíselná. Ježíš 
je zrozený – v tomto smyslu si nechávám do budoucí úvahy o trojiční matematice 
otevřené dveře.
Navíc mě v tomto článku tolik nezajímá definice prvočísel z hlediska dělení čísel  
(tam by byl navíc problém se specifickým postavením jedné, identity) ale naopak  
z hlediska syntetického, kreativního: specifická omezená dělitelnost u č. 2 je v tomto 
smyslu sekundární analytický znak, vyplývající z definice dělitelnosti jednou a samo 
sebou, ale tato definice je druhotná. Primární je, jak dokazuji, syntetická definice. 
„Posttrojiční“ prvočíslo je číslo, které nevzniká násobením čísel z trojice nebo jiných 
již odvozených čísel nebo prvočísel. Mám dost dobrých důvodů analytické hledisko  
na dvojku neuplatňovat právě proto, že dvojka je komplementem (zavedením  
principu sudého) k jedničce.
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Breviář Reguly Pragensis

Regula Pragensis chystá k vydání Breviář – tedy soubor denních čtení, dotahuje 
tak k výslednému tvaru dávný sen  dnes již legendárního kocoura Emana Maříka. 
Zpracováním jeho pozůstalosti také vznikl základ Breviáře, ve kterém jsou dále 
použity především texty postupně uveřejňované v časopise Lázeňský host, především 
deníkové záznamy z obřadů, slavností, poutí a pousteven.
Redakce se ujal vydavatel Možnosti a hloupější bratr J.
Knihu, která vyjde po polovině roku, samozřejmě doporučujeme ke čtení a samo-
zřejmě předtím ke koupi, doporučujeme ji totiž k dennímu čtení, což u knihy 
vypůjčené lze realizovat jen po výpůjční dobu, která u většiny knihoven není celý 
rok.
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Nebudeme breviář Reguly Pragensis dále uvádět, popisovat a uvedeme ukázku z 
chystaného úvodu, který budoucího čtenáře zasvěcuje do schématu čtení.

Kdo se chce stát hloupějším bratrem, kdo neočekává úspěch, kdo raděj vůbec 
neočekává, protože je to otročení marnosti – pro toho je určen tento breviář, návod na 
denní čtení.

Breviář Reguly Pragensis je denní čtení, s týdenním rozvrhem – neboť každý týden 
je jiný a je uměním kombinovat stále stejné omílání a konkrétní příkazy. Breviář je 
předpisem pozorností, hravosti bezradostné a radosti nečekané. (Jako když v prstech 
podržíme a pak do prázdna kapsy propouštíme jednotlivá zrnka klokočí.)

Breviář není určen na přečtení – má smysl se jím zabývat, pokud si ho pustíme pod 
kůži, pokud přijmeme jeho řád. Regula Pragensis jako řád hloupějších bratří sestavuje 
tento breviář jako nástroj – pomůcku pro obcování se světem a se světlem nicoty: 
světlem, které každý nese v sobě.

Breviář je soubor textů inspirativních, příkazů, které nevedou k žádným efektům, 
návodů na stylizace,  pozornosti, kombinace a stereotypy.
Má být otevírán a čten  v denním  řádu kalendáře, a má být otevírán také v řádu 
vnuknutí – neboť podstatné je, kam v danou chvíli padne náš zrak. 
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Návod k upotřebení

Texty tohoto breviáře čteme: některé potichu, jiné deklamujeme, ještě další jsou 
pokyny, které podle čteného vykonáváme nebo jimiž se inspirujeme. Texty vytištěné 
verzálkami jsou určeny k hlasité deklamaci, pokud možno před těmi, kdo nechápou 
žádnou souvislost. Skrývat se s deklamací textu breviáře v ústraní nebo je jen tiše 
špitat někde v koutku je duševně nízké. Číst nahlas znamená „ ZABÝVÁM SE 
BREVIÁŘEM JAKO HLOUPÝ BRATR, A NE JAKO LITERÁRNÍ ŠŤOURAL  
a při čtení potichu, pro sebe, se smysl této věty mění: „zabývám se breviářem jako 
literární šťoural“.
Texty takto zvýrazněné verzálkami pak můžeme také prozpěvovat, přitom opakovat 
a variovat: NEJSEM ŽÁDNÝ LITERÁRNÍ ŠŤOURAL, NEMAŽU SE S TÍM, JEN SI 
PĚKNĚ POSLECHNĚTE, ŽE JSEM HLOUPÝ BRATR. Atd.
Každé naše jednání je stylizace – a breviář nás v rámci denního čtení vybízí ke 
konkrétní stylizaci nebo jazykové hře. Čím lepší stylizace, tím lepší hra – tedy tím 
skutečnější nepokrytecké (hloupé) jednání, které nevede k dosahování žádných cílů.

I tam, kde je Breviář „pouhým čtením“, není pouhým čtením, pokud je čten správně.
Breviář si může přečíst i maminka Pepíčka Zímů, ale kdo chce číst breviář skutečně 
plně, musí ho číst s právě takovou dychtivostí, zaujetím a zároveň nepochopením, 
jako by ho četla maminka Pepíčka Zímů. A to právě proto, že čtenář sám maminkou 
Pepíčka Zímů není!
Kdo skutečně takto čte Breviář, je bratrem řeholníkem v odloučení, žije druhým 
životem, aniž by nad ním byla zlomena hůl, aniž by sdílel vlídnou náruč Matičky 
Reguly. 
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Texty pro většinu dní je třeba sestavit podle příslušného dne a období. Výjimkou  
jsou pouze svátky, které mají kompletní čtení pohodlně „u sebe“. 
Červeně jsou vytištěny pokyny. Čtou se jen jako pokyny, nikoli jako to, co má být 
čteno. 

Čtení Breviáře by měl provázet denní skutek blbosti:
skutkem blbosti je velká část stereotypů a předepsaných činností – alespoň jednu 
pořádnou blbost týdně však řeholník vykonává z vlastní aktivity. Jde o jednání, které 
není zištné, není duševně nízké, nikomu a ničemu nepomáhá a nikomu ani ničemu 
neškodí. Jediným jeho přínosem je radost, která ho může provázet, není to však 
podmínkou, radost ani nic nepřidává k blbosti samé.
Pokud se řeholník nezmůže na předepsanou blbost a v (řeholní) čtvrtek konstatuje 
tento svůj prohřešek, vybere namátkou některý ze zvuků, který pak celý týden  
v předepsaných i nečekaných chvílích opakovaně vydává.

Denní rozpis čtení a povinností podle Breviáře
(vzor)

Obsah: 
Krátké čtení
Naléhavé sdělení
Druhé čtení 
Pozornost, stylizace (hra)
Obřad (pouze o čtvrtcích a svátcích)
Doplňkové texty
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Krátké čtení
Je-li nějaký blbec opravdu neodbytný, uvědomte si především,  
že podává velice naléhavě ruku vaší zvídavosti. Zapomeňte na 
to, oč mu jde a soustřeďte se na to, jak to dělá. Věnujte tomu svůj 
čas a zevrubně jej vyslechněte, abyste mohli jeho postupy použít 
jako stereotyp, zahrát si jeho hru. OBVYKLE JE TO DOSTI  
JEDNODUCHÉ. Téměř všichni se opakují a jejich repertoár  
je nevelký.

Bez ohledu na to, jestli je krátké čtení krátké nebo dlouhé, jestli je veršované nebo je 
to přepis rozhovoru či vyprávění, je pro nás každodenním vstupem do světa Reguly 
Pragensis – je odkazem na blbost, která se zjevuje a která má své léta zažité formy.

Naléhavé sdělení
Lidičky, nedělejte to!

Antipod moudra – to, co je v protikladu s krátkém čtení ze světa vytrženo tak, že 
již do světa rozumně nejde vrátit. Naléhavé sdělení by si měl čtenář zapamatovat, 
případně ho během dne použít, variovat atd.

Druhé čtení 
(ukázka by byla moc dlouhá)

Je zpravidla dlouhé, pokud není krátké. Je odkazem na bohatou historii (výběr  
z časopisu Lázeňský host) a nebo naopak čtením textů nepublikovaných, zpravidla  
o to víc nesrozumitelnějších a vyšinutých.
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Pozornost, stylizace
Jsi-li vyzván k tomu mluvit první, je výhodné říci pořádný nesmysl, 
abys učinil zadost očekávání, že se stojatými vodami se má pohnout. 
Nabídni ruku, zaveď dialog s úsměvem některého z tvých oblíbených 
idiotů.

(Hra)
Je návodem na zaměření dne nebo situační rozehrávku, motivem, který budeme  
do dne vnášet nebo naopak u něhož budeme hledat jeho výskyt

Pokaždé, když vystoupíš z jakéhokoli dopravního prostředku, 
povyskoč si, jen trošku jako při hře „zajíček v své jamce“,
abys věděl, že na to (na rozdíl od zajíčka) nejsi sám. Neohlížej se, 
tvař se jakoby nic.

Hra je přímým návodem na jednání, které otevírá situace do nečekané podoby. Hra  
je povinná pouze ve čtvrtek (sváteční den týdne) a při ostatních svátcích. Výjimkou  
je svátek sv. Nikdáše a sv. Aniťuka.

(Obřad)
Obřad je předepsán pro slavnosti a svátky, určené ke společnému slavení. Při obřadu  
je zpravidla zachováváno obřadné mlčení, dotazy se kladou až v čase tomu určeném  
a prostřednictvím hlavního hosta. Příklad:

Účastník: Chtěl bych prostřednictvím hlavního hosta mistra požádat 
o sdělení, zda má rád včely.
Hlavní host: Mistře, je pravdou, že nejen hmyzem živ je člověk?
Mistr: Bzučení světa doléhá jen do některých uší. 
Hlavní host (k účastníkovi): Tak i tak, ale veškerá očekávání jsou 
bláhová.
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Z uvedené ukázky si jistě lze udělat obrázek: ano Regula Pragensis zapřahá vůz  
před koně, ale ne proto, aby couvala. Především jde o to, abychom,  
sedíce na kozlíku, nepodlehli pokušení, že jsme to my, kdo řídíme běh věcí. 


