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Dodnes žiju mezi kysličníky. Zpozdilec. Moji mladí už žijí jinak, mezi oxidy.
Pak že se nic neděje.
„To není vono!
Nenoste mi sem tyhle věci, přineste něco jinýho!
Copak to nevidíte sami?
Není čas!“
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Past každodennosti
Když jsem rozum bral, byl začátek sedmdesátých let. Ostře jsem vnímal dění, jeho
neobvyklost; dospělí nebyli zárukou jistot. Byl jsem zpola mimo, jak divák na fotbale;
a jak jsem do devítky chodil pět minut před začátkem vyučování, protože jsem školu
viděl z okna, tak jsem začal vstávat ve čtyři deset, pak šel dva kiláky pěšky na autobus
do Prahy a pak ještě z Kulaťáku jel přes celou Prahu až na Zličín do ČKD naftové
motory, na tamní učňák. Vracel jsem se v pět. Bylo to dost drsné? To není správné
slovo, spíš mrazivé, vytržené ze sna. Bylo to nepříjemné na doteky. Na nástupu na nás
nějaký tělocvikář řval, že z nás udělají dělnickou třídu, stáli jsme tam, samí prváci
v montérkách a montérkové čepici seřazeni po vojensku, stál jsem jak strašák do zelí,
snažil se, aby se mě látka těch hadrů moc nedotýkala, mrazilo z toho. Ale setkat se
s lidmi dalo i tam, brzy bylo dost těch, kdo mě měli rádi. A dost těch, kdo mě měli
neradi. Těch, komu jsem byl lhostejný, moc nebylo, a to mi zůstalo.
Jezdil jsem do lesa, na čundry, a postupně získával stále nové a nové přátele – někteří
mizeli, odcházeli, jiní zůstávali. A nějak jsem věděl, že to se světem je v jednom ohledu
na levačku; o některých věcech se nemluví, lidé se chtějí vyhýbat nepohodlným
situacím. Dění té pookupační doby ukázalo, že konformita a pohodlí jsou slova,
kterými je zakrýván strach. Strach ze světa, který může být pojmenováván, přistižen.
Žil jsem s lidmi a viděl jsem to. Chtěl jsem se bavit o světě a o tom, co my v něm. Jenže
když se něčemu v hovoru vyhýbáme, jak se může mluvit o světě? Svět, který není celý,
není celý. Není světem. Bavili jsme se spolu o všem možném, ale jak se dobrat světa?
S kým? Kde najít toho, kdo přijme takové nepohodlí, takovou vzpouru? A kde najít
vzpouru, která nenese vlastní zamlčená témata?
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Ale tak jako tak, ať už jsme přemýšleli jakkoli o čemkoli, ve světě jsem se cítil jako
cizinec. Také jsem se ve světě něčemu vyhýbal. Nevěděl jsem, jak se ho mám dotýkat,
znovu jsem u doteků, myslel jsem si, že se jen necítím ve své kůži. Nic z toho, co
mé přátele jako dotyk světa hřálo a rozradostňovalo, jsem nedokázal sdílet, vše, co
se mým přátelům stále víc zadíralo pod kůži jako samozřejmost, pro mne zůstalo
nesamozřejmostí; něčím, co mi bylo vzdálené a nepochopitelně cizí. Hledal jsem
a nacházel způsoby, jak pojmenovávat a mluvit s druhými, potkávali jsme se v porozumění tomu či onomu, co bylo předmětem našeho zájmu, ale dotek světa? Ale měl
jsem nakročeno k tomu, abych byl přijat s otevřenou náručí, už jsem klepal na dveře
domova. Můj svět se rozevíral do netušených možností, sfér, vrstev – a blízkostí. A já
vnímal, že u většiny mých blízkých je to jiné.
Otevíral se mi svět jako náruč a spolu s tím se mi otevírala hrozivá propast. Těžko
překročitelná propast neschopnosti mluvit o světě s druhými. Porozuměl jsem tomu,
co funguje, ale fascinovalo mě naposledy v základní škole. Pak jsem na učňáku
porozuměl, proč to, co se jeví jako fungující, je vždy něčím omezeným; potřebuje to
seřizovače, údržbáře. Je to mrtvé, slouží to, až to doslouží. Porozuměl jsem tomu, co je
to vztah, ale jak ho udržet? Skrze vztah jsem porozuměl tomu, co je to zrod, co je to,
když vyvstane něco nečekaného, nepravděpodobného. A hned na to tu byla otázka,
jak se vyrovnat s tím, co je zázračné, co mne přesahuje v jakémsi jasu, oživující záři:
radost nevyplývá z ničeho ze světa, a když se raduji z té nebo oné čisté tváře daného
místa, situace, blízkosti s někým – je to celé zasazeno ve světle, které není „zdejší“. Pak
jsem se octl v náruči, která je pro mne otevřena, svět se pro mne stal domovem.

6

A pak jsem porozuměl i tomu, že s časem je to trochu jinak, než se to říká. Odešel
jsem z uzavřenosti budíků, „píchaček“, hodin, které volají k práci, vyvázal jsem se
z rytmu, který člení čas na pracovní dobu a dobu pro odpočinek a mimořádně
dobrovolné pracovní soboty. V ústavě jsme ještě mnoho let měli vedoucí roli KSČ
a spoustu jiných věcí, které mě nechávaly zcela chladným. Zdánlivé „jistoty“ stvrzené
na „věčné časy a nikdy nijak…“ Nevěřil jsem, že bych se dožil nějaké změny: vždycky
budou ti, kdo potřebují mít svět zastavený, kráčející v pochodu ke skvělým zítřkům.
Jejich boj. Měl jsem to s časem jinak: To skrze čas jsem se začal modlit, protože
klíčem k modlitbě a první modlitbou je otázka na čas příhodný, na to, co je správné
teď a tady. Skutečná otázka, vznesená v důvěře, že můžeme porozumět odpovědi.
Nějak ji zaslechnout. Porozumět, protože v „doma“ světa se odpověď nabízí beze slov.
Předtím jsem modlitbě nerozuměl, Právě proto, že jsem se snažil nějak „psychologicky“ chápat její smysl. Čas mi modlitbu otevřel jako zaměření k tomu (nebo k té), který
(která) překračuje svět a je mi přístupný (přístupná) ve kterémkoli čase modlitby. Svět?
Jistě, již jsem se v něm „zabydlel“, ale ještě to zdaleka nebylo vše. Ještě jsem musel
prozřít, pochopit, že nejsem nijak výjimečný, ale zároveň že nejsem zaměnitelný,
nahraditelný. Svět mi není nabízen „jen tak“. Nejde o to, co dokážu – co dokážu sobě
(jsem borec) a co dokážu druhým (aby řekli: „to je borec“). Nejde o to se příjemně
„prokličkovat“ životem, pokud možno bez kolizí. Nejde o to nasbírat co nejvíc radostí
a zážitků. Jde o to, jestli dělám to, co dělat mám. Mnozí se snaží nedělat to, co se tak
nějak „obecně“ dělat nemá. Je to to první, s čím by se měl člověk v rodině a ve škole
setkat. Otázka „Co mám dělat“ by měla přijít až v pravý čas. Ale je na každém, aby ji
zaslechl, když přichází.
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Každý se jednou dostane do situace, kdy pochopí, že je pozdě. To je základní past
času, nastražená pro všechny, kdo chtějí žít každodenností „jako by nic“. Je pozdě –
protože mnoho věcí prošvihneme. Je konec roku 2020, a je 20.03. Proč jsem se podíval
na miniaturní číslíčko v rohu obrazovky právě teď? Nevím. Jen to vidím. Nijak mě
to nepřekvapuje a nic to neznamená; jen je to konstatace, je to příležitost vymanit se
z běhu času. Jde to i bez čísel. Každé „teď a tady“ je příležitostí, aby to, co bude, bylo
jiné, než kdybych nečinil nic jiného než to, co patří každodennosti. Proč teď a tady?
A proč ne, kdy jindy? Pro mnohé se stal svět čímsi nepochopitelným, schizofrenním.
Vyznat se v tom, co se děje, se zdá nemožné. Teorie spiknutí? Ne, jen nedokážeme
zcela potlačit dojem, že žijeme ve spiknutí každodennosti. Ale uvěřit tomu? Co by to
znamenalo? Vystoupit z vlaku? Jak? Kam? Každodennost je tak stále každodennější,
člověk si zvykne na leccos, co má ďábelské obrysy. Nesnažím se příliš o vysvětlování;
není čas na argumentace, není čas na hru se slovy. Je třeba se ptát, jak se dobrat světa.
Najít to, co je skutečné. Protože ve velké většině nežijeme ve světě, ale v každodennosti,
ve schématech, která nám zdánlivě vyhovují. Ale kudy z nich? Nevím, neporadím.
Jen svědčím.
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Přesah (poznámky)
Přesah není akt, ve kterém sáhnu jinam, mimo, za. Přesah není něco, co sahá na
přebytečné. Přesah je tím podstatným, co mi umožňuje rozumět celku jako celku.
Setkal jsem se s výčitkou, že jsem nikdy nesystematizoval všechny ty náznaky o „milé
metafyzice“, že jsem ji čtenářům nikdy neukázal celou, ba ani jsem nepodal nějaký
„klíč k ní“, aby si tuto tajemnou komoru mohl otevřít každý ve svém soukromí.
Nijak se nebráním této výtce, myslím si, že tato tajemná a přitom tak průzračná
„třináctá komnata“ se otevírá sama pro ty, kdo jsou pozorní, pokorní, přemýšlí, aniž
by si mysleli, že podstatné na všem, čemu lze rozumět, je výkon jejich rozumu.
A domnívám se, že v článcích Trivia a Možnosti a v mnoha svých knížkách vytvářím
celé vějíře příležitostí, jak do milé metafyziky nahlédnout, jak se s ní spřátelit.
Kdysi dávno jsem se ptal, kam se ženeme za vyvolávačem, skrze kterého se účastníme
na dění světa, které má podobu hry „Honzo vstávej“. Upozorňoval jsem na nesamozřejmost toho, že se taková hra vůbec dá hrát, že se vše okolo nás nezbortí do chaosu.
Tak nějak jsem začal, prošel jsem vertikálu, horizontálu a tmu – a docela nedávno jsem
ukazoval na rozdíl mezi původním a různým na straně jedné a odlišným na straně
druhé; ale má smysl, abych všechna tato místa více „odkryl“, vyjmul z aktuálních
kontextů a vytvořil tak čítanku textů milé metafyziky?
Čas od času mě tato myšlenka svádí, ale na druhou stranu: není lepší, když si to
podstatné nalezne čtenář sám, když mu těch několik klíčových vět daného článku
či poznámkového textu vyvstanou tak, že k němu promluví jeho vlastní řečí? Vždyť
při psaní se vždy snažím ukázat toho (o světě a tedy i o milé metafyzice) co nejvíc.
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A to vyžaduje, aby to či ono „vyvstalo“ z mnoha různých pohledů, způsobů myšlení,
modulů řeči.
A právě teď píšu o přesahu, bez kterého nelze porozumět ničemu. Tématem přesahu
jsem sedosud nezabýval, a je pro milou metafyziku příznačné. Proč se ale nyní nezaměřím třeba na „záři“, nezabývám se světlem, které není z tohoto světa? Proč
se nezabývám tím, co je rubovou stranou přesahu, totiž prostředím? Vždyť skrze
prostředí se také dá dojít k přesahu! Nevím, vybral jsem tuhle cestu.
Znovu zmiňuji svůj dětský údiv: proč jsou jednotlivá místa od sebe tak vzdálená,
proč je z jednoho místa do druhého tak daleko? „Místo“ pro mne bylo čímsi důvěrně
zaplněným, a to „mezi“ byla cesta něčím neznámým, cizím. Souvisí to s blízkostí
a blízkost ukazuje význam přesahu. Když jsem v důvěrném prostředí, tak vše, co
toto prostředí tvoří, jako by se tak navzájem trochu prolínalo; není to tak, že by moje
prostředí tvořily věci, které jsou ostře a jednoznačně odděleny od jiných věcí, které
toto prostředí „také spolu-tvoří“. Pokud vůbec „věci“, pak takové, které spolu souvisí
a mají tedy cosi společného. Dá se mluvit o vzájemnosti, provázanosti, ale čím? Kdo
a jak pro-vázal věci, které k sobě patří? Dá se použít obraz jakési sounáležitosti, která
není obsažena v jednotlivostech, a především, dá se mluvit o přesahu.
Ano, naučil jsem se ve škole přemýšlet o tom, jak je to se zákonem o zachování hmoty
a energie, docela zvládám různá zákoutí entropie a entalpií (využitelných energií), jsem
vyškolen k práci s teoretickým aparátem formalizovaného prostoru. Ale na druhou
stranu jsem se v životě naučil něco o zázracích, protože jsem prožil mnoho věcí, které
vůbec nejsou takovým aparátem vysvětlitelné. Ale mají smysl. Smysl se nevysvětluje,
jako se nevysvětluje a neměří blízkost. A slovo přesah by vůbec nemělo žádný obsah,
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kdybych zůstal jen u abstraktního prostoru tří kolmých os. Přesah kam? V geometrickém myšleném prostoru bych mohl mluvit o přesahu nanejvýš, pokud budu
porovnávat nějaké reálné tvary věcí (plochu, objem) mezi sebou nebo s teoretickým
obrazcem nebo tělesem. Tak, jak mluvíme v technickém smyslu o toleranci. Ale je
zjevné, že o to mi vůbec nejde. Přesah má především to, co je mi blízké, a to vzhledem
ke všemu ostatnímu, co je mi blízké.
Nejlépe si to lze představit tak, že mám okolo sebe víc věcí, ke kterým mám vztah,
a jsou mi blízké, než kolik se jich vůbec do mé blízkosti může vejít. Na tomhle vhledu
byl asi postaven dávný teoretický spor o to, kolik se vejde andělů na špičku jehly.
Odpověď je jasná – vůbec nemá smysl se ptát, co se kam vejde (ve smyslu „vmístí“),
protože si pleteme teoretický fyzikální prostor – a tam jde o jeho vyplnění (vč. způsobu
vyplnění) – a místo, které je zaplněno důvěrně, tedy je tam vše, co tam má být, ačkoli
se to jeví fyzikálně nemožné. Ale má to snadné vysvětlení: věci, které jsou mi blízké,
se nijak nevtěsnávají do teoretického prostoru – ať se zaměřím na jakoukoli z nich,
mám ji před sebou celou, rozvine se mi do celé své…blízkosti, rozvine se mi tak, že se
mi odkryje. Blízké nemusí být „jasné“ a přehledné, ale nemůže být cizí, zakryté. Cizota
se nám může do naší blízkosti prolamovat, ale tak, že ji ruší, že nás čemusi vystavuje,
ohrožuje nás i s naší schopnosti vnímat blízkost.
Ano, známe i zdánlivý opak vlídného přesahu, kdy se cítíme ohroženi: ohrožení tu
není totéž co strach, je to cosi svíravého, způsobujícího paniku, neschopnost chovat
se normálně, jako doma. Blízkost a přesahy s ní spojené jsou tím, co způsobuje naši
zranitelnost. Jsme odkryti právě tak, jak se nám v blízkosti věci světa otevírají. Je to
reciproční: i my se skrze blízkost otevíráme, stáváme se v jistém smyslu bezbrannými,
zranitelnými. To patří k nevysvětlitelným záhadám života: bolest z toho, že je možné
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zničit to, co je blízké, že je možné neštěstí, zlo. Je třeba to přijmout, i se všemi otázkami, které ve světě nemají odpověď. Sblížil jsem se se světem, ve kterém je možná
blízkost, sblížil jsem se se světem, protože právě ve světě je možné přijmout přesah,
který se nás týká. Svět je místo přesahu. Patřím do světa, ale i nepatřím. Žiji ve světě,
ale ve světě, ke kterému patří přesah přes svět; je nám dán k životu jako stvoření, které
má v sobě skrytý rozpor, není rájem.
To vše má smysl, o tom všem se dá přemýšlet a z té či oné strany světa popisovat
přesahy, které lze „zachytit“, tak či onak uchopit. Nejde jen o to se s trochou intuice
postavit tam, kde stojí většina, a pokoušet se „projít životem“ pokud možno bez kolizí,
co nejvíc si vezdejší chleba doplnit těmi nebo oněmi příjemnostmi. Radosti patří,
zajisté, k životu, ale nejsou cílem. A co je cílem? Nevíme. Dozvíme se to, až nebudeme
svázáni se světem? Důvěřuji tomu, ať už bude moje „já“ jakkoli jiné, než to „světské“, ať
už bude jakékoli. Bez toho by jakákoli metafyzika nebyla „milá“, byla by studená jako
aristotelské (trochu kupecké) počty těch či oněch „působících příčin“. Milá metafyzika
mě vede skrze příležitosti, které se mi nabízejí, a je třeba se ptát, v otevřenosti a zranitelnosti, ptát se a nechat se vést.
/část delšího textu/
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Kde se vzal, tu se vzal…
Kdo by ten tuhle větu neznal Když jsem pátral, kde se vzala, hle, tu se vzala – četl jsem
ji hned ve dvou pohádkách, v jedné Erbenově (o Zlatovlásce) a v jedné málo známé
pohádce Boženy Němcové o dívčině, která se setká s lesní vílou (Lesní žínka). V obou
případech se jedná o ženy: kde se vzala, tu se vzala, myslím, že to není náhoda.
U Němcové je dokonce celá tato pohádka jen o ženách, není tu žádná mužská postava!
I u Erbena je to v jiné pohádce (o ptáku Ohniváku a lišce Ryšce) Zlatovláska sama,
která vše bere do ruky a trochu bezradného prince vede k tomu, aby ji vysvobodil
a víceméně unesl z království její matky.
Ženy se nám zjevují a umožňují nám, abychom chápali povahu zjevení: v našem
rozumu, který pořádá věci světa, jsme často málo citliví na to, co přichází samo,
nepozváno – nyní mohu s klidem použít střední rod. To, co přichází. To, u čeho nemá
smysl se ptát na příčiny. Stačí začít tak, jako obvykle: „jednou, za dob, kdy…“ nebo
„někde někdy“ (za devatero horami a devatero řekami). Není třeba identifikací, je
třeba rozumět tomu, co nastává tak, že to nastat musí: otevře se nějaká nesnáz a z ní
se odvíjí příběh, který je proti smyslu jakýchkoli zvyklostí. Erben jde dokonce tak
daleko, že jeho hrdinové povětšinou nemají jména, výjimkou je Jiřík – kuchtík ze
Zlatovlásky. Erben nemůže psát o kuchtíkovi beze jména, protože se Jiřík v průběhu
pohádky proměňuje, stává se princem, mimo jiné právě díky daru porozumění světu
a zjevení ženy. Víceméně omylem, jen s trochou zvědavosti a pro svoji profesionalitu
kuchaře Jiřík ochutná – a to ho postupně vede k jeho proměně, k nečekanému setkání
se Zlatovláskou. Jméno Jiřík? Snad je to symbol drakobijce, který namísto draka zabije
svého koně, aby nasytil krkavce. Pro mnohé je to kámen úrazu, pro mne velmi důležité
místo, přitakání iracionalitě, jedno z nejdůležitějších v celé pohádce. Ale přečtěte
si Erbena a posuďte sami. Jde o nejvýraznější ilustraci toho, že se nemáme spoléhat
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ani na svoje síly, ani na síly koní (dnes bychom doplnili „strojů“). Pokud nebudeme
naslouchat, jak k nám svět promlouvá, nedostaneme se nikam. A všichni, kdo se chtějí
zajišťovat svým rozumem, se dříve nebo později ocitnou v koncích – a kde nic, tu nic.
Spousta příčin – žádný výsledek.
V ostatních Erbenových pohádkách (třeba v Lišce Ryšce) je hrdina důsledně nazýván
„třetím kralevicem“! Žádný hloupý Honza jako „typus“, statusové označení! Třetí syn se
v něčem liší od svých bratří: je to snad větší ctižádostivostí? Pílí? Nikoli – aby uspěl, dá
si do klína ježčí kůži. To je důležité! Když umdléváme, bolest nás probudí! Každý z nás
může být třetím synem a každý z nás je vystaven pokušení poslat za svou liškou Ryškou
„kalenou střelu“ ve snaze odehnat ji, umlčet v sobě hlas, který nabízí cestu nesnadnou,
zdánlivě iracionální. Jak často nenaslouchám svému vnitřnímu hlasu, já, třetí kralevic,
bezejmenný, na cestě za neznámým cílem. Kde hledat „ptáka Ohniváka“? Nevíme, ale
jdeme, necháváme se vést. Kam jinam jít než do světa? Kde jinde můžeme najít to, co je
před námi skryté, než na cestě?
Nasloucháme, ale selháváme, stále se snažíme vrátit k racionalitě: jako třetí kralevic se
snažíme dávat ptáka Ohniváka do zlaté klece, koni Zlatohříváku dávat zlatou ohlávku,
stále se snažíme pořádat svět podle světských měřítek a vždy se nám to svým způsobem
vymstí.
Když se dívám nazpět, vidím lišku Ryšku, jak přede mnou zametá hory a staví mosty,
a jindy, když jsem v nebezpečí, za mnou smetá mosty a staví hory. Ale jakmile je to
možné, hned si chci zařídit své věci podle svého rozumu. Selhávám, ale i moje selhání
mají smysl. Jinak bych hned na počátku dostal ptáka Ohniváka a jel domů. Nedošel
bych ke Zlatovlásce, nemohla by přede mnou stát jako zjevení: kde se vzala, tu se vzala.
Znovu a znovu se tu opakuje „co se stalo, nemůže se odestát, ale …“ A za tím „ale“ je
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zcela jiný rozvrh, nečekaný, ale nosný, který vede tam, kam ukazoval dávný příslib.
Třetí kralevic ošidí všechny krále, zcela se oddává režii lišky Ryšky: podvede jednoho
s koněm Zlatohřívákem, podvede dalšího se Zlatovláskou, i třetího s ptákem Ohnivákem. Teprve nakonec se stává tím, kdo už by snad měl být hoden jména – to když dává
Zlatohřívákovi to, co koni náleží, když dává Ohnivákovi totéž: zadinu.
Individuální příběh má vždy smysl, i když jsou reálie zcela pohádkové. Vše se zdánlivě
odehrává v režii lišky Ryšky, s pomocí jejích kouzelných schopností, ale podíváme-li
se lépe, je příběh vystavěn z jednání toho, který ani nemá jméno, nemá v sobě nic
„kouzelného“, zvláštního. Jen od začátku ví, že se nesmí vyhýbat bolesti, že má být
otevřen tomu, co je nečekané.
Ostatně, jak je to se jménem? Není to jen úzus, že je naše jméno něčím neměnným, je
kódem, doplněným rodným číslem, tvořeným datem narození doplněným do jakéhosi
algoritmu? Ano, podepisujeme se, rozumíme oslovení jménem, máme „svátky“ a tedy
jakési „patrony“ křestního jména… ale jak budeme oslovováni, až jednou budeme
voláni, abychom vydali počet z naší pouti pozemské? Tuším, že to spíše bude v poloze
jakéhosi otevřeného „ty“, ve kterém bude záměna vyloučena. Ty a já – vše ostatní
zbude na povrchu našeho životního příběhu jako neužitečný balast.
Erben byl vizionářem lidského příběhu, ne toho románového, přikrášleného tak, aby
byl středem zájmu hrdina. Byl vizionářem skutečného příběhu, života vcelku. Byl
vizionářem života jako individuálního naplňování toho, co má nastat. To díky němu
rozumím tomu, co nastává, co se teď a tady „zčistajasna“ objeví, aniž by to někde jinde
ubylo, aniž by to mělo důvod. To díky němu se příliš nezabývám jmény, mimo jiné
i díky němu mi přijde smutné, jak všichni králové světa chtějí směňovat to, co mají
(třeba svoje ptáky Ohniváky) za to, co nemají (třeba koně Zlatohříváky). Směňovat se
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má jen to, co směněno být má. Není žádná spravedlnost tam, kde se bez ohledu na to
kšeftuje! Kde se kšeftuje bez ohledu na to, co se jednak „sluší a patří“ (vnější forma),
ale také kde se kšeftuje, aniž bychom se ptali, co je právě tím „aktuálně správným“, co
máme právě teď dělat. Všichni chtějí Zlatovlásku, myslí si, že ji mohou koupit, a viník
že se tím vykoupí. Jenže ona přichází tam, kam sama chce a ke komu chce. To je jediná
možná odpověď na výtku mnohých, že se třetí králevic vůči třem králům chová jako
podvodník – nedá jim, pro co ho poslali. To proto jim zmizí a v lišku Ryšku se promění
to, co čem tak prahli. Cožpak jejich chtění nebylo „proti srsti světa“?
Rád píšu o pohádkách, v různých vrstvách významů, pro různé čtenáře, nyní třeba sérii
pěti článků, která od listopadu vychází v časopise MY. Neohrnuji nad tímhle časopisem
nos jen proto, že není zrovna mainstreamový. Uveřejní-li vyprávění o tom, proč je
občas třeba se vzdát toho, co se nabízí, a nezvolit nejsnazší cestu, pak neváhám. Ale
v dnešní době se vnucují i jiná téma, tak o pohádkách zase až příště.
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Příloha: Pandémiové
Sada citací, komentářů a vhledů, doplněná částmi dopisů a polemik

19

20

Nemocnice
Koronavirová krize není první zdravotní krizí… Jde v ní spíše o sociální a sociologickou – stručně řečeno – morální krizi. Nikdo nerozumí, co se děje, a politici, kteří
dokazují, že nejsou schopni rozvinout seriózní zdravotní politiku, se snaží zachránit
své pozice a zdravotní systém přenášením své vlastní odpovědnosti na občany.
V praxi to znamená přenášení nemocničních problémů do veřejného prostoru. Když
nejsme schopni zajistit dostatek lůžek pro léčení, protože buď nevíme jak léčit, nebo to
považujeme za příliš drahé, co uděláme? Řekneme lidem, aby se chovali jako nemocní
na ulici a jednáme s nimi jako s podezřelými. To je naprosto zřejmé. Vzhledem k tomu,
že jsme v nemocnici, svoboda je velmi omezená, a proto jsou nyní veřejné svobody
omezeny pod záminkou boje proti epidemii. Dochází k znásilňování veřejné svobody.
Politici by měli říci: „Měli bychom být schopni léčit nebo omezit šíření epidemie
a neměli bychom obviňovat občany, že jsou za ni zodpovědní.“ To však rozhodně
neříkají. A celá situace je velice bizarní.
… politici ovšem nebudou spěchat s návratem k občanským svobodám, protože za
tohoto stavu je snažší vládnout. V určité chvíli občané budou muset tyto restrikce nějak
omezit.
Citováno dle Jean Luc-Mariona, přítele Kardinála Ratzingera (papeže Benedikta XVI.)
( https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31942 )
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I.
Luc-Marion si myslí, že by se lidé měli chovat jako občané a nikoli jako pacienti
v nemocnici. Pro ty, kdo tomu nerozumí, je třeba popsat to konkrétněji: všichni
znají bezvýchodnost těch, kdo jsou v pozici chovanců v knize „Přelet nad kukaččím
hnízdem“, a ví, co znamená moc vrchní sestry. A ví, co znamená lobotomie, ta se
nemusí dělat jen skalpelem, stačí mediální tlak a rozpoutaná hysterie. Ale my do
nemocničního provozu nemusíme vstupovat. Jde to, i když se nebudeme omezovat
na cestu vyplývající z „občanského postoje“.
Postavit se ale dostatečně „mimo“, aby člověk vůbec nepřijal postavení pacienta
(tedy obviněného, potenciálně škodícího, a hlavně ne-mocného), znamená značný
intelektuální i společenský výkon. Ti, kdo proti plošným zákazům a příkazům
argumentují jako lékaři, nebo jiní profesionálové ve svých oborech, jsou dehonestováni, je proti nim vedena informační kampaň; prostor dostávají jen ti, kdo se
podílejí… na strašení a obhajobě plošných opatření a roušek. Vždy se najde dost
takových odborníků, kteří rádi zargumentují a budou obhajovat jakýkoli zásah moci
jako jedině možný. Budou podlézat moci a za nimi bude stát celá mediální mašinerie.
Cokoli se děje dobrého, je přičteno na vrub opatřením, které v rámci ab-normálního
(výjimečného) stavu vytvářejí „nemocniční“ charakter veřejného prostoru. Cokoli je
„špatné“, přičtou pandémiové na vrub tomu a těm, kdo plošná (nemocniční) opatření
kritizují, nebo dokonce „sabotují“. Přitom výklad toho, co je dobré a co špatné, je
v rukou mediálních tvůrců: dozvíme se např., že krematoria nestíhají, ale nedozvíme
se přitom, že kapacita krematorií byla snížena na polovinu, aby se pozůstalí nesetkávali
s těmi, kdo se účastnili předchozího pohřbu. Dozvídáme se leccos, ale nakonec
i předseda vlády (nerad) přizná, že v meziročním srovnání je letošní úmrtnost
obyvatelstva nižší než loni… Tak co řešíme? Co ještě není podvod? Jak čemukoli věřit?

22

II.
Jde o hodně. Mocní se sami mimořádného (nemocničního) stavu nebudou chtít
vzdát, a „tvrdá data“? Žádná nejsou. Jen natvrdlá. Letos rapidně poklesne počet úmrtí
způsobené plicními ponemocněními (kromě kovidu). Můžu se o to vsadit! Je na to
dobrý vtip: Tři mrtví v jedné silniční havárii? Jeden z nich zemřel „s kovidem!“.
Má smysl se ptát, jestli to byl řidič, nebo spolujezdec? Dostáváme se do naprostých
absurdit, ale protože je tlak absurdit tak silný, komplexní a nepřetržitý, přestáváme
absurdity vnímat jako absurdity. Stávají se „normálními“ v tom pokleslém porozumění normalitě, která vychází jen a jen ze statistického výskytu, vycházejícího
z nepochopitelných dat. Ale koncentrák nikdy nemůže být „normální koncentrák“.
Alespoň pro ty ne, kdo si v sobě uchovali něco z obecné lidskosti. Každý koncentrák
je ze své povahy zvrhlostí. A každá nemocnice by měla umožňovat režim, ve kterém
ji opustím – třeba na revers. „Internace“ má smysl tam, kde existuje skutečné a bezprostřední ohrožení druhých. To se dnes rozhodně říci nedá, jen je šířen obecný strach
o tom, „co by mohlo“, základním argumentem (všude) je, že „omezuje se všude“. To je
tedy opravdu průšvih!
Ale to není všechno, v některých státech už přijali „pandémiovou legislativu“, dle které
se převedení na nemocniční režim stane běžnou záležitostí zdravotnické exekutivy,
ke které ani nebude třeba nějakého „mimořádného stavu“ vyhlášeného vládou. Vše
má být (a bude) jen v rukou odborníků, kteří budou sedět na certifikovaných státních
pracovištích – tedy v rukou státních úředníků. Podobný návrh zákona byl připraven
i u nás, a že to vzal předseda vlády „zpátky“, že to stáhl? Přehnali to, ale přijde to
znovu, trochu uhlazenější! Zákony v tomto smyslu přijali již v řadě zemí Evropy.
Kromě toho se chystá nepovinně povinné očkování – kdo se nenechá očkovat, stane
se občanem ne druhé, ale spíše čtvrté kategorie. Zatím se mluví o tom, jak postihovat
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ty, kdo se očkovat nedají – a očkovací povinnost bude to jeden ze zkušebních kamenů,
uvidíme, kam až chtějí pandémiové dojít. Na Slovensku už to s povinnou nepovinností
zkoušeli, zatím u testů. Kdo dobrovolně nešel, musel do karantény (nesměl chodit
do práce a žádná náhrada za to). Normálně by se tomu řeklo ostrakizace a hrubé
porušením základních práv člověka, ale cožpak mají v nemocnici hospitalizovaní
nějaká práva? Stačí podezření, že nemocní jste – a to nelze vyvrátit! Když vás označí,
že jste potenciálně infekční, nemáte šanci, odvolání. Slováci si to už zkusili.
III.
Na úplném počátku jsem se odmítl na celém tomto dění podílet. Veřejně jsem vyhlásil
občanskou neposlušnost. Mnozí se na mě sesypali, bylo jim nepohodlné, že si někdo
dovolí říci „ne“. Nejsem nemocný a necítím se tak. Nejsem v nemocnici, i kdyby si
o tom kdokoli myslel cokoli. Moje situace se jen vrátila do doby, kdy jsem „rozum
bral“, do počátku sedmdesátých let. Všichni se museli „tak nějak“ přeonačit, museli
přijmout fakt, že tu probíhá cosi jako „normalizace“, což mělo s nemocničním režimem
hodně společného. Mohl sis myslet cokoli, ale obrazně byla všem nasazena rouška:
o tom, co si myslíš, jsi mohl mluvit jen tam, kde tě nikdo „nepráskl“. Skutečnost předčila očekávání: kde kdo namluvil sám sobě, že se vlastně nic neděje, při troše „roušek
na hubě“ se dalo celkem spokojeně žít. Být v ROH, případně v brigádě socialistické
práce, sem tam občas podepsat nějakou prezenčku na schůzi, udělat to tak, aby se vlk
nažral. A kdo byl zvlášť aktivní, mohl i cestovat! Ale zůstala huba celá? Ne, zůstala,
ale s rouškou. A tak jsme se vespolek naučili, že se věci nepojmenovávají, že se mnohé
zamlčuje a jako skutečnost je vnímáno cosi, co je polopravdou, co je paskvilem.
Mnozí lidé dnes řeší problém, jak se k tomu všemu kovidovému šílenství postavit,
zvláště ti, kdo dobře ví, jaká jsou plošná opatření „svinstvo“, ví, jak jsou manipulováni.
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V mnoha ohledech. Nejen, že se pakují řetězce a malí prodejci jdou zu grunt, nejen,
že chudí chudnou a ti nejbohatší bohatnou, nejen, že děti vlčí a jsou vytrženy ze
společenství, ve kterých si tak či tak musejí vytvářet reálné role v reálných vztazích,
etc. Nejen, že se člověk člověku najednou nejeví na jako bližní, se kterým je možné
se setkat a cosi sdílet, ale jeví se mu jako potenciální ohrožení. Kdo celé tohle divadlo
zpochyňuje, je postaven na pranýř jako jeden z viníků – bylo by to dobré, kdyby
„takoví“ neodpovědní neškodili! Je rozdmýchávána zášť jedněch proti druhým...
Obchází tu potenciální respekt z vrchní sestry. Ta přijde před vizitou, ukáže na toho či
onoho a strčí mu špejli do nosu. A pak řekne, jestli ti padla blbá karta.
A budoucnost? Kdykoli může kdokoli s odvoláním na potenciál třetí či páté vlny
zavelet, a vše bude ještě tužší. Chceš se tomu všemu vzpouzet? Chceš normálně žít?
Udělej si „spešl nemocniční pas“ a zařiď v něm všechna razítka o očkováních (a nebude
jedno)! Připadá ti jako totální zvrácenost? Ale co je to zvrácenost? Ty to chceš soudit?
Ne, od toho je tu vrchní sestra. A zkus její autoritu jakýmkoli způsobem znevážit!
IV.
Ale co ti, kdo se cítí ohroženi oprávněně? Kdo mají potíže související s jiným těžkým
onemocněním, problémy s imunitou? Jak jim odpovědět, jak reagovat na jejich strach?
Strach ze smrti je normální, patří k životu. Člověk se sníženou imunitou nebo s vyšším potenciálem ohrožení souběhem vážných nemocí se přeci zcela běžně chová
trochu jinak, než ten, kdo žádný problém nemocí neřeší. Ale nějaká „všeobecná“
institucionální podpora ohroženým je vždy problém – protože každý žije v jiném
prostředí, má jiný životní styl, pohybuje se, nebo spíš zůstává na místě atd. V tomto
smyslu je důležitá vlastní odpovědnost; každý si může a má vytvořit takový režim, při
kterém minimalizuje svoje rizika. Ale nemůže chtít, aby kvůli němu byli ostatní zavřeni
spolu s ním v nemocnici.
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(Jde to i jinak)
I.
Vystoupil jsem z vlaku na konečné a všichni, kdo přijeli, si okamžitě strhli to, co měli
na hubě. Teoreticky si to vše měli na hubě nechat až domů, ale nikoho už to nebaví.
Tak či tak se už dávno začalo švejkovat, protože tomu, co nám věší na nos (roušky) se
při troše zdravého rozumu věřit nedá. Plošná opatření? Všichni mohou tušit, že je to
nesmysl. Hned na začátku jsem navrhoval, aby se vytvořil zvláštní režim pro lékaře
a zdravotnický personál, kteří budou „nasazeni“ – ti měli podepsat přísnou karanténu
a cosi jako „služební poměr“ – a dostat třeba dvoj nebo trojnásobek platu a výsluhy.
Mělo se začít u sociálek – domovů důchodců, ústavů sociální péče a stacionářů všeho
druhu – tam bylo třeba vytvořit samostatná oddělení pro infikované. Zase – kdyby to
stálo cokoli, bylo to lacinější než jakákoli plošná uzávěra společenského dění. A dnes?
Polovina z lůžek v nemocnicích je obsazena těmi, kdo z různých důvodů (defekty,
nemoci, stáří) jsou sice podle „víceméně“ spolehlivých testu „asi-pozitivní“, ale
nemocniční léčbu nepotřebují – jenže není kam je dát. Ani v době největšího nárůstu
nemocných nebyly vyčerpány kapacity nemocnic, které lze u nás celkem bez problému
navýšit dle potřeby. Stavění polních nemocnic za miliony? Vůbec nejde o to, že se
někdo napakoval, jde o to, že se zas jen o trochu víc lidí začalo bát, přijalo za své,
že tu skutečně jde o něco strašidelného! Přitom pokud o něco jde, pak jen a jen
o kapacitu lékařského personálu!
Jděte si promluvit s někým v terénu. Jasně, že „jiné“ věci jdou stranou, jistě, je tu nějaká
ne zrovna banální nemoc. Ale to neznamená, že bude vyhlášen výjimečný stav svého
druhu a celá země se promění na lazaret, ve kterém se zastaví divadla, výstavy, školy,
nesmí se pít alkohol, setkávat se s blízkými, radovat se ze života. Před více než rokem,
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kdy bylo zakázáno kouření v hospodách, jsem vytvořil kreslený vtip. Chlap s cigárem
na rtu stojí před hospodou s otevřenou hubou a čte velký nápis: „Zákaz všeho, nač jen
pomyslíte“. Neuplynul víc než rok a půl a tenhle nápis by si (podle vlády) měl dát na
vnitřní stranu dveří každý z nás. Dali jste si ho tam? Já ne.
II.
A pak jsou tu ti, kdo se tváří jako „moudří“, říkají, že je to „potřebné“; souhlasí s tím,
že plošná opatření jsou svým způsobem zbytečná a devastující, bylo by nejlepší, kdyby
se spíše apelovalo na odpovědnost lidí, ale že to nejde. Lidé nejsou odpovědní a vůbec
by se nebáli, podívejte se na všelijaké návaly na náplavce v září, na Staromáku, když se
zrušil zákaz vycházení... leccos by bylo možné, kdyby... Plošná opatření prý jen vytváří
tlak na ty, kteří by jinak zbytečně riskovali… vytvářejí tlak na ty, kteří „by to přeháněli“,
že je třeba nastavit to raděj „tvrdší“, aby se předešlo rizikům…
Ano, pak obhajují svět, ve kterém ti chytří zařizují „normalizaci“ pro ty blbé, kteří
rozumí jen moci, síle, před kterou se ohnou. K blití. Žádný takový argument nemůže
obstát, pokud to vše vede k plošnému omezení svobody. Začal bych se tím zabývat,
kdyby se skutečně jednalo o smrtící nemoc, která by se dramaticky rozšířila, a úmrtnost by byla řekněme v procentech populace. Ale s čísly se čaruje a běžně se ke srovnání s minulým rokem nedostáváme. Proč? Za pár měsíců se, myslím, ukáže, že tu
v r. 2020 žádná smrtonosná vlna nebyla. Ale budou jiné, nové hrozby.
Možná, že je skutečně pár stovek tisíc identifikovaných jako „asi-pozitivní“. Ale jsou
nemocní? Ne. Jsou nakažliví? Ani to nemusí být pravda. Nemoc je to, co člověku
znemožňuje žít „normálně“, projevuje se typickými příznaky. Část z pozitivně identifikovaných jistě byla nemocná, někteří vážně. Mnoho starších lidí umřelo, zejména
pokud se léčili z rakoviny, měli problémy s plícemi, cukrovku… a také ti, kdo měli sto
třicet kilo, nebo měli jiné strašně vážné „ne-nemoci“. Ti všichni se sčítají. I tak je to
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pár promile z pozitivně testovaných a těch jsou procenta. Ale každý, kdo se potil
a chvíli „nic necítil“ se teď může stát mediální hvězdou a říkat, „jaké to je hrozné“.
A má pro to otevřené pole působnosti!
Popravdě, nevím, kdo vypráví o tom, jaké je to mít například ledvinovou koliku.
Podle mne strašné, a vůbec vás přitom ani nenapadne, jestli přitom něco smrdí nebo
voní. Nebagatelizuji žádnou nemoc, jen mi připadá divné, že na jiné nemoci a jejich
bolesti a hrůzy se od začátku téhle mediální pandémie nikdo neptá.
Je tu nemoc, nejde ji brát na lehkou váhu, ale je tu také velké divadlo a je třeba to
neustále pojmenovávat jako blbé divadlo, nehodlám se na něm podílet, nehodlám
v něm hrát žádnou roli. Chci, aby tu stále platila úcta k člověku, která je dnes v zakotvena v základu naší ústavy. Nikdo mě nemůže nutit, abych byl v nemocnici tam, kde
jsem doma. A pokud to většina spolkne a navlíknou si pruhované župany? Pak budu
posledním vyvrhelem, přežívajícím ve vyhnanství někde na smetišti dějin.
III.
Žádný závažný důvod pro výjimečný stav tu není, ze všeho, co se daří pandémiúm
vygenerovat, leze stokrát opakovaná… manipulace. Ano, je zde důvod pro řadu
opatření, ale ne plošných, zasahujícíh životy lidí tak, že jim berou to podstatné: tvář,
radost ze setkání s druhými, vzájemnost, blízkost.
Ať tak či tak, současný stav „strachu“ a nemocniční redukce společenského života
vyhovuje pandémiům, snad je dokonce jejich cílem, dlouho připravovaným postupnými kroky. Dá se sledovat už po desetiletí, jak se toto ideologické myšlení pod
diktátem „zdraví“ šíří, jak se většina lidí ve svém konzumním bezčasí pohodlně
přidávala na stranu „odborníků na zdraví“ a souhlasila s omezováním hned těch, hned
oněch skupin lidí, které podle odborníků „žijí nezdravě“. Sám jsem předpokládal, že
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nejdřív přijde zákaz nezdravých tuků a vepřového, stejně to naše muslimské bratry
uráží, pak zákaz topit dřevem, koneckonců dá se topit i velbloudím trusem. Ale
podcenil jsem to. Pandémiové už se cítí dost silní a podle všeho mají pod kontrolou
klíčové vlády, sdělovací prostředky, celé armády loyálních přisluhovačů dané agendy
ve všech koutech světa, přisluhovačů, kteří si myslí, že jejich podlézání budoucí
moci bude po zásluze odměněno. Hlupáci – to oni budou první na řadě, jakmile se
situace stabilizuje. Dopadnou jako lůza v SA, která dovedla k moci Hitlera, aby pak
„vyklidila pole“ profesionálům z SS. Dopadnou jako mnozí komunisté v rámci čistek.
Do mocenské pyramidy se hned tak někdo nevetře, je úzká, mnoho lidí nepotřebuje.
IV.
Není dobré si dělat iluze a není třeba nechat se sebou „vláčet“. Nemáme kam utéct, ale
můžeme si novou situaci promýšlet z vícero ohledů, naučit se pojmenovávat, naučit
se mluvit s těmi, kteří manipulacím a strachu podléhají, kteří jsou „na vážkách“. Proto
tato příloha Možnosti přináší několik příkladů a dílčích postřehů, analýz z reálného
života – dopisy, diskuse, v nichž jsou ukázány příklady zvrácených a podvodných
obvinění vůči těm, kdo pandémiúm vzdorují. Jde tu nikoli o svědectví o konkrétních
diskusí; jde o typické manipulativní věty, posuny slovních významů, záměny slov.
Přicházejí často ze strany těch, kteří (mnohdy jako užiteční idioti) divadlo Pandémiů
hrají. Je dobré uvědomit si, že jsou postavené na manipulativních posunech významů,
je dobré si osvojit odpovědi na ně.
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Širší kontext
(článek)

Skončila vláda práva. Doposud se „mimo povolenou diskusi“ o tom, co je správné a jak
rozumět tomu či onomu společenskému dění, ocitaly jen fragmenty veřejného dění.
Imigrační politika EU, gender experimenty, hysterie z CO2 a modla uhlíkové neutrality
apod. Ale teď jde o něco jiného, o generální zkoušku absolutní moci: máme si zvykat,
že je nám cosi zakazováno a cosi přikazováno, neustále se to mění, ale my tu nejsme od
toho, abychom tomu rozuměli, abychom se ptali po smyslu. Jsme tu od toho, abychom
poslouchali a zvykli si na to.
A lidé jsou zmateni. Ještě stále se ptají. K čemu zákaz nočního vycházení? K čemu
zákaz konzumace jakéhokoli alkoholu kdekoli mimo soukromé prostory? Proč zavírat
hospody v osm? Nemůžu si vzít na vycházku do lesa lahev piva – to zcela jistě „porazí
kovid“! Zákaz vycházení a lidé dál jezdí – tak pro jistotu zavřeme vlakové bufety, na
nádražích nic jen záchod: cestuješ? Tak si to užij! Proboha, kde to žijeme?
Politici přeci musí vědět, že plošné zákazy a příkazy vedou k naštvání velké většiny
prostých obyvatel, otravují jim život. Lidé se nemohou setkávat a najednou cítí, jak
je to pro ně důležité, nemohou cestovat, kdekdo musí i v práci nosit roušky a dělat
spoustu nesmyslných činností, starat se doma o děti, které vlčí a nic se neučí atd.
Politikům musí být jasné, že to je destruktivní, ale kam se má přelít voličský zájem,
když se všechny strany chovají téměř stejně? Ale proč? Ze strachu? Před kým? Zřejmě
je tu někdo mocnější než politici, a dnešním politickým špičkám musí být jasné, že
už jim to jejich voliči „přestávají tolerovat“. Proto byl odstaven příliš sebevědomý
zmocněnec pandémiů pro Českou republiku a začalo se uvolňovat, ale asi přišlo nějaké
„BUBUBU“ a po pár dnech (žádné dopady opatření se ještě kvůli délce inkubační doby
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nemohly projevit) už se zas utahovaly šrouby – prý kvůli těm neodpovědným.
Ale co je to za moc, ti pandémiové, že se před nimi třese kde kdo? V naprosté jednotě
tu vystupuje mnoho zdánlivě nekompatibilních politických hráčů a stejně tak je to
i na světové scéně: jsou tu všichni, kdo mají zájem na globální kontrole: liberální
Američané, EU, Rusové, Číňané… stačí si projít internet a divíte se, jak se jinak tak
vášniví nepřátelé dojemně shodují v tom, jak je třeba společenské kontroly, aby byla
pandémie „poražena“. Jen Švédové, kteří se postavili stranou tak, jak je člověk zná,
tvrdohlaví seveřané, a pak excentrické osobnosti – Trump, brazilský Bolsonaro…
Žijeme jak v uzavřené lahvi, víme, že vše okolo nás je ze značné části absurdní divadlo,
ale jak to popsat a hlavně jak se k tomu postavit? Ano, jistě, mám povinnosti. Stejně
jako mám v noci na prázdné silnici, kdy je svítící vozidlo vidět zdaleka, čekat na
prázdné silnici na semaforu, až mi padne zelená, mám prý nosit roušku, když se ke
komukoli přiblížím na dva metry. Rozkaz! Poslušnost je vynucována pro to, aby byl
naplněn příkaz, i kdyby to bylo v dané situaci absurdní. Věc nejde brát „po smyslu“,
ale jen a jen formálně. Jinak může přijít trest, protože neposlušnost sama o sobě je
hrozbou pro druhé; rozvolňuje morálku! A to je výzva, kterou pochopí kdejaký křivák:
udávejte, abychom mohli příkladně a exemplárně trestat!
Je jasné, že tu vůbec nejde o smysl, ale o cosi jiného, protikladného, řekněme o „akceptaci nesmyslu“. Jistou formu resignace. Snad už i ti největší pitomci chápou, že je
rozumné semafory v noci vypínat. Ale tady jde z povahy věci a důrazně o to, že příkazy
se mají plnit právě proto, že jsou nesmyslné. Jde o to, abychom si zvykli na svoji
bezbrannost, na stav, ve kterém je nesmysl povýšen na normu. Vždyť i na nesmyslu
„něco je“, zejména když se jím řídí „téměř všichni“.
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Nepřizpůsobiví
Kdo má zájem na všeobecném rozvratu, který je způsoben současným
povýšením absurdity na vyžadovanou samozřejmost? Kdo má zájem zatřást
nejen s ekonomikou, ale s celou dlouho vytvářenou kulturou Západu, kdo
chce „zvrhnout šachovnici“, aby bylo možné začít zcela jinou hru? Kdo jsou ti
„pandémiové“? Čím jsou vedeni? To, co se děje kolem kovidu, je třeba zasadit
do širšího kontextu.
Mám na to předběžnou teorii: K moci se díky ekonomickému modelu
(a v ekonomizovaném světě) dostali ti, kdo jsou ze své povahy „nepřizpůsobiví“. Všichni ví, že to je korektní označení pro asociály. Znáte to, buď tak,
nebo tak: kdosi „nepřizpůsobivý“ sklidí cizí angrešty tak, že si uřízne celý
stromek a odnese si ho někam na světlo, nebo „sklidí“ elektrické zabezpečovací zařízení a měď odveze do sběrny... Každý si může doplňovat podle
konkrétních zkušeností. A pandémiové jsou také asociální, vše ostatní ve
světě je jim lhostejné, jen peníze a jejich vlastní výjimečnost ne. Dobře
si pamatujeme, jak se takhle do sběren přesunula celá fungující odvětví
našeho průmyslu, fabriky, které měly potenciál na to přežít ekonomickou
transformaci... Ano, jde cíleně ničit vztahy, dlouho budovaná pravidla,
důvěru, kulturu – to vše je nepřizpůsobivým proti mysli; je to cílem jejich
destrukce. Primární je sklízet, cokoli, co je vyjádřitelné penězi, a ničit vše, co
penězi (které by šlo aktuálně získat) vyjádřitelné a měřitelné není. Vidíme
okolo sebe takovéto „jednorázové sklízení“ soukromého i veřejného majetku,
které je doprovázeno destrukcí vztahů, institucí a procesů, které se utvářely
dlouhou dobu a jsou výsledkem péče a kultivace, snahy, cílevědomosti.
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Vidíme to okolo sebe v mnoha vrstvách společenského života, v ekonomice, kultuře.
Ale jak se mohli lidé, které umíme pojmenovat jako „nepřizpůsobivé“, dostat k takové
pozici, že se nyní, chtěj nechtěj, musíme přizpůsobovat my jim? Jednoduše – zbožštili
si peníze a cokoli, co pro lidi přináší „jiná hodnota“, je podle nich třeba podřídit jejich
božstvu a nebo zničit. Jsou to asociálnové, pandémiové, už podléhají klamu, že ve
světovém měřítku ovládají všechno.
Jsme systematicky cíleně obelháváni a lžou nám jak Američané, tak Eurounijníci,
stejně tak i Rusové a Číňané. Kdo by si myslel, že jde „přejít na druhou stranu zákopů“,
mýlí se. Už na druhé straně zákopů dávno jsme! Možná už jen hájíme poslední vartu!
Je třeba si uvědomit, že není kam utéct. Bylo rozrušeno, destruováno to podstatné:
důvěra v budoucnost. Za všemi desetiletí se táhnoucími diskusemi o „trvalé udržitelnosti“ se náhle z prostředí mocenských manipulací rodí obrys budoucnosti věru
nepěkné: nejde tu „jen“ o nějaký restart světových ekonomických mechanismů
a mocenského uspořádání. Jde tu především o to anulovat naši svobodu a odpovědnost, znemožnit jakoukoli naši otázku po smyslu, kterou jsme schopni sdílet s druhými, se svými blízkými. Je to orwellovské. Tato naše schopnost má být zničena, neboť
ta, jak se ukazuje, stojí všem dalším budoucím manipulacím v cestě. Ale proč bychom
se měli přizpůsobovat těm, kdo jsou nepřizpůsobiví?
Používám slovo pandémiové, protože ukazuje nikoli k těm nebo oněm elitám, ale
ke všem, kdo mají ambice na to mít moc nad kýmkoli, zabránit komukoli, aby se
ptal s důvěrou, že odpověď má smysl. Používám označení pandémiové pro ty, kdo
jsou mentálně sběrači, nepřizpůsobiví, ale protože sbírají moc skrze peníze, dostali se
do pozic, ve kterých chtějí být pány světa. Podle hysterického vytváření strachu
a iracionálního prostředí, podle omezování normálních lidských vztahů poznáte je.
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Otevřený dopis (části)
Vážené, vážení,
omezení, která vyhlásila vláda ČR a které následně do konce dubna prodloužila
poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, zasahují do svobod mne samého a mých
blízkých nepřijatelným způsobem, který je v rozporu s obecnou důstojností člověka.
Praktický zákaz styku s druhými osobami je v některých případech absurdní a přesahuje rámec moci, kterou mají orgány státu vykonávat. /…/
To však nemůže znamenat zásadní omezení základních svobod, ke kterým se Ústava
ČR přihlásila
(Hlava první, čl.1:
Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát
založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.)
Oporu mám zejména v dalším článku Ústavy, která zaručuje, že do mých svobod
nikdo nemůže zasáhnout.
(Čl. 9
Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.
(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.)
Protože považuji současná mimořádná právní opatření za protiústavní, /…/
Pokud kdokoli zbavuje druhé jejich svobod, zbavuje je také odpovědnosti, bere ji
na sebe. V tomto smyslu se podle mne nacházíme v bodu společenského zlomu,
jehož význam mnozí nedoceňují. Vláda a nyní i poslanecká sněmovna na sebe bere
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odpovědnost tím, že zbavuje občany tohoto státu odpovědnosti za sebe i druhé
a nutí je, aby se chovali jako nesvéprávné osoby, nezasluhující úcty. Orgány státní
moci přitom rozhodují o tom, co je a není odpovědným jednáním. To považuji za
neobhajitelné. Jsem a zůstávám především svobodným a odpovědným člověkem
a v tomto smyslu vyhlašuji svoji občanskou neposlušnost.
8. dubna 2020
Josef Štogr

Mailová výměna 1
V jakési mailové korespondenci jsem použil závěr svého článku z Revue Trivium
s tím, že kdyby poutník věděl, že může pomáhat těm, kdo „zemřeli zbytečně“, neobrátil by se a nechoval by se fatalisticky:
Vzpomněl jsem si na staré vyprávění o poutníkovi, který potká smrt: „Jdu do města
přinést mor a zabít tisíc lidí,“ říká mu, „a nic s tím nenaděláš“. Poutník tedy jde jinam
a po nějaké době zase potká smrt. „Říkalas, že si jdeš pro tisíc lidí, ale zahynulo jich
deset tisíc,“ obrátí se na ní vyčítavě. „Ale já jsem morem zabila jen tisíc,“ odpoví mu
a šklebí se prázdnými ústy. „Ti ostatní umřeli strachy.“
A dostal jsem následující mail:
Nerozumím tomu, proč mi posíláš informaci o strachu. Já vím, že ho nemáš. Ani já
nemám strach o sebe. A rozhodnutí, jak si budeš vykládat nařízení, nechávám na
Tobě. Realita je, že nárůst je velký a že reálně ohrožuje životy více lidí, než je nutno
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a hodně lidí zemřelo a ještě zemře. Počty těch, kteří zemřeli strachy, opravdu neznám.
Pro mě to není o strachu ale o soucitu a odpovědnosti. Tou nemocí jsem si prošla
a nebylo mi dobře a mám kolem sebe lidi, kterým bylo mnohem hůř. Zároveň si ale
všimni, že jste tě jen poštouchla použitím tvého obratu. Nemám v plánu s tebou o celé
situaci polemizovat.
Ona nějak ví, že já strach nemám (o tom jsem nepsal) a píše, že také strach nemá,
ale věc strachu posune hned někam úplně jinam. Tedy – ona nemá strach o sebe, ale
o druhé). Ale kde se ztratilo moje téma strachu, který zabíjí? Vůbec jsem nepsal o tom,
že strach nemám, ale o tom, že mnozí zbytečně umírají strachy. A už vůbec jsem
nenapsal, že ti, co umírají, umírají strachy pro druhé nebo za druhé. To je typicky
postmoderní: pisatelka reaguje na něco zcela jiného, než jsem napsal. Ještě jednou si
to zopakujme:
Z celého příběhu je přeci jasné, že smrt napálila poutníka tím, že mu sdělila přesné
číslo – a on ji pak vyčítá, že si vzala mnohokrát víc životů. A smrt se mu může
smát – on se spolehl na čísla a naletěl: skutečně nemohl pomoci těm, kdo „spadli“
do oné první tisícovky. Ale kdyby byl vůči smrti podezíravější, mohl leckoho z těch
vystrašených zachránit. Ale ne tak, že by dodržoval nějaká „vládní nařízení“. Tak, že
by je mohl zbavovat úzkosti; to úzkost jim svírala hrdlo!
Poutník mohl pomáhat, rozptylovat jejich strach.Rozhodně nemělo smysl být jim
vzorem v dodržování nesmyslných příkazů moci. A hle, co jsem se dozvěděl: ona má
strach o druhé, v jakémsi údajném protikladu ke mně. Inu, zdánlivě zcela jiný příběh,
který s mým nemá nic společného. Ale tak neškodné to není.
Já píšu o tom, že se nemáme bát a máme usilovat o záchranu každého, mimo jiné
i tím, že jsme jim blízko, pomáháme tomu, aby nepropadali strachu a beznaději. Ale
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motiv strachu o druhé (kteří zemřou strachem) byl u ní zcela překroucen. Já ukazuji,
že se poutník nechal napálit čísly, a tím promeškal svoji možnost pomáhat. Co ona?
Nenavrhuje nic než podřízení se příkazům, ať už jsou jakkoli nesmyslné.
Klíčová je tato její věta: Realita je, že nárůst je velký a že reálně ohrožuje životy více
lidí, než je nutno a hodně lidí zemřelo a ještě zemře.
Dozvídám se, že je na mně, jak si budu „vykládat nařízení“. Ta velkorysost; tedy byla
by to velkorysost, kdyby to zároveň nebylo zásadní obvinění. To ona mi přeci píše
s převahou „vědoucího“, jaká je realita a že je reálná! Staví se nade mne a nad každého,
kdo by tuto realitu chtěl zpochybnit. Realita je reálná a basta. A pak „nárůst“. Klíčové
slovo. „Nárůst je veliký“ – proti tomu přeci nejde argumentovat!
Podstatné jméno „nárůst“ bych nikdy nepoužil a nevím, co je „realita nárůstu“.
Rozumím podobnému slovu, slovu přírůstek, ten umím měřit tam, kde má cosi
potenciál růst. Ale to ji zjevně nezajímá. Nárůst je spojen s tím, co může a nemusí růst,
třeba boule na čele, nebo nos princezny, když sní začarovanou hrušku. Nebo jde jen
o vyjádření nějaké funkce ve statistice? Reálný nárůst. Není to nějak divně ideologický
jazyk? „Nárůst“? Proč tu je? Protože právě on ohrožuje životy? A já jsem si hlupák
myslel, že životy ohrožuje nemoc, smrt (a strach ze smrti)!
Dozvídám se, že nárůst ohrožuje životy více lidí, než je nutno. Takže pisatelka přistupuje na můj obraz, podle kterého je již o té první skupině tak či tak rozhodnuto,
jejich smrt je „nutná“, ale ostatní… Co ostatní. Dozvěděl jsem se od ní, že hodně lidí
zemřelo a ještě zemře. Ohrožuje je „nárůst“, ona jen můj „strach, který škrtí hrdlo“,
nahradila svým nárůstem! Nechce se podílet na rozptylování strachu, ale na opatřeních
proti nárůstu!
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Je to sice podle mne z její strany dosti nekonzistentní, ale snad bych mohl přeci
jen (nárůst nenárůst) uhájit svoji tezi, na kterou pisatelka vůbec nereaguje, ani se
nepokouší mi ji vyvrátit, totiž že „mnozí“ umřeli (a umírají) v důsledku strachu. Ale
ona to se svým způsobem myšlení ani nemůže uznat; strach není nemoc, jak se na něj
lze umřít?
A je tu ještě další výčitka: vůbec prý to není o strachu ale o soucitu. Ale kde se tu
vzal soucit? Poutník se tluče do hlavy – vzdal to, protože bral vážně čísla, která mu
(pravdivě) řekla smrt: na mor zemře tisíc lidí. Říká se tomu nikoli soucit, ale účast.
Zase zdánlivě nevinná záměna slov. Kdyby poutník věděl, že může pomoci, neobrátil
by své kroky pryč a šel by povzbuzovat ty, kterým smrt zatím jen hrozila a kteří se
mohli svobodně nadechnout a ne si nechat strachy stáhnout hrdlo! Soucit má ten, kdo
vidí bezbrannost, může ublížit a může také zabránit ublížení apod. Ale soucit nás vždy
staví do zcela jiné polohy než účast; staví nás „nad druhého“. Vychází z dominantnosti,
nadřazenosti v chápání svého přístupu.
Nedovedu si představit, že by v Ústavě byl odkaz na soucit s druhým: vše je zde
založeno na úctě k člověku. Mezi úctou, tím, že si druhých vážím, účastí (že se nějak
podílím na jejich myšlení a prožívání) – a soucitem na druhé straně – je podstatný
rozdíl.
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Mailová výměna 2
Akademik a tomista LN mi napsal, hned na jaře, jako odpověď na můj otevřený dopis
mail, o kterém asi předpokládal, že je „zdrcující“.
Vážený pane Štogre,
to, že chcete sám přijmout odpovědnost za své jednání a odmítáte omezující
rozhodnutí státní autority, jehož cílem je ochránit společnost před nezvládnutelným
šířením nákazy - znamená to, že v případě své vlastní nákazy přejímáte veškerou
zodpovědnost a vzdáváte se nároku na to, aby se o vás postaral veřejný zdravotnický
systém?
A přijímáte také zodpovědnost za náklady na léčbu a všechny související finanční
i jiné ztráty, včetně případného úmrtí, všech těch, které případně svým „odpovědným
jednáním“ nakazíte?
Odpověděl jsem něco v tomto smyslu, že odmítám přijmout taková rozhodnutí moci,
která jsou podle mne v rozporu se zdravým rozumem a kromě toho i s ústavou tohoto
státu a která jsou prezentována jako rozhodnutí, jejichž cílem je „ochránit společnost
před nezvládnutým šířením nákazy“ (citace došlého mailu). Nevím také úplně přesně,
co si pan LN představuje jako „zvládnutelné šíření nákazy“. Zato si dovedu představit,
co je to úcta k člověku, svoboda a odpovědnost za současného stavu… Následně mi
jiný tomista, kněz napsal, že omezení pohybu a shromažďování až do dostupnosti
vakcíny nebo dostatečného promoření populace smysl má, na to prý stačí ten zdravý
rozum, o kterém mluvím. Stejný rozum prý pak říká, že by to moc nezafungovalo,
kdyby to u nás bylo zcela dobrovolné.
A hlavně napsal, že dlužím panu LN odpověď. A tak jsem odpověděl.
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LN: to, že chcete sám přijmout odpovědnost za své jednání
JŠ: Omyl nebo lež. Nepíšu nic o tom, co bych snad něco chtěl nebo chci. Toto slovo
je mi podsunuto. Jde o moji deklaraci, že se dál (jako i dřív) budu chovat jako
odpovědná osoba. Odpovědnost mám, nemusím ji chtít a přijímat. Tato věta LN
není vztažená k tomu, co jsem napsal, co si myslím, a co se mě týká.
LN: a odmítáte omezující rozhodnutí státní autority,
JŠ: Omyl nebo lež. Nic neodmítám. Toto slovo jsem nepoužil, je mi panem LN podsunuto. Upozorňuji na neústavnost a píšu o tom, o co se budu snažit. O svobodu
a odpovědnost. Ohlásil jsem občanskou neposlušnost. Omezující rozhodnutí státní
autority nepovažuji pro sebe za závazné, neboť je zcela zjevně v rozporu s ústavou
a jí zaručenými právními i mimoprávními principy deklarovanými tímto státem.
LN: jehož cílem je ochránit společnost před nezvládnutelným šířením nákazy
JŠ: Neprokázané tvrzení nebo lež. Domnívám se, že tato část věty není pravdivá,
zejména ve spojení s její první částí. Že tu jde především a jen o „ochranu společnosti“, je spekulativní tvrzení LN, nikde nebylo doloženo. Nanejvýš by bylo možné
připustit, že „tato opatření jsou mocí prezentována tak, že jejich cílem je...“ To ale
podstatně mění pozici pana LN. Pokud pan LN nedoloží, že skutečně je zde „cílem“
všech opatření toto, a jen toto, nemůže na tomto tvrzení dále nic stavět.
LN: - znamená to, že
JŠ: Sugestivně formulovaný omyl nebo lež. Nic to neznamená. Celá předchozí část
mailu, ve které si pan LN „připravuje následující otázky“, stojí na slovech, která jsem
nepoužil, na záměrném posunu významů, na nejasné představě, že nesporným
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a jediným cílem moci je tu jakási ochrana atd. Nic z toho nebylo doloženo, formulace pana LN jsou manipulativní, jsou nejasné a nedá se z nich odvodit, že by
znamenaly cokoli, co se týká mého otevřeného dopisu. Pouze vyvolávající „dojmy“,
které ale nijak nesouvisí s tím, co jsem skutečně napsal.
LN: v případě své vlastní nákazy přejímáte veškerou zodpovědnost
JŠ: Nevím, kde pan LN sebral slovo „veškerou“. Asi je to projev jeho záliby v přídavných jménech, které zvyšují citovou zabarvenost textu a snahu o skrytí faktu, že
jsem nic nepřijímal na začátku, ani nepřejímal později. Již jsem vyvrátil, že bych
cosi přijímal. V případě vlastní nákazy budu nakažen a zůstanu stejně odpovědnou
bytostí, jako jsem nyní, jako jsem byl v sedmdesátých letech, kdy jsem dospěl. Stejně
tak jako všichni ti, kdo se nakazili.
LN: a vzdáváte se nároku na to, aby se o vás postaral veřejný zdravotnický systém?
JŠ: Zcela nesmyslné spojení se zcela jiným tématem. Kde to pan LN vzal? Od svých
šestnácti let se podílím na vytváření HDP, platím daně a příslušná pojištění vč.
zdravotního do solidárního systému, který je ústavně zaveden jako všeobecný
a bezpodmínečný. Kde bere pan LN „oslí můstek“, že by to toto pojištění mělo
být nějak spojováno s mým případným nakažením? Cožpak není léčen ze svého
pojištění i neúspěšný sebevrah?
V hraničním právním pohledu by bylo možné zkoumat moji odpovědnost, kdyby
někdo chtěl dokládat, že jsem se nakazil jen a právě proto, že jsem udělal něco, co
porušuje současná nařízení a právě to prokazatelně způsobilo moji nákazu. To je
prakticky nemožné dokázat a nikdo to ani nezkouší, protože proces nákazy tímto
virem dosud není popsán jako cosi „nutně probíhajícího“. Mnozí se totiž nenakazili
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tam, kde se ostatní nakazili a naopak. Ani jedno ze dvou témat, o kterých LH v této
větě píše, nemá reálnou povahu.
Navíc lze předpokládat, že jistým typem nákazy dříve nebo později projde, když ne
většina, tak zcela jistě velká část populace a je tedy pravděpodobné, že se nakazím,
ať už budu dělat cokoli. Tvrzení tazatele o tom, že bych se měl vzdát bezplatné
zdravotní péče a jeho výchozí (skryté) předpoklady k takovému tvrzení se nezakládají na žádné kauzalitě, ať již si o podobných „kauzalitách“ myslím cokoli.
LN: A přijímáte také zodpovědnost za náklady na léčbu a všechny související finanční
i jiné ztráty, včetně případného úmrtí, všech těch, které případně svým „odpovědným jednáním“ nakazíte?
JŠ: Tohle už přestává být úsměvné a pomalu se to blíží k projevu paranoického
myšlení. Jako profesor filosofie a znalec teologie musí pan LN vědět, že slovo vina
(a o tu tady jde) je používáno ve dvou zcela rozdílných souvislostech, a přitom
(domnívám se že záměrně) oba významy tohoto slova „míchá“. Tedy spojuje vinu,
která je vyhlašována soudem po obvinění, a vinu, která má svůj smysl v rámci
křesťanské tradice. Otázka je kladena na základě náhle konstatovaného, ale nijak
nezdůvodněného a nepodloženém obvinění, že jsem čehosi vědomou příčinou
(aktivně působící – viz Tomáš Akvinský). A protože jsem něco zapříčinil (svým
jednáním, které (podle LH neoprávněně) považuji za „odpovědné“, měl bych zjednat
nápravu. To směřuje k vině podle katolického modelu hříchů a vin ale současně
pracuje s vinou ve smyslu práva – tedy předpokládá, že souvisí s odpovědností,
vyplývající zvýroku soudu o vině a trestu ve smyslu práva.
Jaká je skutečnost: v té či oné věci mohu pociťovat svoji vinu. Ale to nemá nic
společného s vinu, kterou v právním smyslu konstatuje soud; ten musí vinu
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(a to nespornou, přímou a nevyvratitelnou) prokázat. Do doby výroku soudu
jsem nevinen a nikdo na mne nesmí pohlížet jako na viníka, tedy na toho, který
něco zavinil, který za něco odpovídá. To pan LN zcela jistě ví, proto se mu ta fúze
vin (kterou vtipně zakrývá) hodí. Jenže už jsme si ukázali, že v právním smyslu
musí nejprve někdo konstatovat podezření na spáchání nějakého trestného činu
(přečinu, přestupku) a pak v tom smyslu zahájit proces. Jestli pan LN usoudil z mého
veřejného prohlášení, že jsem cosi spáchal, ať se obrátí na příslušné orgány státu
a udá mě. Pak bude muset svědčit a přinést nějaké nesporné důkazní břemeno.
Jsem na něj zvědav. Jeho teoretické hrátky „co by kdyby“ svědčí o tom, čím se
ve své práci zabývá – spekulacemi a vyvyšováním se nad druhé.
Pan LN obhajuje poslušnost vůči státu, protože co stát nařizuje má, podle Tomáše
Akvinského, křesťan poslouchat, pokud tím nepáchá hřích. Co by to bylo za pořádek, kdyby si mohl kdekdo vyhlašovat občanskou neposlušnost. Chápu ho. Chce
mít ovečky v chlívku a chlívek v hlavě. Ale my jsme v jiné situaci, než by si dle
svého filosofického vzoru přál. Cosi se děje, ale nikdo si není jist „co“ a „jak“: a já se
snažím jednat tak, aby to mělo smysl. Pan LN spekuluje a chce, abych odpovídal na
nastražené otázky odvozené z jím podsunutých spekulací. Ale jedno jsem se v životě
naučil a mohu doporučit – nenechte si rozdávat karty.
Ať se pan LN stará o svoje viny. Stejně spekulativně, jako myslí on, může myslet
kdokoli, i proti němu: „nakazitel“ může způsobit, že zachrání život tomu, kdo nemoc
dostane „včas“, přejde ji lehce a vytvoří si tak imunitu; kdyby se s nemocí nesetkal
právě nyní, mohl v budoucnu... třeba zemřít, až se s ní setká oslaben!! Je to stejná
spekulace jako předvedl LN, stejně platná, a stejně bezcenná, zbytečná.
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