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Jedna z premis aristotelské metafyziky: každý (chtě nechtě) usiluje o pravdu, poznává 
to, co je. Jde o zásadní omyl, je to jinak: kdokoli může usilovat ve smyslu „vyznat se  
v tom, co se děje“. 
Koho zajímá, „jak to je“? To je zbytečná slepá ulička. Nejde přeci o nějakou statickou 
„pravdu“, která je nějak mimo nás, ale o věc ne-metafyzickou, situační. Metafyzickou 
se otázka po skutečnosti a pravdě může stát až v dalších souvislostech. 

V moderní po-filosofii nejde mluvit o metafyzice pravdy, pouze o meta-situační 
reflexi dění. Že je to nedostatečné? Koho to zajímá! Na skutečnost se není třeba 
ptát, skutečnost lze tvořit! Na základě toho jsme jedna dvě u dnešního aktivního 
vztahu ke světu; intelektuální elity vytvářejí AGENDY. Vytvářejí realitu. Agenda je 
vyjádření meta-situačního programu, ve kterém se dosahuje skutečnosti podle vnitřně 
provázaných postupů (návodů), směřujících k zamýšlenému vyznění situací.
Z meta-situační analýzy dění se nesměřuje k pravdě jako obrazu skutečnosti, naopak, 
pravdivým se stává to, co se v rámci agendy uskutečňuje, stává skutečným.

Všichni, kdo žijí svázáni aristotelskou metafyzikou (a z ní vyplývající tradiční fyzikou  
a fyzikálními vědami), jsou proto vůči agendám víceméně bezbranní. 
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Aristoteles se sekl. Svět je decentralizovaný.
Jako Bůh.

---

Do světa se rodíme, vrůstáme do něj, zabydlujeme se, ale nejen to, ve stejné míře se 
učíme žít s tím, co je CIZÍ.

---

Ti, kdo pochopili Heideggera a jeho dění, jsou nekomunikativní, Heidegger jim otevřel 
okno a ne dveře. Závislost na Hegelovi a jeho solitérním „duchu“ je vražedná.

---

Svět  se jeví rozpolcený jako zadek. Jedni, metafyzici, jsou zaseklí na tom, že vše nějak 
JE, jiní zas jsou celí diví ze sloves, jen by bytovali a dekonstruovali.
Ale zkus se s někým domluvit, že jde o dvě nohy myšlení a že to tady nekončí, ale 
začíná. Přitom přistupujeme-li k tomu ze správné strany, jedná se o vrchol erotiky. 
Teprve otázka po správné straně pak je metafyzická.
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Když je člověk v presu, je nejproduktivnější, pojmenovává.
Ale stejně se mu nechce strkat prsty do zavírajících se dveří. Do škvír.
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V pohádce Zlatovláska Jiřík po cestě zachraňuje mimo jiné krkavčí mládě – a to tak, že 
zabije svého koně a dá mu ho za potravu – je to obrazné vzdání se racionality, protože 
žádná racionalita nevede k cíli tam, kde cíl je určen zvráceným vládcem. Má-li mít 
Jiříkova cesta úspěch, musí se zcela vydat – vydat se na cestu a vydat se silám dobra  
i zla. Polovičatost tu znamená selhání.

Ale pro mnohé je takové jednoznačné vysvětlení nepřijatelné právě proto, že si příliš 
cení rozumu: „Štogře, ty na nás chceš, abychom zabili svoje koně, abychom se vzdali 
racionality jako rámce našeho myšlení, abychom se spolehli na krkavce, mouchy, 
mravence – ale my jsme Evropané a takhle neumíme žít!“
A já odpovídám: „Kde máte svůj racionální rámec, když vám nezbývá, než přitakávat 
destrukci svých vlastních tradic, popírání křesťanských duchovních kořenů, 
společenských institucí: Vždyť už bychom si měli dávno přiznat, na čem jsme – jsme 
na tom jako Jiřík a s tradiční racionalitou se nikam nedostaneme, protože ta už je 
předem vykalkulovaná, vykastrovaná, zavedená do slepých uliček.“
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A ještě jiní mi vymlouvají, že nejde o nic radikálního. „Jiříkův kůň byl asi chromý, už 
nemohl dál“ – to vypadá nejspíš jako lehkomyslně pronesená legrácka – ale jak blízko 
je tato intuitivní odpověď skutečnosti! Ano, kůň to je zpravidla spolehlivý služebník  
a v této pohádce je symbolem rozumu. V zásadě platí, že je rozumné jezdit na koni 
a ne koně zabíjet kvůli záchraně krkavců. Ale tam, kde kůň selhává a nemůže nám 
pomoci, nemá smysl se na něj vázat. To krkavci mohou přinést živou a mrtvou vodu – 
mohou učinit některé (z pohledu rozumu nevratné) procesy vratnými. Podle rozumu 
platí, že co se stalo, nemůže se odestát. V intuitivním světě jednáme proto, aby se 
nestalo něco, co sice hrozí, ale stát se nemá. 
Pohádky ukazují, že ve vztahu k budoucnosti nejsme tak docela bezmocní a vydaní, 
že ten, kdo se vydá do světa, může být veden intuicí, která je mnohdy výrazně lepším 
rádcem než racionalita a spoléhání se na osvědčené postupy, dnes bychom řekli 
spoléhání se na techniku a statistiku.
 
Milý Jiří, jestli máš proti agendě, kterou jsme masírováni, něco lepšího než krkavce, 
pohádky a intuici, sem s tím.
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Do slov se těžko zachytí
z marnosti že je na blití
Těžko jen hledám slova
naplněna je kniha guinessova

Nenahraditelná, klíčová slova  
se v zemi po pádu 
opírají o balast zaměnitelný
a škleb potutelný

K tomu, že vše již bylo napsáno, je třeba dodat, 
že připravujeme druhé rozšířené vydání s kritickým komentářem. 
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Někdy „nevím co by“. Nic z toho, co se nabízí, není to, co má být. Nějak to vím, ale 
nevím víc, je to málo na radost, ale dost na to, aby člověk nekonal to, co konat nemá, 
chodil od ničeho k ničemu – a jen tak utratil den.
Ale lepší den utratit, než jen podlehnout tupému provozu. Koneckonců v onom 
citlivém nenapření (nezaměření k čemukoli) je člověk otevřen – a to vlastně může být 
„to pravé“!
A vůbec, ono slovo „utratit“ má zvláštní významy spojené se smrtí: utratit se dá pes 
nebo kočka, kteří už jen živoří. A pak je možné utratit peníze na nahraditelné živoření 
ve snaze si ho zpříjemnit. 
Ale je marno-tratnost, která osvobozuje: tam, kde marnost je založena hlouběji než 
cokoli jiného, co se nabízí.
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Z kalendáře světců RP

Svatý Jindáš patří do první linie světců Reguly Pragensis, neb je světcem 
napomáhajícím odčinit duchovní nízkost, spojenou s chtěním a pachtěním. Svátek 
svatého Jindáše se slaví nejbližší čtvrtek po projevené duchovní nízkosti; slaví se však 
nejčastěji 2x měsíčně.

Ukázka z breviáře RP, krátké čtení, svátek svatého Jindáše, var. A:

Vědomé úsilí jen výjimečně přináší požadovaný výsledek. Chtěním obvykle 
vzniká jen bezduchá napodobenina nebo zrůda. Záměr je žádoucí, ale není tím, 
co by se mělo naplňovat, nýbrž počátkem další hry. Výsledek vědomého úsilí 
se výrazně projevuje na jiných horizontech, zejména na pomezí vědomého a 
stereotypu.
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Dvě varianty zápisu o 

Anotace
Když se píše o „nic“ dvěma rozdílnými způsoby, dá se tvrdit, že se píše o tomtéž?
(publikováno též v Revue Trivium)

/I. Nic básnické/

Něco je něčím. Je něčím tím, že je jiným a je něčím tím, že je něčí. 

Nic nemůže nic jiného, než ničit, je „nanicovaté“, na nic. Lépe: nemůže být jiným než 
ničím. Nic nenáleží, míjí se jakoukoli náležitostí.

Je něco. Něco je tím, čím nic nemůže být. 
Něco je vždy tím nebo oním. Je něčím tím, že je jiným, odlišuje se od jiného, a pak je 
něčím tím, že někomu patří, že se k někomu vztahuje. Něco náleží, je náležité, patří, 
zpravidla je možné je spatřit. 

To bylo první den, kdy už nebyla jen tma a propastná tůň, protože něco mohlo být 
vysloveno a vysloveno to bylo.
A tohle jsem napsal pro kamaráda Honzu Majchera, protože ví, co je to počátek.

---
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Mám kamarády, mám lidi blízké.
A jděte do háje s Aristotelem, který asi kamarády neměl, když postavil poznání světa 
na něčem tak neutrálním, jako je příčina a následek, jako že „to funguje“ samo. Vědění 
není neutrální, protože podstatné je vědět, že mohu mít blízké. A blízkost nelze měřit. 
Ani vanutí Ducha.

/II. Nic filosofické/

Pre-expozice 
Jak mluvit o tom, co „je“ nic? Nijak, tematizujeme-li „nic“, ztrácí povahu „nic“, něcuje 
jako předmět zájmu.

Re-expozice
„Nic“ se dá zachytit tak, že není předmětem zájmu: lze konstatovat, že v nic nelze 
cokoli odlišit, a zároveň, že nic se neliší – (a není třeba dodávat, že se neliší od 
čehokoli) – i takto tematizováno zachovává si „nic“ nedostupnost jiným, než 
negativním vymezením. Nic lze tematizovat tak, že je máme na mysli, ale nikoli jako 
něco pozitivního. V řeči rozumím tomu, kdo říká „nic“, a to tak, že myslíme „nic“. 
Slovo „nic“ nese význam, ale tento jeho význam se nevztahuje k žádnému předmětu, 
který by se stával „něčím“ jen tím, že ho sděluji nebo se na ně ptám.

Matematická pozice
Nic jako nula, jako „téměř nic“, limita. Nekonečně malé (plus „něco“) a (mínus „něco“) 
ztrácí význam. Nula jako „téměř-nic“ nelišící se od plus nekonečně malého a mínus 
nekonečně malého. Limita je způsob, jak pochopit, že se neustále setkáváme  
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s „téměř nic“ přechodu jedné věci v druhou. To však je řešení abstraktního problému 
iracionality čísel, nikoli reálného metafyzického problému s „nic“; jen se ukazuje 
zvláštnost čehokoli, co má identitu. To, že „je něco“ (například racionální čísla) je spíše 
výjimkou, nesamozřejmostí. Žasneme: jak to, že dovedeme odlišovat a přisuzovat? 
Že víme, co je liché a sudé? Matematika svým zaměřením na nulu vede od „nic“ k 
nesamozřejmosti „čehokoliv“. 
Pro naše téma tudy ale cesta nevede, stačí jeden poznatek: k „nic“ se nedá přiblížit.

Superpozice
Konstatace různých způsobů porozumění významu „nic“. „Nic“, které držím jako 
nezpředmětnělé téma (statické), a „nic“, které se ne-děje (dynamické). Z toho 
(statického) se tradičně odvozuje: existuje něco, a „nic“ mohu (problematicky) 
tematizovat jako neexistenci.
Z toho (dynamického) odvozuji: Něco se děje. „Nic“ je vnímáno jako moment 
aktuality dění ve smyslu ne-dění. Nic je pak pouhé vyjádření zkušenosti, že dění není 
homogenní.

Potom: 
„Nic“ jako to, co se mohlo stát a nestalo se. 
Nebo: „nic“ jako historická fikce vzhledem k tomu, co se stalo.
Ještě jinak: „nic“ jako možnost, nenaplněná možnost. Ve smyslu: dříve bylo možné  
že „něco“, ale je „potom“ – a už „navždy-nic“.

/III. Nikdy nic/
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Leckdo teď žvaní, že jsme sběrači nebo lovci. Samí komentátoři, vypravěče abys 
pohledal.

---

Nejhorší to maj ty chytrý. Naučili se v tom chodit, naučili se chodit mezi těmi, kdo 
neví, v čem chodí. A tak si je někdy vychutnám. A najednou jim to nevychází a nevědí, 
co s tím. Jsem vskutku pořád stejnej, ta moje zlomyslnost a schválnost. Pasu se na tom. 
Pasu.

---

Onehdá
v jedné hospodě zas na mě jeden chlápek od stolu štamgastů volal, že se mu líbím a že 
jsem jako Krakonoš.
„Stříhám se co nejmíň, víte, já se snažím pokud možno nic nepokazit, ale nemyslete si, 
netvrdím, že kdo se stříhá něco pokazí…“. Rozhovor to byl jako rozprávka. Ani jsem 
v té hospodě nedostal na budku, jen jsem s tím chlápkem musel vypít nějaký špatný 
rum.  Ale snad jsem tím (kromě svého žaludku) nic nepokazil.

---

Ještě tak rozumím tomu, že se člověk ptá. Ale proč se snaží si odpovědět? Proč nestačí, 
že odpovídají ti, kdo jsou k tomu povoláni – šaman, kněz, učitelka? Kde jsem vzal 
takovou drzost, že se snažím nalézat odpovědi sám?
Asi jsem to okoukal u Josefa Egyptského a proroků.
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Samizdat? S blbou kartou se dobře hraje; cokoli člověk získá, je nesporně jeho zásluha.
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Fandění a programování

Víš, milý Žistene, každý se snaží někomu fandit. Sparta nebo Slávie, a ti chytřejší si 
najdou Bohemku – zamlada jsem to chvíli žral, pak jsem na to přišel, ale zas a zas se 
přistihuji, že k tomu mám sklon. 90% celého světa je fandění, které někdo rozhejbává, 
aby prodal sparťanský šály. Dnes je mi vcelku jedno, komu lidé na tribunách  tleskají, 
komu se sklánějí ke kolenům fanynky, a kdo „vede ligu“.
Ale to fandění, to mě zajímá, to je dost pozoruhodný jev.

Začalo to s ozubeným kolem a mechanickými hodinami – již ve středověku byla zaseta 
fascinace strojem, který má předem dáno, co bude dělat: má svůj program. Dokonce 
takový program, který bude zasahovat do aktuality lidí! A jak to do sebe všechno 
pěkně zapadá, jak je budoucnost tohoto „zapadávání do sebe“ pěkně pod kontrolou…
O něco později se pár lidí okolo Gatese nadchlo, když zjistili, že nuly a jedničky jsou 
elementární ozubená kola, řetěz, na který lze navléknout budoucnost, svázat jí. 

Kdysi dávno byl vrcholem programování zvon spojený s věžními hodinami. To se ještě 
Evropě dalo fandit. Já se, stejně jako mnozí, budím, kdy chci, i bez hodin. A důvěřuji 
Duchu který vane.
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O světech a světě

Jsou lidé, kteří na kytaru umí, ale se kterými by mi ani nenapadlo hrát. Jsou z jiného 
světa a světy se mají mísit jen s největší opatrností. Světy se navzájem nepotřebují.
Jsou lidé, kteří sice zabydlují část mého světa, nemohu jim v tom bránit, ale i tak s nimi 
nemusím mít nic společného, nic kromě světa, protože necítím, že bych s nimi měl mít 
něco společného. Nemusím s nimi hrát, nemusím se s nimi spořit a přít o tom, jak má ta 
či ona skladba v teď a tady znít (zaznít). Svět je dost velký, abychom se mohli míjet.
Jo a někdy si zahraju. Si a s někým. A může to být dobré, a velmi dobré. Svět je dost 
dobře zařízený na to, abychom se mohli potkávat.

 
Ten chlápek,
kytarista, mě doslova vykolejil. Jsem tanečník, cítím rytmus; vím, že když se celé tělo 
pohybuje, tak jeho části mohou (téměř) cokoli, co je v řádu skladby, včetně toho, že 
vnutí skladbě řád svůj. Rozsekám to, čemu se říká „rytmus“, popřu příznačné doby, 
vynechám to, co v dané skladbě zanechali předchozí stakeholdeři – a hle, nic nechybí! 
Ale tady jsem užasl. Setkal jsem se s trváním. Nevelký chlap tak 120 kilo, nohy ve 
stehnech obvodem srovnatelné s mým pasem, kytara v pařátech jako úlovek tygra. 
A tyhle nohy se nízko posadí v postoji zápasníka sumo, kytara se stane středem toho 
všeho a dál se odehrává neuvěřitelný tanec bez pohybu, završený občasnou grimasou – 
tanec projevující se neuvěřitelnou stabilitou a trváním této žijící, pulsující hmoty, toho 
soustředěného VŠE –NIC zarytého, zapřeného do země svalnatými kůly. Zatajoval 
jsem dech.

(ta kapela je z Liberce a jmenuje se Přehmat)
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Mainstream a Gaussova křivka

Mainstream je síla. Je to důležitá společenská síla, která je společenským stabilizujícím 
prvkem, ale může mít i význam destruující. Gaussova křivka, klobouk, ukazuje za-
interesovanost celého spektra sociálních subjektů na mainstreamu. Ale sama o sobě 
je statická. Promítneme-li zrcadlově klobouk pod osu x a představíme-li si vertikální 
osu Y procházející středem klobouku jako osu rotace, získáme gravitační, dynamický 
model. Můžeme sledovat jednak prodlužování klobouku v oblasti krempy (vzdalování 
části hmoty od osy), zhmotňování jádra klobouku doprovázené zrychlováním pohybu 
(společenských procesů „kulturní spotřeby“) a jednak pohyby osy – rámců, ze kterých 
je mainstream „vnímán“, akceptován, zažíván.
Mainstream je v tomto pohledu stabilizujícím společenským gyroskopem s vnitřní 
gravitací, zajišťujícím překlenování prázdných, balastních situací. Překlenování toho, 
co ve společenském dění nemá žádnou reálnou oporu, co nemá vlastní vitalitu. 
Setrvačnost mainstreamu zajišťuje sociální trvání, paměť, znalost, prvoplánové 
bezpečí. Zajišťuje neinstitucionální sociální TRVÁNÍ.  

S tímto modelem se pak celkem snadno pracuje, sledujeme-li různé typy vnějších  
i vnitřních intervencí. Snadno lze porozumět náhlému posunu samotné osy – resp. 
hmoty klobouku ve směru osy rotace. Stačí, že se to nebo ono ocitne ve „středu zájmu“ 
širšího společenského okruhu – a to gyroskop rozkýve jako kyvadlo, pulsující rotující 
hmota pak má tendenci „povlávat“ z jedné strany klobouku na druhou. 

To může vést až k destabilizaci osy rotace; ale kmitání osy rotace mohou způsobit  
i vnější vlivy, reálie dění, mocenské zvraty, které jsou na mainstreamu zcela nezávislé. 
Vyosení gyroskopu způsobí převalování osy podle těžiště gyroskopu, asi jako když 
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se vlček rozkýve a jeho konce opisují kruhy, mnohem pomalejší než je rychlost 
rotace. Kmitání osy společenského pohybu má na společnost zpětně velmi silné 
dopady, paradoxně zejména na ty, kdo mainstreamu příliš nepodléhají, nacházejí 
se daleko od osy někde v krempě klobouku. Změny společenských podmínek 
jsou pro tyto nekonformní někdy dosti „bolestivé“. Navíc změny jsou jen málokdy 
způsobené jedním podnětem, společnost dostává nečekané zpětné rázy, pulsy, 
gyroskop manistreamu jako by si žil vlastním životem a tam, kde je skutečnost víc 
než v trvání založena na aktuálním dění, vzniká nebezpečí sociálních konfliktů v 
„krempě“ klobouku. Skutečnost mainstreamu tu v takovém případě stojí jako relikt 
nekompatibilní minulosti v napětí či dokonce konfliktu vůči aktuálnímu STAVU 
PŘERODU. Setrvačník se chová vůči reálnému dění jako neřízená střela.

K tomu, abychom obraz gyroskopu pro tento případ využili co nejvíce, je třeba uvažo- 
vat ještě jeden modelový stav, stav katarze z „vlastních příčin“. Společnost se vzhledem  
k mainstreamu může vnitřně rozložit i bez vnějších podnětů. Postačí k tomu, pokud 
společenské procesy vedou k zužování klobouku, v našem gyroskopovém modelu 
bychom to ukázali tak, že se velká část hmoty dostává do blízkosti osy, stále víc 
lidí se identifikuje s prázdným mainstreamem. To vede jednak ke zrychlování 
gyroskopu, namísto buřinky se celý gyroskop v průřezu stále více podobá klobouku 
čarodějnickému. Obvyklost se stává vyžadovanou normou. Vrchol klobouku v sobě 
soustřeďuje většinu energie a vzdaluje se od řídké krempy do té míry, že společnost 
ztratí vnitřní vazby, v kontaktu s osou zůstane jen Gaussova jarmulka a část hmoty 
(a energie) se soustředí v jakémsi mezikruží, utrženém od osy a změn v její poloze. 
Společenské soužití zkolabuje při sebemenším otřesu. To „co se obvykle dělá“ už 
nepoukazuje k tomu, co se dělat má a nemá, přestanou platit vzorce očekávaného 
jednání. Nová společenská jednota se může začít vytvářet jen z minima jednoty, kterou 
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poskytuje ona „jarmulka“, rotující na zmítající se ose. Je nabíledni, že v důsledku všech 
těchto změn a slapových, chaotických pohybů hmoty se gyroskop zpomalí, ztratí 
většinu své energie.
Prosím p.t. čtenáře, aby se nelekali této fyzikalistické argumentace vztahující se 
k modelu gyroskopu. Autor není tak naivní, aby tvrdil, že „takto to je“. Jen nabízí 
schéma, obraz, který je použitelný; umožňuje porozumět společenské analogii. Takto 
to lze ukázat. A takové ukázaní na schématu, modelu, je možné právě pro to, jak je 
uspořádáno naše myšlení: chceme rozumět a jeden ze způsobu porozumění tomu, co 
se děje, je i tento, obrazový, modelový – jeden z mnoha, a vypovídá o jednom aspektu, 
možném pohledu na sociální skutečnost, či lépe na „dění“, jehož jsme součástí.
Tento model nás zajímá, i když je to pouhá pomůcka názoru nebo lépe způsobu 
uchopení sociálního dění. 
Je stále obtížnější porozumět tomu, jaké že to „PŘITAKÁNÍ“ vlastně mainstream 
vyžaduje, „o co tu jde“. Je tu pohodlná většina, která by ráda dál svou vahou a vahou 
svého souhlasu se stavem věcí roztáčela mainstreamový Gaussův klobouk, ale 
vzhledem k povaze věci se stále hůř orientuje k mocenskému centru, které se odtrhává 
od společenské reality, porušuje princip mainstreamu jako měkké, spontánní struktury  
a postupně ji nahrazuje diktátem, pevnou strukturou loukotí moci.
Mainstream může být amébní, vlastně víceméně beztvarý, můžeme se na něj dívat  
s despektem, ale v jednom je nenahraditelný: je nestrukturovaným prostorem 
svobody – alespoň v krajích klobouku svobody téměř úplné, svobody, která 
nepotřebuje žádné formální potvrzení. Nahrazovat společenskou identifikaci skrze 
přitakání k tomu, „co se dělá“ ideologickými konstrukcemi, dle kterých je jasně dáno, co 
se smí a co se nesmí (dělat, myslet), znamená směřovat do nesvobody. Ideologové nás 
posílají na cesty, kde ve stále větší míře bude svoboda nahrazována násilím, měkký 
gyroskop pevnou mocenskou konstrukcí loukoťového kola.
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Ale je možný i opačný proces, mohli jsme ho pozorovat při postupném rozpadu 
komunismu. Normalizace byla cíleným zavedením mainstreamu, který záměrně 
ignoroval do té doby nosné ideologické „loukotě“ systému a jeho moci. Byly to 
televizní seriály, byl to Svěrák a byla to pop music (spolkla všechny „protestní žánry“ 
a v půlce 80. let i Mejlu Hlavsu) a samozřejmě materiální konzum – dílčí elementy 
rostoucího mainstreamu, které vytvořily situaci, v níž bylo možné uvolnit loukotě kola 
(moci), nechat společenské dění na jednu stranu na pospas nestabilitě, ale na druhou 
stranu vytěžit rostoucí společenskou dynamiku ze synergie gyroskopu.
Jenže desetiletí jsou pryč a nepozorovaně se nám vše začalo zvracet ve svůj protiklad. 
Vidíme, že náš svět se stále víc podobá starým pořádkům, a ve jménu „stability“ se 
dostáváme zpět do rigidního soukolí moci, její pevné loukotě se snaží zasahovat až  
na sám okraj krempy Gaussova klobouku.
To ale má za následek ztrátu „energie“, vitality, gyroskop bude mít tendenci se zastavit, 
protože většina nepotvrzuje toto soukolí ideologie a moci, pouze se veze.
Základním prvkem společenské dynamiky mainstreamovského gyroskopu je ono 
PŘITAKÁNÍ. Většina chce „být přitom“ a mainstream jí umožňuje, aby se podílela na 
jízdě tohoto vcelku bezcílného provozu. V mechanickém modelu moci (loukoťového 
kola) se ztrácí porozumění pro význam různosti a procesů identifikace. Ti, kdo se 
vezou, ví, že důležité je nevyčnívat, protože každé vyčnívání prozrazuje neochotu 
sklánět se. Tam, kde není svoboda, nelze skutečně přitakat. Jde jen otročit  
a švejkovat.

Některé společenské teorie kapitalismu vysvětlují společenskou dynamiku svobodné 
společnosti pouhým osobním „chci“ utrženým ze řetězu dosavadních společenských 
pravidel a konvencí. Společensky nosné a skutečnost dynamizující (uskutečňující) je 
ale ono „budiž“, ve kterém dochází k souhlasu s tím, co „se dělá“ a co se děje.  
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Příloha: dva dopisy o Možnosti
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 Milá Kamilo,

nechápu, proč tě můj dopis tak rozrušil – copak mě opravdu neznáš? V mé hlavě  
také není mnoho racionálního, jen ovládám racionální nástroje, se kterými pracuji 
– a  tak dávám prostor tomu, co vůbec racionální není (totiž být Štogrem) a zároveň 
se pokouším pracovat s řečí. Což asi pro mnohé v mém okolí musí být dosti trýznivé, 
protože často reaguji na to, co je iracionální tak, že se to pokouším ukázat racionálně.
Pokud ještě chceš do recenze zasahovat, pokus se oddělit téma „Možnost tehdy“ a 
téma téma „právě vydaná kniha Možnost samizdatu“. Samozřejmě že píšeš o obém, 
ale nemělo by se to míchat v otázce nezodpovězené, totiž „Co to vlastně byla a je 
Možnost“.
Já fakt nevím, co řešíš. Takhle mi přijde, že věc je pro tebe jasná, ale pak neumíš 
napsat, že tě štve můj úvod. Copak je ta kniha o úvodu? Nebo tě štve něco víc než 
úvod? Grafická úprava? Dozvěděl jsem se, že se uveřejněné texty „špatně čtou“, ale to 
byl obecný rys samizdatu, nevím, který samizdat se ti dobře četl. Ale z celé recenze 
není jasné, jestli má smysl číst ten výběr, teď a tady. Podle mne jo, proto jsem ho 
udělal. Pokud podle tebe ne, pak to napiš. Ale že se to „blbě čte“?
Já celkem okázale seru na všechny, pro koho je to „příliš nepohodlné“, klidně tu 
nepohodlnost konstatuj. A PŘÍŠERNÉ ÚVOZOVKY? Kdo kdy viděl, aby byly 
úvozovky na stroji jiné než příšerné!... Jasně, strhej tu hnusnou grafiku, ten nadutý 
záměr, se kterým jsou názvy článků umístěny v margináliích... ale pořád se snažím 
vyrazit z tebe, jestli je CO číst. Možnost jsi kdysi četla A SEM TAM JSI NĚČEMU 
NEROZUMĚLA. Vadilo to? Měla jsi tehdy ambici rozumět všemu? A teď tu ambici 
máš? Jde o to, jestli je to pořád jeden celek, ke kterému čtenář z té či oné strany nemá 
přístup, ale „tak nějak“ mu rozumí jako celku“. 
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Vlastně mi v jedné věci dáváš docela upřímné zadostiučinění – Možnost tě štve  
a štve tě ten výběr, štve tě skoro všechno, co dělám, ale na druhou stranu tě to zajímá, 
nemůžeš popřít že se tě to nějak týká. Píšeš „jsi to ty“ – no skvěle, co by si měl autor 
jiného přát. Dobrý.

Milá Kamilo,

děkuji za zaslání upravené recenze, odpusť mi upřímnost, tahle verze se už dá číst, 
proto posílám alespoň dva okruhy poznámek.
Předně jde o výrazové prostředky Možnosti: z tvého textu vyplývá, že tu je nějaký 
„tok“ textů, který je poznamenán filosofickým jazykem „moderní doby“, a pak nějaká 
vybočení (a la „rozhovory“ nebo „deníky“), která jsou ti blízká. Ale skutečnost je přeci 
jiná: jazyk Možnosti té doby byl velmi mnohotvárný, samozřejmě i v poloze různých 
stylizací (tohle slovo jsi nepoužila), to je klíčové. S každou novou Možností tě mohlo 
čekat cokoli: časopis neměl „rubriky“ a také výběr nemá rubriky. Prosím, ukaž mi 
na výběru místa, která (jak souhlasíš s Viktorem) jsou zatížena oním „jazykem“; 
podle mne nebudou v textu nijak významně „trčet“, ani převažovat. V Možnosti jsou 
filosofující texty různého charakteru, je to zde jen jedna z poloh řeči – snad pro tebe 
významná tím, že je ti cizí. Nechci s tebou diskutovat o tom, jak se tato věc měnila 
poté, co jsem Viktorův text uveřejnil (číslo a dataci neuvádíš). Ale kde se to ukazuje 
ve vydané knize? Tvůj text v tomto osciluje mezi časopisem Možnost ve tvých 
vzpomínkách a vydaným výběrem. Bylo by dobré, kdyby se v tom čtenář mohl vyznat.

Druhá podle mne důležitá věc je jakýsi „vzkaz“ Možnosti čtenářům, svědectví, na které 
reaguješ jen nepřímo v závěru. Klíčovým vhledem je zde opět jedna věta z Faktorova 
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dávného dopisu ve smyslu „na všechno stačím sám“. Je to totiž  v jistém smyslu motto 
Možnosti: je třeba se postavit na vlastní nohy, nenechat se vláčet tím, co člověk vnímá 
jako vnější danosti, ale žádné danosti to ve skutečnosti nejsou. Možnost ukazuje, 
že ať se ve světě ukáže cokoli, je možné k tomu zaujmout vlastní stanovisko, jinými 
slovy leccos nás limituje, ale nic nám nebere možnost postavit se nad celou situaci, 
nic nás nezbavuje schopnosti odstupu. Druzí jsou důležití, je třeba se jich ptát (proto 
rozhovory, v Možnosti jich bylo víc, ale správně píšeš jen o těch, které jsou ve výběru), 
autority tu jsou a je třeba se s nimi seznámit, ale rozhodně se z nich neposírat. Ale 
pokud člověk nemá jít cestou opakováním starých chyb, měl by si uvědomit, že je  
v situaci, ve které lze jen těžko použít zkušenosti jiných. Pokud to (zdánlivě pragma-
ticky) udělá, nejspíš půjde po starých cestách mrtvou krajinou bez budoucnosti.

Jeden náš společný známý mi v reakci na Slovník samozřejmých slov řekl: Ta kniha 
se měla jmenovat „Tak pravil Štogr“. Zdůrazňuji, že to bylo míněno jako pochvala 
– ocenění konzistence. Kdybych to přenesl na Možnost, dalo by se snad nad sami-
zdatovým časopisem Možnost parafrázovat: 
Možností ukazovali Štogrovi: „Takto lze žít“. A výběr se snaží ukázat, že to nemá jen 
dobovou, aktuální platnost.

A ještě věc, kterou by snad měl čtenář výběru postřehnout: Možnost nenabízí nějaký 
„strohý“ a vnitřně náročný hrdinský postoj odhodlaného „disidenta“. Ukazuje, jak 
je možné využívat nápadů, radovat se z různých stylizací, které nejsou jen prázdnou 
hrou, naopak,  jsou hodnotným naplněním nabídek života. V tomto smyslu pak je 
možné vnímat recenze, rozhovory, filosofující texty, dopisy i básnivé deníky jako 
projevy vnitřní jednoty.Vnitřní jednoty  postavené do protikladu k vnějšímu tlaku 
„normalizace“, mainstreamu.
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Bůh je nad námi
Plýtvám silami


