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Četl jsem řadu knih o umění něco dělat, o zenu a umění lukostřelby a nebo údržbě 
motocyklu, slyšel jsem několik tuctů rad, jak dělat to či ono, zejména co se týče kouření 
fajfky. Kouřím doutníky, ale někdy, nevím proč, sednu a nacpu si fajfku. Jestli to umím? 
No samo sebou, slyšel jsem desítky návodů: první třetinu zmáčknu jednou, druhou 
dvakrát a třetí utáhnu třikrát … a mnohokrát sedím, zakrývám nebo připouštím 
vzduch, aniž bych na to jen pomyslel, někdy jsme s fajfkou jak siamská dvojčata.  
A někdy to nejde. Fajfka vzdoruje, nehoří, zhasíná, netáhne, jak ji ucpal nějaký kousek 
tabáku, troubelí se táhne cosi štiplavého, při potáhnutí chrchlá moje skvělá fajfka jak 
tuberák. Nejde to. A nebo zapomínám a musím se pak snažit roztahat, rozhicovat 
poslední uhlík, znovu a znovu připaluji a oheň nikde. Nehoří. Tabák je vlhký nebo 
moc slisovaný. Není to ono. Při zapalování mi vyskočí hořící kousek tabáku a propálí 
košili, kalhoty, zkrátka nevede se to. Umění kouřit fajfku přeci nezaručuje, že se tohle 
vše člověku nebude stávat. Tohle všechno se stává a bude stávat a umění kouřit fajfku 
spočívá v pokoře. Přijímám fajfku jako takovou: někdy to jde a jindy nejde.

 



4

Reminiscence na to, co nevím

Pane Bože, ty mně vidíš, utrhl jsem se se svým příběhem, jsem vysloužilý voják  
s křesadlem, nejen Honzík na cestě do světa, ale i Andersen a Grimmové se tu 
podepsali – já jsem se nechal vést tím vším, kdeže je šmátrání? Kdeže jsou tušené, 
neznámé tvary světa, kde jsou všichni ti vrabcové v hrsti? Lačnil jsem zrakem, 
cpal jsem si kapes měďáky, jak starý vysloužilec jsem je potom vyhazoval a pak zas 
stříbrňáky, a ještě jednou v domnění, že je ve světě něco jako zlato, že je ve světě třpyt! 
Cpal jsem si ten drahý kov za opasek a do bot, naber, kolik uneseš! A kam to budeš 
vláčet? Ve světě zlato není, to jenom vítr běží po osení, vypůjčuji si cizí verše a jsem 
poplatný sám sobě.
Nesedím na koni, dávno jsem seskočil a vyklepal prach, alespoň doufám. Znám něco 
z Russella, z Fregeho a něco vím o počítačích, které na nás pletou bič z jedniček a nul. 
Cizí svět! Je jedno, že jedno a jedno je jedno! Je možné proklouznout neobtížen? Vím 
něco o hledání pevného bodu a o pošetilosti, pokud ho někdo hledá ve vlastní kapse.
Peníze se nepočítají, měří se penězi. A křesadlo – neplní přání, to jen přiběhnou psi 
služebníci s očima jak mlýnská kola, zlí služebníci, hroziví, ale nešť i tímhle křesadlem  
si jde zapálit fajfku tabáku vyškrábaného z cípu kapsy.
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Nerozumím krbovým kamnům. Docela samozřejmě a vyrovnaně jsem přijal 
skutečnost, že sice bych uměl vysvětlit vnoučatům něco o dospalování zplodin (jak 
ohavné) a ukázat jim ty plamínky vystupující z dírek na bocích topeniště, ale tím 
to končí. Že nevím „jak a proč?“ Nevím. A vůbec mě nepřekvapuje ani to, že to je 
tak jednoduché konstatování, po kterém nenásleduje nic – nemám snahu si „o tom“ 
něco přečíst, dozvědět se. Mám vlídný zájem, očekávání příštího. Sedím u krbových 
kamen, piji kávu, kouřím doutník, dám si sklenku nějakého dobrého destilátu, 
dokonce někdy i všechno dohromady. A sleduji to, co se děje, a nepřipadá mi divné, 
že ten oheň je za sklem, vím, že to tak má být a že si na syrový oheň, nespoutaný 
a otevřený nebi, počkám, až budu vařit čaj nebo polévku někde venku, podupávat 
kolem ohně ve sněhu nebo ho obkládat kameny v jehličí. Asi poprvé cítím, že ani 
není důvod něčemu rozumět.
Nerozumím krbovým kamnům, ale vím, že jsou na správném místě a já také jsem 
na správném místě, když sedím v křesle s doutníkem či dýmkou, občas přiložím  
a sleduji žhnoucí polena.
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Čtyři pohlednice z kavárny

Zajímavá na první pohled. Neupravená? Ne, její černé vlasy si jen žily svým životem  
a kdo ví, kam hleděla, když zdvihla oči od počítače a setrvala tak, nehybně soustředěna 
k TOMU, co nebylo v dohledu ostatních. Sledoval jsem ten jasně řezaný profil, tu 
napřenost, soustředěnost, jistotu v nejistotě. A pak se úkosem a s trochou studu 
nenápadně naklonil a podíval jsem se na obrazovku před ní. Jakou píše báseň? NE.
Jen excelová tabulka.

Gestikulovala do telefonu. Po nějaké době jsem se na ni upřeně zahleděl a když na to 
svým zrakem vyplašeně zareagovala, pronesl jsem tiše ale jasně: „Už vás poslouchám 
dost dlouho“.
Ztlumila trochu hlas a gestikulující ruka na chvíli kryla ústa. Ale netrvalo dlouho  
a znovu kreslila secesní křivky nad kulatým stolkem s kávou. Babka s červeným 
šátkem, měl to asi být stylizovaný turban; babka s vypnutým telefonem.



8

„Dobrý den, Filip Jiřík“. Jasný hlas mladého muže prořízl poklidnou atmosféru 
dopolední kavárny. Filip Jiřík, stále jednoslovně komunikující s tím, komu se 
představil, zrudl a s telefonem u ucha, mírně předkloněn směřoval ke dveřím. Za 
všeobecné pozornosti, samozřejmě. Hosté se ještě dozvěděli něco málo o tom, co se  
ho týkalo, ale po chvíli už zase seděl s kamarády u stolku vedle zrcadla, svému obrazu  
v zrcadle nevěnoval žádnou pozornost.

Sedím u stolečku pro dva a přisedla si dvojice – slušně se zeptali a přisunuli si židli. 
Chvíli se dohadovali a pak si objednali oba to samé Zdůraznili servírce, že mají oba to 
samé, a po chvíli ještě objednali medovník navíc. Měl jsem to na jazyku, jen jsem se 
styděl zeptat, jestli je pro mne. Nebyl. Zjevně čekali, že já odejdu a někdo přijde. Asi  
byl blízko, neviděn, trochu jsem je znervózňoval tím, že jsem si dále psal.
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Korekce rozumu

Rozum vyžaduje korekce a první z nich je cit. Někdy je přesvědčivá racionální 
konstrukce zjevně nepřijatelná –vzpíráme se přijmout ji za svou, protože je „ekl“, 
nepěkná, ohavná, hnusná, nechceme ji stejně, jako se nechceme brodit bahnem  
a nechceme páchnout. Odmítáme to, co není „hezké“, pěkné, aniž bychom byli  
schopni zdůvodnit si rozumem nějakou nesprávnost. K tomu je třeba říci „Zaplať 
Bůh“, díky za neurčitý protiklad hezké – ošklivé, se kterým se „nedá hnout“, nedá se 
vykořenit z povahy člověka.
Racionalita nás může donutit k tomu, že zavřeme oči a ucpeme si nos a „spolkneme“ 
lecjaký hnus a pokoření, ale radost z toho mohou mít jen ti, kdo vyznávají zvrácenost,  
se kterou dokáže rozum „vládnout“.

Druhou korekcí rozumu je intuice. S intuicí je to jinak. Máme ji, ale nepřiznáváme. 
Rozum je cenzor, snaží se vytěsnit ji ze života vůbec, rozum je žárlivec. Opanuje pole 
našeho myšlení, ale intuice se stále znovu a znovu prosazuje. Stokrát si snažíme namlu-
vit, že jde jen o psychologické eskamotérství, že si jen zpětně namlouváme to a ono...  
Ale čím víc rozum dupe, tím více se prosazuje lehký pohyb intuice, stačí detaily, které lze 
snadno umístit v čase. Nejsme racionální bytosti – často je podíl iracionálního jednání 
ve vztahu k budoucímu zjevně vlídnější a rozumu navztek „výhodnější“ a „efektivnější“. 
Otevírá ty aspekty budoucího, které jsou mimo akční rádius rozumu.

Imaginace? Nevím, proč mne to vedlo tam, kde jsem uviděl, co bych nevymyslel.
Imaginace je přímá cesta k cílům, které neznám. Rozum nabízí cesty k cílům, které  
se na začátku jeví jinak, než v okamžiku, kdy jich dosáhnu. Imaginace nabízí cestu  
k věcem, které (svým způsobem) mám, už když k nim směřuji.
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Vždycky, když se mi podaří napsat něco dobrého, pocítím závan stesku: 
nic podobného už napsat nejde. Nejsem pánem svého psaní. Co se ohlašovalo, už tu je,  
a kdo ví, kdy a jak se přihlásí o svou aktualitu něco jiného. A mezi tím? Všední dny.  
A co když se už vůbec nic nepřihlásí?
„Beznaděj Rostandů – napsali Cyrana napoprvé“ psal jsem kdysi v juvenilní básni, 
když jsem poprvé pocítil tu zvláštní obavu. Žádná budoucnost být nemusí! Nemusí.
Naštěstí vím, je to jen závan okamžiku, pootevírají se brány, které ještě mají zůstat 
zavřeny. Jsem tím, kdo má nejblíže k okamžiku zrodu, jsem víc než jen porodní bábou: 
jsem sám průchodem, kterým se něco z nebytí dostává do světa. Tu a tam se to povede. 
Nic víc a nic méně. Asi je to docela běžné.

Vůbec jsem si nepolepšil, a tak jsem spokojenej.

Cítím, že vstupuji do vlídného proudu – jen nevím, 
jestli je to řeka poznání nebo zapomnění.
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Věci mohou být tak i jinak, i když se to zdá nemožné.

Racionalita konstruuje
Cit otevírá
Intuice vede
Imaginace? Magie bez chtění.

Stalo se a tím se stalo (nastalo to, co nastat mělo).
Vztah mezi tím, co se stalo, a tím, co se mohlo stát, se rázem mění a je tu otázka: 
„Co nastalo a co se mělo stát, aby to nenastalo?“.

Jenže pak se něco může stát a dokonce má se to stát, jsem o tom přesvědčen, ale 
nemůžu se toho dobrat. Teď to tu téměř bylo a ono to tu není! Zakouším marnost. 
Zakouším, co znamená „proti srsti“. To, co nastalo, vůbec není „moje“! Zakouším  
pocit nespravedlnosti!
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Plnost věcí
Zvýrazňuje plochy třecí

Myšlení je sladké, racionální myšlení je opojné. A to může způsobit nemoc podobnou 
cukrovce. Pak bez racionálního myšlení nemůžeme být a zároveň nás dusí. A může 
dokonce způsobit, že se v cukru myšlení zcela konzervujeme a jsme pak součástí 
neživé, 
barevným přebalem od světa oddělené plechovky. Tedy pokud nás pud sebezáchovy 
nedonutí ředit tu hrůzu.
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Fridrich Weinreb
Symbolika biblického jazyka, Herrmann & synové
Znamení Života, ČKA

Kam, se hrabou všichni exponenti analytické filosofie, doporučuji přečíst, protože 
vůbec nejde o symboliku. Kam se hrabou všichni exponenti dekonstrukce jazyka. 
Jazyk mluví, kvalifikuje, kvantifikuje, ukazuje podoby, strukturu, vztahy. Jděte se 
vycpat všichni osvícenci, kteří hledají univerzální písmo a univerzální jazyk.
Kdo nechápe různá písma, je ošizen. Sláva hebrejštině, řečtině, chvála azbuce a konec-
konců i arabskému písmu, ať si muslimové věří, že v tomto písmu jsou zapsána slova, 
která Mohammedovi diktoval Bůh. On Bůh diktoval leccos a v lecjaké řeči. A sláva 
latince, ve které píšu, a třeba i těm čínským znakům, které se podobají matrjošce, co 
je v ní další matrjoška a v ní ještě jedna… a různých písem je tolik! Znaky se všelijak 
kroutí a zase napřimují, proplétají, visí a padají, hlavou by to člověk nevymyslel!
Zůstanu u latinky, ale to neznamená, že bych se nemohl radovat z mnohosti až 
přehršle nabídek, košíčků, do kterých lze nahlédnout.
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 Souborné dílo muže, který chtěl, aby si ho nikdo nevšímal

VITERA LIBERO
Ptal jsem se sám sebe. Harlekýn? Vůně cukrárny. Harlekýn a mandarín-ka, a Pierot. 
Nerozumíme svým rolím.
A na webu? Dort Harlekýn 1000x jinak. Wiki: heslo harlekýn? Napište si ho! Něco 
málo z commedie dell´arte.

„Někdy je výhoda, nemít kam couvnout“ (str. 12) a nebo to jen „Údolím staré mámy 
proběhly úděsné fámy“ (z Babiččina údolí)? Před deseti lety zemřel muž, který si přál, 
aby si ho nikdo nevšímal, zjevoval se a zase mizel. Regula Pragensis se přičinila o vy- 
dání jeho víceméně souborného díla v prvním svazku edice Otcové. Souborného, 
protože zbytek se nezachoval. Zbytek byl rozptýlen, jako byl ve svém zájmu o svět 
neustále rozptýlen ten, kdo napsal: „Na některé otázky padne odpověď hned, na 
některé jindy, a na některé si můžeme rovněž počkat“ (str.25). Ten, který se ptal, kdo 
je to harlekýn. „Je to robě silné ve své touze a odvaze, často komplikované, obdařené 
neklidným plamenem“ (str. 27).

(Pavel Vitera: VITERA LIBERO, vydalo v r. 2007 Sdružení přátel Lázeňského hosta) 
Nyní dáno do otevřené distribuce.
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Absolutno proudí naším životem, ať už je jakýkoli, oslnivě a naléhavě, a život není 
ničím nahodilým 

(o Durychovi)

Teprve s reformací nastává prolomení té praxe křesťanské, kterou bychom mohli 
vyjádřiti uznáváním loga nad étosem. Teprve protestantismem byla uzákoněna zásada, 
podle níž třeba ceniti čin nad poznání, činnost nad kontemplaci, vůli nad uvažování…
Massis ovšem předhazuje Rusku neúčast na středověku, ale nechť nezapomíná, že také 
bludy moderních systémů filosofie mají svůj původ v příliš vypjaté spekulativnosti 
středověku …
Obranu Západu, jak vidět, nelze vésti jen ve znamení boje proti moderním 
filosofickým bludům, nýbrž také proti omylům vlastních obránců Západu.

(O Henri Massisovi)

Jan Strakoš, O české literatuře, kritice a historii, Cherm 2012 
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Co očekáváš od neočekávaného?

Nic jiného než nečekané
nenastane.

Život je zrcadlo a v něm se jeví
co člověk dozví se a ještě neví
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Jakou podobu má člověk po vzkříšení? Výsměšná otázka pochybovačů, jestli je 
dítětem, mužem nebo starcem…
Má takovou podobu, do které jako člověk vroste. Nebo lépe: ten, kdo do světa vroste, 
uvidí, jak mohl vrůst. A očistec, to je ten rozdíl. 
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Než začne příběh

Než začne příběh, zdánlivě se „nic neděje“. Nic, co by stálo za zaznamenání. Ale něco 
se stane – a před námi se objeví obraz, má hlavu a patu, a ten obraz ožije, resp. postavy 
obživnou a jednají, konají. Mají budoucnost a jsou vtaženy do příběhu, který si žádá 
rozuzlení, žádá si, abychom došli na jeho konec. A jak jinak to ukázat než na příběhu 
kuchtíka, krále a babky, která se tu objeví jen jednou a právě proto, aby příběh mohl 
začít. Přinese králi bílého hada a podělí se s ním o tajemství. Jiřík k tomu přijde jako 
slepý k houslím.

Jiřík byl kuchtíkem a lokajem a podivuhodné schopnosti ho vůbec nezajímaly, ba 
ani nevěděl, že nějaké mohou být. Ale my víme, že podivuhodné schopnosti se 
světu nevyhýbají a bez nich by bylo obtížné vůbec nějaký příběh začít, aby nebyl 
banální nebo školometský, výchovný nebo jinak zmrzačený. Ať už jde o podivuhodné 
schopnosti, konstelace, stará tajemství nebo cokoli jiného, příběh je neobyčejný, jinak 
je jen beznadějným hledáním ztraceného času. V neobyčejném příběhu přináší babka 
bílého hada králi. Jiřík s tím nemá nic společného. Zdánlivě, protože už je jasné, že král 
si nebude bílého hada péct sám – neumí to, a pokud by to v obyčejném příběhu zkusil, 
s největší pravděpodobností (ale od prvděpodobnosti  ve skutečných příbězích co 
nejdál!) by hada připálil a kdo ví, jak by to dopadlo s neobyčejností.
Kuchtík se nutně dostal do hry, i když dosud dělal jen to, co od něj svět vyžadoval, 
neměl žádnou ambici nebo plán. Neobyčejné vtahuje do hry ty obyčejné. A naopak. 
Jiřík nechtěl nic dokázat, nechtěl to nikomu nandat, ba dokonce ani nechtěl vítězit,  
tím spíš někoho „porazit“. Nenapadlo ho, aby někoho „vyrážel ze sedla“. V kuchyni mu 
bylo teplo, nehladověl, nic nechtěl, a pokud něco chtěl, nestálo to za řeč, za zmínku. 
Pokud něco chtěl, nijak se to neodrazilo v žádné z mnoha variant jeho příběhu. Jen 
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chtěl ochutnat, zachoval se profesionálně, co kdyby to třeba bylo málo slané? Byla za 
tím skryta zvědavost? Ohlašoval se zde zájem o svět? Možná.
Klíčem, který otevírá tento příběh, je cosi zázračného, mimořádnost, která se do 
Jiříkova světa prolomí: kouzelný had a schopnosti spojené s jeho požitím vedou Jiříka 
do světa zcela jiného, než jaký znal. To král zcela neskrývaně „Chce“. Zaplatí babce 
(čarodějnici apod.) za příslib neobvyklých schopností, to král si představuje, že mu 
pomohou v jeho snaze kontrolovat svoje okolí, a nejen že chce, chce něco, co mu 
nepřísluší, co není v řádu věcí. Příběh začíná a Jiřík, který nic nechtěl, se stává jeho 
součást,í ba hlavním nositelem děje. Je králem poslán, aby přivedl Zlatovlásku, a on 
neodporuje, jde, jak mu bylo přikázáno. Jde, poslechne, ale záhy odmítne formát 
zadání, když po cestě obětuje koně, aby zachránil krkavčí mládě. Neuteče od své role, 
ale jde jinak, než by bylo možné očekávat.

Je příznačné, jak se editoři a moderní vypravěči snaží tuto scénu eliminovat. Jiřík  
v prastaré verzi sestoupí z koně, vrazí do jeho hrudi meč a zanechá ho jako potravu  
pro mrchožrouty. To samozřejmě není „jen tak“ a odstraníme-li to, zmizí z pohádky 
něco podstatného. Ponechme stranou všechny pozdější varianty, že kůň se jen tváří  
jako mršina a Jiřík pak mladé krkavce chytne a spolupráci starých krkavců si vy-
nutí apod. Ponechme další varianty na chytrou Lišku Ryšku nebo ruského Vlka. 
Náhražkových motivů je tu hodně. Nás zajímá, že Jiřík zabíjí svého koně, na kterého se 
měl spoléhat a který mu měl usnadnit cestu, sám rozhoduje o způsobu, jak půjde dál,  
jak se svého úkolu zhostí.
Mnohokrát jsem se setkal s posměchems – jde prý o jednu z marginálních a trapných 
variant příběhu – používám ji prý proto, abych ukázal, že cesta rozumu vede přes 
jakýsi iracionální moment, přes zahrnutí iracionality do základu dění. „Chceš po nás, 
abychom zabili svého koně racionality a spolehli se na tebou slibované krkavce, kteří 
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možná mohou, ale nemusí přiletět“, říkají a dodávají, že to se mi tedy nepovede. Ano. 
Je třeba zabít koně nalinkovaných cest, ve smyslu, v jakém právě kůň reprezentuje 
naši nadřazenost nad věcmi, reprezentuje snadnost pohybu k cíli. Jiřík tuší, že na své 
cestě nesmí minout to nejdůležitější, a racionalita rychlé a hladké cesty k cíli je to 
nehorší, co se mu nabízí. Je to nabízející se vše-schopnost racionality, ale není radno  
se spolehnout, že dovede k cíli – příběh ukazuje, že cesty k cíli vedou jinudy a rozum  
je dovede uchopit až nakonec, až se ukáže „jak to bylo“. Racionalita ideologií nabízí,  
že budeme mít každý další krok pod svou kontrolou. Jak naivní!

Vydat koně krkavcům tu znamená udělat to, co je případné, totiž ponechat mrtvou 
minulost minulostí a začít se zabývat otevřeností příslibu – nesvázán starými rozvrhy. 
Krkavci neslibují nic konkrétního, teprve v budoucnu se ukáže, že mohou hrát klíčovou 
roli, až bude Jiřík potřebovat pomoc, až v závěru celé cesty. Říkají jen – až budeš potře-
bovat, vzpomeň si na nás. Nabízejí mu mentální vazbu, sounáležitost. Vztah. Jiřík 
pomůže mouše, mravencům, které by ze sedla koně přehlédl, minul. Jde pro Zlatovlásku, 
vyslouží si ji s pomocí přátel a veze ji králi. Pro sebe nic. Dosáhne ve světě vděku? Král, 
reprezentující zde rozvrh světa, je nespokojen, místo odměny ho nechá stít – Jiřík má 
být ze světa odstraněn, protože se ve světě dovede postavit na vlastní nohy. A hle, je tu 
Zlatovláska, ta, pro kterou vyjel do světa a která byla až doposud pasivním objektem 
Jiříkova úspěšného kroku do světa, jeho vysvobozovacího pokusu. Ona je živá, ona je 
zde příslibem a voláním budoucího, kropí mrtvou a živou vodu. Starý král je ponechán 
minulému tak jako Jiříkův kůň. Zlatovláska je aktérem, který způsobí, že popravený 
Jiřík vstal z mrtvých v nové královské roli. Zabití koně umožňuje v posledku obživnutí 
Jiříka samého. Splnění úkolu (přivést Zlatovlásku králi) se nyní ukazuje jako hluboce 
předvídavé, postavené na pravdě příběhu! Jiřík, aniž by „chtěl“, aniž by měl jakoukoli 
ambici, přivádí Zlatovlásku SOBĚ jako novému králi. Tím, že tento úkol přijal, naplnil  
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ho právě v tomto nečekaném smyslu. Zabití koně a obživnutí Jiříka (jeho metamorfóza 
do nové, královské role) jsou zde nedílně spojeny.

O třech synech

Byl jednou jeden král a ten měl tři syny. A byl sedlák a s jeho syny to bylo stejně tak.  
A ti starší si mysleli, že to mají jisté, vlastně se o svět nemuseli nijak zvlášť zajímat ‚ 
a nemuseli se na nic ptát – a to bez ohledu na svět. Tahle pohádka je pořád stejná  
bez ohledu na různé varianty děje. Jde o třetího syna. Teprve ten třetí syn věděl, že  
s jistotami je to složitější, že ty jistoty, o které se opírali jeho bratři, žádnými jistotami 
nejsou, teprve on porozuměl tomu, že jistotu má – zcela jinou. Je to jistota příslibu. 
Věděl, že jistotu má v tom, čemu nerozumí, co je pro něj výzvou, v tom, k čemu je 
veden. Má jistotu vzhledem k tomu, co „ještě nevstoupilo“ do jeho života, ale už se to 
ohlašuje. Co ještě nevstoupilo do světa. Důležité pro něj v tu chvíli je, co bude, ne to, 
co je a co se nějak jeví, ať už je přesvědčivost toho jakkoli velká. Vypravěč pohádky to 
takhle neřekne, řeč tomu uhýbá a je to složité, ale my už víme, jak to bylo s Jiříkem,  
a tak třetímu synovi rozumíme. Má jistotu proti vší statistické pravděpodobnosti 
opaku. Má jistotu v tom, že „teď“ je jen rozehrávkou budoucího a dělat závěry  
z „teď“ je bláhové.
Nijak zvlášť si toto výsadní porozumění současnosti a budoucího nezasloužil, není 
jasné, v čem byl jiný než starší bratři – snad byl víc vnímavý, snad šlo o intuici, 
předjímal a věděl, že to je lidská schopnost, kterou není radno podceňovat. Nijak 
zvlášť si to nezasloužil, ale stejnou možnost předjímat přeci měli i bratři, i k nim 
promlouvala babka, liška, moucha. Pohádky ukazují, že výzvy tu jsou i pro ty, kdo 
nezaslechnou, neporozumí. Nemělo by to smysl, kdyby byli starší bratři nesvobodni, 
svázáni beznadějně v přítomném. Musí se ukázat, jak pýcha a sebevědomí zaslepuje, 
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jak zaslepuje spokojenost se svým místem na světě, spojená se snahou si ho jen 
„zabezpečovat“. Třetí syn se rozhodl jinak než jeho bratři a věděl přitom, že toto 
rozhodnutí ho bude něco stát.

„Jsem třetím synem?“ Položil jsem si otázku, když jsem rozum bral, někdy  
dávno, kdy jsem dováděl učitele svými dotazy k zuřivosti:

Já vím, jak je to se světem: tak jak s krávou a teletem.
Lze říct to jednou větou. Jalová slova nevykvetou.

Co zbytečné je a co důležité? Vždycky až zpětně najisto to víte.

Jednou jsem prozřel, jednou jsem řekl „hle“ a ukázal sobě i druhým. Nezměnitelné 
„jednou jedno“ se mi ukázalo jako pevný bod, kontakt se světem. Nejsme pány svého 
příběhu, čas od času se do něj „na-jednou“ něco prolomí. Jednou znamená nějaký 
začátek, vstup nového, zdánlivě náhodný v převaze dní světa, ale určující a neopomi-
nutelný v souvislostech našeho příběhu. Bylo nebylo, za devatero horami a devatero 
řekami, a nebo teď a tady, ale rozhodně ne jinak. Právě tak a nejinak.

Svévolníci jsou ti, kdo si myslí, že jejich příběh je věcí jejich vlastní vůle. A zpravidla 
nedojdou cíle, musí se spokojit s tím, co nechtěli. My se máme čeho držet, máme svoje  
„jednou“, ze kterého jdeme – ale kam? Pohádka O ježčí kůži začíná bez hada, bez baby.  
Sedlákovo pole vždy v noci kdosi poválí a požere. Jde hlídat první a pak druhý syn, 
ale pole neuhlídají a usnou. Ničitel vždy zůstane nespatřen, nelapen. Rozvrh zdánlivě 
jasný: sedlákovi je ničena úroda, ten, kdo ji ničí, je tudíž ničema. Ale ukazuje se, že 
zde jde nečekaně o zcela jiný rozvrh: nejmladší syn se nehodlá smířit se stavem věcí. 
Večer si dá do klína ježčí kůži, vždy, když usíná, bolest ho probudí. A tak právě on 
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uhlídá začarovaného koně, chytí ho, prožije s ním pohádkovou cestu, získá princeznu, 
bohatství a zcela nové společenské postavení, jiné, než by mu příslušelo jako nejmlad-
šímu ze selského rodu. 
Zakletý kouzelný kůň neškodil „pro nic za nic“, neměl jinou možnost, jak na sebe 
upozornit. Vlastně ani neškodil, protože v dlouhodobém pohledu byla jím způsobená 
aktuální ztráta na pováleném obilí bohatě vyvážena. Hledal svého osvoboditele a v třetím 
synovi, který se nebál bolesti, ho našel. Ukazuje to na smysl zmaru a bolesti v životě? 
Často je bolest a zmar trestem, když má provinilec (a nebo někdo druhý za provinilce) 
prochodit sedm párů železných bot, sníst sedm železných chlebů apod. Ale tady je zmar 
a utrpení na počátku. Opustit svět, který před námi leží zdánlivě nalinkován od narození 
ke smrti, znamená postavit se zmaru, přijmout nepohodlí a bolest. Nevíme, co a proč 
se děje – ani naše okolí nám nerozumí, ani my sami nevíme, proč jsme „jinochy“, jiní, 
beznadějně nesrostlí se samozřejmostí světa. Nevíme a jednáme tak, že se to jeví jako 
asociální. Ale kdo je veden jen aktuální nabídkou „příjemného“, je a zůstane v pasti světa 
– dalo by se říci, že selhal, dostal jen to, co čekal. A to je málo! Libovůle nevede k cíli 
právě proto, že se snaží mít cíl neustále na dosah.
Třetí syn přijme nepohodlný rozvrh, jde v noci chránit pole svého otce, které nikdy 
nezdědí, není to na první pohled (aktuálně) jeho vlastní zadání, a přesto je ochoten pro 
ně udělat něco navíc. A snad právě proto se ukáže, že tato cesta je připravena pro něj.

Nepatří mi nic světa a kdybych to bral racionálně, mohl bych ve své zdánlivé svobodě 
kouřit doutníky a dívat se do dálav, kam moje kroky nikdy nebudou směřovat, není pro 
to důvod. Ale nespočívám v tomto svém výsadním místě, nechci v něm být sám, bez 
tebe, čtenáři.
Předpokládám, že všichni, a nebo alespoň mnozí, hledáme způsoby, jak se zachytit 
ve světě, aby nešlo o schémata, o podvod zdánlivě jednoduchých řešení, zdánlivě 
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jednoduchých otázek. A proto začínám u pohádek, u toho, co zcela jistě není balastem. 
Pohádky jsou nejjednodušší přístupné (pochopitelné) celky, které ukazují svět (a dění ve 
světě), aniž by cokoli ideologizovaly. Příběh je příběhem proto, že se nebude opakovat. Nic, 
co se stalo, se již nestane. Příběh není návod, ale i tak ukazuje na věci ve světě, které není 
radno podcenit. Má smysl žít mezi „jednou“ na počátku a „jednou“ na konci, i když právě 
vůbec nerozumíme tomu, co se s námi aktuálně děje, a vypadá to, že jsme dostali nesmyslné 
zadání, jako třeba sesbírat všechny rozsypané perly nebo uhlídat neuhlídatelné. Nemáme se 
spoléhat na to, že vše záleží jen na našem aktuálním rozhodnutí a na našich schopnostech. 
Budoucnost máme a to nenáhodnou – jen ji musíme přijmout do našeho myšlení, do běhu 
věcí, které jsme doposud možná byli zvyklí vysvětlovat jen a jen z minulého.

Byl jeden král a byl bílý had. A Jiřík. A třetí syn a starý voják s fajfkou, Honza, zdánlivě 
hloupý. Jednou znamená tehdy a nikdy jindy. Znamená, že jde o nezaměnitelný začátek 
příběhu. „Jednou“ ukazuje,  že dál už nepůjde o nic, co by podléhalo statistice nebo nějaké 
jiné zdánlivé jistotě světa. Pro ty, kteří stejně jako Jiřík jdou do světa se zadáním, které si sami 
nedali, žádná statistika neplatí. Statistika ignoruje pro nás tak důležité „jednou“, v ničem, co 
se nás skutečně týká, nám nemůže pomoci. Je třeba rozpoznat vlastí roli – Jiříka, vysloužilce, 
třetího syna. Pak už je zjevné, že nemá cenu počítat, ale naopak, otevřít se setkáním. Nedbat 
na to, jak jsou rozdány karty. Jednou jsem prozřel, jednou řekl „Heuréka“. Vím něco, co 
jsem nevěděl, ukázalo se mi něco, co nejde naučit, co je třeba nahlédnout. Je to tady: 
nezaměnitelné „jednou“, před které se nedá vrátit.

Do světa

Proč se vlastně vydáváme do světa, proč přijímáme „vydanost“ jako svůj stav? Pohádky znají  
význam nečekaných setkání, znají význam přátelství, které vzniká při společně prožité 



32

zkoušce. Ale jsou tu ještě jiné vztahy, neméně důležité. Nejde jen o to nalézti životního 
partnera, dobrat se bohatství, ale především chceme zalidnit vlastní svět. Hledáme blízké, 
hledáme důvěru, hledáme ty, na které se můžeme spolehnout. Setkáváme se také se lstí, 
přetvářkou, ale ani to není jednoznačné, někdy nám pomůže čarodějnice, která obelstí 
své syny „živly“, je třeba se skrýt a vyslechnout potají, jak je to se zázračným pramenem, 
schnoucím stromem, ani bez lehkého podvodu na králi – majiteli koně Zlatohříváka to 
nejde: kromě otevřeného a hrdého přátelství se v životě občas uchylujeme ke klamu, který se  
v řádu věci ukazuje jako obhajitelný. Nedáváme „hned“ najevo všechno, co víme a čím jsme.
Člověk, který má poslání, musí být otevřen pro kouzelného dědečka, ale nevyplácí se 
důvěřovat babce, která nabízí jedovaté jablko či skrývá otrávenou jehlici. Něco by o tom 
mohla vyprávět Šípková Růženka, jestli ještě žije. Čistota se občas musí skrývat, třeba  
v případě Popelky, vyjde na světlo až v pravý čas. Neexistuje návod, jak získávat přátele  
a vyvarovat se nepřátel, jak se neskrývat a jak zbytečně nevyzývat, jak se raděj vyhnout  
silám zla, aby mohly být přemoženy v pravý čas. Ostatně tak jako u většiny důležitých  
věcí můžeme jen důvěřovat v cit, intuici, naslouchat a přitom vyhodnocovat a vytvářet  
své strategie v té míře rozumné, kam se nám daří dohlédnout.
Princ třikrát neposlechne dobrou radu Lišky Ryšky a v konkrétní chvíli selhává, sveden 
mainstreamovým řešením. Ale oč je jeho cesta poté komplikovanější, o to je úspěšnější.  
A čtvrté neuposlechnutí dobré rady? Opět nevede do katastrofy – alespoň ne trvalé,  
katarze se tu ukazuje jako happy end.
Ano – dobře to dopadne, jsem o tom přesvědčen. Ale bude to bolet. A nebude to cesta 
snadná a přímá.
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Dodatek:
(diskuse ke článku, uveřejněném v Možnosti 134)

Josefe, 
musím reagovat na hierarchický manifest, který byl publikován  v M 134. Je jistě zá-
služné  nastavovat zrcadlo pitomosti doby a jistě není na škodu použít i zrcadlo křivé  
a radovat se ze zmatených reakcí bezbranných obětí.
Čtenář Možnosti by si ale neměl připadat jako oběť příliš často. Nepodezírám tě z ne-
znalosti v této věci, ale je čas napravit to, co bylo pokřiveno. Upřednostnění jednoho 
organizačního principu si vyžaduje „nové obrany Sokratovy“ – a vedle hierarchického 
principu je přeci nutné poukázat na princip jiný, zásadně odlišný od vertikální hierar-
chie. Jde o princip horizontální, princip bloudění, princip nevyvyšování se. 
Doposud jsem v Možnosti četl především články, útržky naléhavých sdělení, ba i verše, 
ze kterých bylo zřejmé, že se snažíš vyjít od aktuality dění a ukazovat na nebezpečí, 
které plyne ze zkostnatělých a dogmaticky přijímaných výpovědí o tom, jak to je.  
A nyní jako bys ty sám kázal: „Přijměte daný rozvrh světa!“ Ale to je něco jiného, než 
jen výzva „braňte svoje instituce“, jak ji občas mohu v Možnosti nalézt.
Ano, žijeme ve zblblé době, která vyžaduje veřejné oslavy svobody k čemukoli a skrze 
ni plodí egalitu. Stále ještě ale můžeme docenit základní princip horizontality, neustálý 
protiklad orientace a bloudění. Jsme poutníci, a proto se mi jeví, že po hierarchickém 
manifestu dluží Možnost čtenáři ještě manifest pokorného bloudění. Měl by to být 
manifest strany, která hierarchickou myšlenku nijak neohrožuje, ba naopak, ústrojně 
ji doplňuje a vyvažuje. Hierarchii je nutné mít na paměti, ale poutnictví znamená 
otevřít se prostému i kultivovanému, zdánlivě hloupému i sofistikovanému. Hierarchii 
je třeba konstatovat, ale je třeba také konstatovat, že žijeme ve světě po pádu a světská 
hierarchie nebude nikdy víc než jen průmětem: to člověk se svými klady i zápory se 
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promítá do zčernalé oblohy na východě, když slunce zapadá. Co je císařovo, císaři,  
co je spojeno se světskou mocí, těm, kdo se světskou mocí chtějí obcovat.
-rt-

Milý J.,
Naprosto nechápu, co měl znamenat článek o hierarchické straně, jediné, co mě s ním  
smiřuje, je odlišení písma. Hierarchická strana? Skupiny „moudrých“ (a hlavně 
mocných) schovaných za politickým systémem zdánlivých voleb? Ale vždyť to tu 
máme! Je to realita! A teď jsi jen ukázal, že se taky považuješ za „lepšího“. Polehčující 
okolností pro tebe může být, že o tom píšeš veřejně, uznávám, a že o tom píšeš s jistým 
odstupem a pokoušíš se o to být vtipný. Ale moc vtipné to není. Přemýšlej, než něco 
spojíš se svým jménem.
(nec)

Čao Josefe,
 Tvůj článek o hierarchické straně jsem dal do Monarchistického zpravodaje
(H a Dr)

Téma Hierarchické strany vyvolalo diskusi, dokonce po dlouhé době přišly i reakce 
čtenářů. 
Ano, celý život si zahráváme a celý život riskujeme. Cokoli uděláme může být chápáno
jako pokus zasáhnout do světa v dobré víře a také jako přehmat, chyba, ba dokonce 
zločin. 
Přijímáme toto riziko, vše, co bylo napsáno, vytvořeno, zrozeno, žije si dál svým 
životem: to je optimistické! Ano, k Hierarchistickému manifestu by si slušelo doplnit 
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manifest pokorného bloudění, manifest horizontality, která ale znamená vše, jen ne 
zaměnitelnost, nahraditelnost, neboť bloudění znamená hledání něčeho, o čem nevíme 
a dokonce ani nevíme, kde a jak to hledat. Na druhou stranu na hierarchii jako takovou 
nelze zapomenout – ta je dána a bez vertikality by horizont neměl žádný smysl. Přes 
mnohé etrémy a odpor všech, kdo by chtěli svět unifikovat a zastavit, je tu jako téma 
ukázána univerzální odpovědnost, resp. je konstatováno, že člověk nemá odpovědnost 
jen za sebe. Nikdo se nemá vyvyšovat, ale na druhou stranu je třeba kooperace 
a hierarchii ve vztazích nalezneme v každé pohádce. Je třeba se bránit zdánlivě 
samozřejmému předpokladu, že každý má odpovědnost za druhé jen v míře svého 
jednoho hlasu v demokratických volbách. Toto „demokratické“ zakrytí odpovědnosti 
za druhé zabraňuje tvorbě hierarchií, a to je ještě zesíleno „odbornictvím“, což je jen 
špatně skrývaný způsob ovládání druhých. Dnes nám diktují skupiny technokratů 
moci, říkají, co je správné a špatné, co je zakázané a co doporučené atd.
Upozornil jsem na jistý pradávný motiv, který je přítomen v uvažování o společnosti 
již od Řeků: kritizovaný text byl míněn především jako podnět pro diskusi v Monar-
chistické straně, tedy v organizované skupině lidí, kteří by měli směřovat k popření 
egalizující povahy dnešního společenského systému.  Otevřel jsem víceméně tabuizo-
vané téma, do kterého se nikomu moc nechce, a jsem tomu rád. Myslím si, že alespoň 
na straně těch, kdo neaspirují na držení moci, by toto téma mělo být dostatečně 
promyšleno.
Red.
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Apendix:

Přestanu vydávat časopisy a budu jen vymýšlet kreslené vtipy – stejně už nikdo nečte 
víc než bubliny.

Chlapi nesou kamna před hospodu. Bublina: „Nedá se nic dělat, kouří“.

Chlapi jdou do hospody, čučí s otevřenou hubou, ze které visí cigáro – na hospodě 
nápis „Zákaz všeho, nač jen pomyslíte!“

Chlapi kouří před hospodou, montérky. Bublina: „Od tý doby, co je ten blbej 
zákaz, tak si stará stěžuje, že smrdím šmírem.“

UFO před hospodou, hospodský vyhazuje zelené mužíky s čadícímu rourkami u 
úst. Bublina „Nechte si kecy, jaképak nutné životní klima, tady se nekouří a basta!“
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