
1

  Možnost 148

  © Sh 2021
  
  Vypadá to



2

        Možnost 148

listopad 2021
--------------
          Obsah (Sh):
   V kýblu   3
   Vypadá to   7
   Budiž!    11
   Jistota    12
   Dobrý a správný  13
   O co jde   14
   Naléhavá hra   15
   Deset ohlédnutí  17
   Krajina a architektura  22
   Otevřít stavidla nahodilosti 23
   Rezek a protoarchitektura 24
   Horizontála nicoty  29
   Nejsem tu doma  31



3

V kýblu 
(do kterého plivu), 

jsou šlupky od banánů (kdoví odkud) a šťopky od vína (kdoví odkud). 
Vnímám nesamozřejmost konání. Kouřím doutník a přitom plivu do kýble na 
biologický odpad. Futrál od doutníku patří samozřejmě do plastů. Užívám si své 
společenské odpovědnosti. Něco přeci musí platit?

Nerozumím světu, který vyznávají ostatní. Ať se kdo chce uklání na všechny strany, 
vím, kdy a kde se mám sklonit v pokoře. 

Často jsem samolibě říkal, že žádný doutník není dost dlouhý. Jak jsem hřešil pýchou! 
Každé slovo je dlouhé tak akorát, jen je (slova) neumíme používat. Nedovedeme včas 
začít a nedovedeme včas přestat. Nedovedeme je vážit a hledat ta správná.

Vidím i jiné lidi, kteří ví to, co já. Čtu to v náhodných gestech, pohybech, útržcích řeči, 
které tu a tam proniknou zahlušujícím vírem slov beznadějných.

Típnul jsem doutník, když vítr se zdvih, mám v ruce pár lístků rozlomených…
To se to Křesťanovi zpívá. Dávám si pozor, abych si doutníku užil do konce.
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Na co spoléhám? Na svět, který je, na zvláštní svět, který je navzdory. 

Vše to, co vidíme jako opuštěné, prázdné, to žije. Jen nevíme jak, jen nevíme vše. 
Ale to, co vidíme, i když jsou to torza, je víc, než nám dá každá skoro-jistota každo-
prázdna, které se přes nás valí. Můžeme jen děkovat a prosit, aby nás každo-prázdno 
nepohltilo, neznavilo, nepřemohlo.

Vracím se zpět. Tolik jsem se snažil a nešlo to. Tolik jsem chtěl být jako jiní, ostatní,  
ale co je to jinakost? Dlouho mi trvalo, než jsem porozuměl povaze zvláštnosti. 
Nenaléhám, nerozčiluji se, leccos spolknu, někdy mám zvláštní jistotu, že to vše,  
co se zdá být „proti srsti“ je tak, jak má být.

(Přiznávám se, teď jsem se netrefil a plivl na podlahu. Člověk občas selže, nerad,  
netrefí se.)

Lidé si zvykli na nesprávné pojmenování věcí: myslí si, že žijí mezi řádným, tím,  
co je v pořádku, co je běžné, a mimo-řádným, ale je to smutné kino, ve většině  
už žijí jen mezi pořádkem a nepořádkem.

(Jednou jsem po cestě na záchod dokonce plivl do odpadkového koše. To jako omyl 
neomluvím. Co s tím? A je třeba se omlouvat?)

Proxima a maxima. Nejbližší a největší a nízké; to, co se nás týká. Mluvit o tom 
znamená zanechávat stopu. Proč bych měl záměrně mást ty, kteří si jí všimnou?
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Kolik je poloh řeči? Jenže při této otázce leckoho napadne kamasutra. Ale řeč není 
o obcování a blízkost je jen jedna. Maxima nás vede na cestu ambic; a pokud v řeči 
hledáme jen „ozvláštnění“, je to zároveň cesta beznaděje. Zvláštnost není něco, co je  
tu a tam světu přidáno. Je na samém začátku.

Co je vyřčené, je součástí světa. Ví to každá čarodějnice. Natož to, co je napsané.  
I kdyby nikdo nenašel kumránské svitky, i kdyby se všechny hliněné tabulky obrátily 
vniveč a nic bychom nevěděli o Enkidu. Co je pojmenované, vyřčené je součástí světa.  
I všechen babylonský blábol. Tohle vše bych nenapsal, nebylo by to, kdyby věci byly 
tak, jak si všichni myslí, že mají být. Jenže jsem tam a ne onde, jsem sám a mám 
možnost to zapsat. Není nad to být občas trosečníkem.

Co s tím? Exprese v řeči, která je syrově babylonská? Ale i to je jen součást božího 
úradku. Jestliže, pak. Soudy. Formální logika. Nic s tím nenaděláš, ale jak se s tím 
vyrovnáš?

(Dokouřil jsem doutník, už neplivu. Mám v ruce pár lístků rozdrobených.)

Zkoušel jsem vládnout řečí a šlo to. Jaká marnost, jak jsem se „potom“ hanbil. A byl 
jsem pak chvíli pokorný a mlčel jsem. Hloupě. Jak nezklamat? Ulehl jsem, spočinul,  
a hned jsem to věděl. Vstal jsem a rozsvítil a zapsal. Opakovalo se to. Věděl jsem,  
vstal, rozsvítil, zapsal. A zase. 
Kdyby se někdo díval do zhasínajících a rozsvěcujících se oken, byl by z toho asi štauf.
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Vypadá to, přátelé, vypadá

Nemůžeme se tvářit, že nevidíme, jak to vypadá. Vypadá to, no nepěkně. Bledě. 
Ne, že by mne zajímala „vypadavost“ – něco nějak vypadá, ale kdo ví, co vypadá, padá 
a jak to nakonec dopadne? Ale přeci jen máme svoje zkušenosti a máme i zkušenosti 
zprostředkované, jak to vypadalo kdysi a že to pak dopadlo ještě hůř, než jak to padalo  
a vypadalo. A to to nevypadalo zdaleka tak, jako teď.

A tak se přeci jen tím, jak to vypadá, musím zabývat. Zcela jinak bych se tím zabýval, 
kdybych byl v rozkvětu sil, ale jsem důchodce a nechci si nic nalhávat: sil mi bude 
ubývat. A na tom nic nezmění, jestli si připustím, že to tak vypadá, nebo ne.
Před ubýváním sil není kam utéct, a dneska navíc ani není kam utéct, i když jsme  
plni sil. Ve světě, kam se podívám, to nevypadá líp než tady. Tady, tím míním „doma“. 
Ani kdybych nebyl důchodce, těžko bych si někde pomohl, těžko by to tam padalo  
a vypadalo jinak. Vypadá to blbě, bledě a vypadá to bledě všude. To se změnilo, ještě 
před nedávnem si mohl leckdo namlouvat, že někde jinde to tak blbě nevypadá!

Jenže se to nějak zatáhlo, a je třeba to brát tak, jak to vypadá. Nepodělat se z toho. Ale  
u toho by člověk neměl skončit, bez ohledu na tom, jestli je plný sil, nebo už o ubývání  
sil ví své, ví, jak to vypadá. Zatím se zdá, že ještě je možné to vše, jak to vypadá, 
ignorovat, tvářit se jako by nic nějak zvlášť blbě nevypadalo. Zkrátka jako dřív si „žít 
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po svém“. Ale právě s tou možností „žít si po svém“ to vypadá bledě. Asi budeme 
muset skousnout leccos. Padá to a vypadá to, že to padá na nás. Grýn dýl a ještě dýl,  
a nejdýl; každý nás může sledovat skrze naši uhlíkovou stopu a skrze naší stopu 
napíchanosti, dá se sledovat každý náš krok: Nikdo už ničemu nevěří, a nechceme 
si přiznat, že jediné, čemu je třeba oprávněně nevěřit je celý ten korektní rámec, 
vnucující nám povinnost cítit se provinilí za to, že jsme jací jsme.

Co mají dělat ti, kdo se vůbec provinilí necítí, jen vidí, že to vypadá bledě? Právě na 
ně dopadá největší obvinění, právě ti, kdo se provinilí necítí, se tím nejvíc proviňují. 
Hlava 22. Vypadá to tak, že to na nás dopadá, a taky to vypadá, že to asi bude bolet. 

Ale na druhou stranu, i když to tak nevypadalo, padalo to na nás již několikrát. 
V sedmdesátých letech se zkušeností tanků v ulicích, v osmdesátých letech s tím 
hnusem, kdy se většina tak snadno zabydlela v reálném socialismu, v devadesátých 
letech při vystřízlivění z euforie, kdy se ukázala skutečná tvář reálného Západu…
Proč je to teď horší, proč to vypadá, jak to vypadá? Proč? Nějak jsme se na tom 
všem podíleli svou pohodlností, svým přizdisráčstvím, svou účastí na všech 
polovičatostech a polopravdách. Tím, jak jsme si nalhávali, že na tom, co děláme  
a neděláme, nezáleží, že si můžeme „žít“.
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Jo, vypadá to tak, nemůžeme si namlouvat, že to tak nevypadá a že to jde mimo 
nás. Týká se nás to a padá to tak, až to vypadá, že nás to nemine. Ale když se podívám 
zpátky: dovedl si někdo představit takové kino? Dovedl si někdo představit, co všechno 
mezitím lidé spolkli? Třeba taky leccos spolkneme, zmlkneme, abychom na sebe ne-
upozorňovali. Že to dopadne a že to dopadne na nás, to už si připouštíme; nikdo ale 
neví, jak to dopadne a jak to dopadne na nás. A nevíme, jestli je lepší držet se při zdi  
a nebo se vůbec neskrývat, třeba budou padat a dopadat právě ty zdi! Ale ať to vypadá, 
jak chce, dej Bůh, aby se mi dostávalo sil, abych se z toho nepošetil. 

Jak jste si všimli, tohle se dá číst jako zcela neobvyklý redakční úvodník Možnosti,  
i když není na samém začátku, v úvodu. Naše možnosti se zužují, ale pokud to půjde, 
na Možnosti se to snad neprojeví. Alespoň tak se mi to jeví.
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Budiž! 

Vyslovím-li to, vydávám souhlas tím, co se může a snad i má stát, ale tak, že se na  
tom, co se stane, nějakým způsobem podílím. 
Říkám „staň se!“ a to tak, že již samotným vyslovením se do světa vnáší něco zcela 
nového, každým pojmenováním, každým vyslovením se tak podílím na skutečnosti 
světa.

Samo sebou, že pokud jen opakuji, co jsem slyšel, pokud „jedu“ (v dnešním slova 
smyslu) v mainstreamu a nebo v té či oné manipulativní (mediální) hře, jde o zdánlivě 
neškodné a téměř bezhlasé „budiž“, které má váhu právě jen proto, že je vyslovováno 
masami těch, kdo si neuvědomují závažnost svých slov, kdo jsou podváděni a sami se 
skrývají před sebou.

Ale za svá slova bude odpovídat každý sám, nebude schován v davu, nebude se moci 
„schovat za jiné“.



12

Jo, pamatuji si to, nezmizelo to v zapomnění. Obklopilo mě to jako děsivá jistota.
To se nedá popsat.
To si prožije každý, popasovat se s děsivou jistotou.
Raděj dřív než nakonec!
Vždyť i svaté prostotě se dříve říkávalo „děsivá jistoto“.
Ale když to máte za sebou, dá se to i zlehčit:
Jo, znáte „Hospodu u děsivé jistoty“? Neteče tam pivo.
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Dobrý a správný

Je dobrý bejt tam, ale nevím, jestli je to správný?
Ne, jinak:
Je správný tam bejt, ale nevím, jestli je to dobrý…
Ne, to je ještě málo
Je správný tam bejt, ale nevím, jestli je to dobrý a k čemu.

Správný nebo nesprávný je (moje) jednání?
Dobrý? To je vždy až věcí hodnocení, které musím a chci sdílet. I u dobrých buchet 
nebo vína.



14

Pozor na ty, co jsou mimořádní

Teprve tam, kde si někdo začne pohrávat se svou mimořádností, je třeba být ostražitý, 
dávat si velký pozor na to, co z takového „výjimečného jedince“ vyleze. A nejlepší je 
vyklepat opánky a mluvit s lidmi, kteří si o sobě nemyslí, že jsou výjimeční, jsou jen 
různí. A začnu-li si s někým povídat, otevírá se mi jeho svět, který je zvláštní, protože 
je tvořen spoustou intimních vztahů ke světu a k druhým, které bych si sám nedovedl 
představit (a často ani vymyslet), vidím, že druhý řeší podobné otázky jako já (co mám 
dělat teď a tady?), ale jejich kontexty jsou zcela jiné, ptá se tam, kde se ptát nepotřebuji, 
a neptá se, je si jist tam, kde váhám a ptám se. 
Také v tomhle se mi také jeví svět jako zvláštní, ale tak zvláštní, že je to tak, jak to má 
být. A já bych chtěl jednat tak, abych byl zvláštním právě tak, jak být mám, abych si 
„pro sebe“ nevymýšlel tu či onu zvláštnost jen proto, že se „nosí“, že je módou, že je 
spojena s někým druhým, komu bych se chtěl připodobnit.
Třeba jsem to nějakou dobu v mládí dělal, ale ukázalo se, že je to cesta klamná, za-
vádějící, povrchní, že není založená někde „u kořene“ smyslu, u kořene smyslu mého 
vlastního života.

O co jde? Docela jednoduchá a přitom zásadní a takříkajíc filosofická otázka. Úplně 
nejjednodušší odpovědí je „Jde o to neselhat“, trochu realističtěji pak „pokud to jde 
neselhávat, a pokud už selžu, nalézt cestu, ve které mne moje selhání (selhávání) 
nevede ode mne samého, od toho, jaký mám být“. A jsme tam, kde jsme byli na 
začátku: chci „být tím, kým mohu a mám být“.
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Naléhavá hra

Narazil jsem v Možnosti na velmi ostárlý text o různosti a o tom, co je to „kolekce“.
Jen lehce jsem ho upravil a doplnil pro aktuální dění.
Základním problémem postmoderny dlouho bylo, jak tématizovat přijatelnou „kolekci 
různosti“. Mnozí se upřímně snažili takovou obecně přijatelnou kolekci nabízet, 
protože i každá jazyková hra potřebuje nějaká dobrovolně přijatá pravidla. (A řeč 
podle postmodernistů není nic víc než jazyková hra.) 
Různost sama o sobě nemůže být hodnotou, měla by být vázána na obecněji chápanou 
správnost. Jak však porovnávat a jak chápat „hodnotu kolekce“? Ocitáme se v obtížích.
Ať již je na jedné straně extrém jednoty světa jako systému (který různost připouští 
jen jako identifikaci té či oné části v systému) nebo na druhé straně extrém světa jako 
chaosu (ve kterém je různost možno jen obtížně chápat). Evropské myšlení ve své živé 
větvi je si tohoto problému vědomo. Nejde jen o to konstatovat různost, jde o to, že je  
možné a správné snažit se jednat správně a že je možné jednat špatně, ubližovat a ko-
nat zlo. Kolekce není o různém, ale o dobrém v různosti.
Ale tahle otázka už je pryč, je zakryta, zamlčena. Dnes už nejde o přijatelnou 
kolekci různosti, ale o diktát aktuální korektnosti. Jde o vynucovanou ochotu jednat 
ideologicky, tj. v pravý čas se ptát jen na to, co se ode mne očekává, ptát se, co mám 
říkat a dělat. Lhostejno, co bylo; jde o to přijmout jako východisko, že jednáme pod 
tlakem, v nebezpečí, leccos hrozí a není možné otálet, zabývat se podružnými věcmi. 
Je třeba jednat, není čas na diskuse, na různost, doba vyžaduje diktát a ku podivu 
se v povaze takového diktátu shodují prakticky všechny globalistické elity a stejně 
globalizovaní aktivisté.
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Postmoderna se zdánlivě zvrací ve svůj protiklad, ale je to jen klam: vše jsou i nadále 
pouhé řečové hry, ale některé jsou hrány s takovou sugestivností a s takovou mediální 
silou, že jim prakticky nejde odolat. Nechce je někdo hrát? Je tedy třeba „tvrdé a roz-
hodné ruky“, aby se zabránilo nejhoršímu. Co je to nejhorší? Jakýkoli čert na zdi.
A co je to „tvrdá ruka“?
Neměli bychom se zabývat čertem, ale promítačkou.



17

Deset ohlédnutí

Rok 76. Bylo mi devatenáct, když jsem se poprvé ohlédl zpátky. Pět let předtím jsem 
už nežil v dětské nevědomosti – leccos jsem chápal, zrušili nám skauta, a se čtyřmi 
kamarády jsme vypáčili v klubovně skříň, vzali si tehdy každý jednu celtu (na to jsme 
měli morální právo) a začali jsme na výpravy jezdit sami. Do pionýra jsem nikdy 
nevstoupil. Ale co všechno se za těch pět let stalo, to bych nevymyslel hlavou: učňák, 
ČKD, Poldovka, podpis smlouvy na tři roky, abych nemusel na dva roky, ale jen na pět 
měsíců na vojnu... Nevypadalo to vůbec optimisticky, ale měl jsem spoustu kamarádů  
a každý týden potkával nové; věděl jsem už, že si budu žít po svém.

Rok 81, ohlížel jsem se podruhé. Ani ve snu bych nevymyslel to vše, co se za těch pět 
let změnilo. Měl jsem syna, ženu chartistku a policajti u nás tloukli na dveře. V rámci  
Akce asanace jsme mohli odjet do Vídně, kde bychom dostali asyl, pracovní povolení, 
seděli jsme doma u lahve vína a přemýšleli, zda to tady zabalit. Samozřejmě že jsme 
zůstali. Ale co bude dál? Bylo hnusně, řada lidí zavřených, vyšetřovaných… Ale 
nevzdávali jsme to, věděli jsme, že budeme dělat to, co považujeme za správné, právě 
jsme začali vydávat samizdatový časopis a organizovali jsme setkávání s bytovým 
divadlem, diskusemi…

Rok 86. Ani ve snu bych to nevymyslel, ale to už víckrát psát nebudu, je to leitmotiv.  
Z našeho podkrovního bytu se stalo místo setkávání a mejdanovna pro spousty 
studentů z okolních škol od chemie přes husitskou teologickou fakultu až k archi-
tektuře. 



18

Technici, co už to nemohli vydržet v atmosféře SSM (Svazu socialistické mládeže). 
Samizdaty, přednášky a do toho druhý syn. Maringotka – týden v práci o samotě  
s filosofií, mystiky i výrobou hraček. Šéf mne podržel, že nejsem „nikde“, ani v ROH. 
Stále přibývali kamarádi a jejich skupiny po celých Čechách a Moravě. Napadlo nás 
před pár lety, kdy zavřeli Grunťu na pět let, že se to rozjede takhle intenzivně?

Rok 91. Pryč je paralelní bohemistika mojí ženy, filosofické semináře, kritické čtení 
překladu Heideggerova Bytí a čas. Pryč jsou demonstrace, v palachovském týdnu jsem 
uschnul po postříkání vodním dělem na dvorečku v Meziškolské při čekání na výslech. 
(Kdo to neví, palachovský týden je v únoru a teplo nebylo.) Jenže je po sametové 
revoluci, kdy jsem lepil po Praze samolepky „Mluvme pravdu, lež se zhroutí“. Při 
pohledu zpět jsem se nestačil divit, a zase musím konstatovat: „To bych nevymyslel 
hlavou“. Kdyby se mě někdo před pěti lety ptal, co si představuji… ani v nejbujnějších 
snech. Sedím v kanceláři tajemníka Národního výboru a pak Obvodního úřadu na 
Praze 6, městský zastupitel, odpovídám za městské vyhlášky. Klaus že je ikona? To jste 
snad spadli z višně!

Rok 96. Končím v komunální politice, vodím druhého syna do školky a pak školy. Zažil 
jsem leccos, ústřední kontrolní komisi ODS, kde se nakonec všichni podělali, magistrát 
a změny hranic městských částí, prosazené proti zadání vrchnosti. Ale nejhorší bylo 
sledovat sebedestrukci těch, kdo šli do politiky s optimistickými představami a velkou 
naivitou a na poslední chvíli se snažili „také si něco naprivatizovat“. Co jsem si myslel, 
když jsem do toho všeho šel? Chtěl jsem změny, nevratné, takové, které dají šanci 
novým lidem. Kdo je k čemu využil? Ohlížet se zpět? Zase hodně smutné kino.
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Rok 01. Kde že loňské sněhy jsou? Pohled na předchozích pět let mi připadal jako 
bláznivý sen, a tak už to zůstalo. Jestli jsem si něco nedovedl představit? Rozhodně 
to, jak se budou lidé okolo mne chystat na přelom tisíciletí. Vedl jsem semináře pro 
středoškolské studenty v naději, že právě oni mohou v budoucnu něco změnit. Snažil 
jsem se ještě pořád vytvářet příležitosti a přesvědčovat lidi okolo sebe, aby nebyli 
naivní, ale … marné touhy, marné chtění, jen nové věci k zamyšlení. Vidím okolo  
sebe vrcholící normalizaci.

Rok 06. Po dvou anabázích na Kubu jsem se stal odborník na tabák a doutníky, stále 
vydávám časopis a chystám druhý, vydávám knížky. Odezněla doba optimismu, ale 
mnozí stále ještě berou politiku vážně. Profesionalizoval jsem se jako analytik a když 
jsem se někde chlubil, že jsem začal spolupracovat s výbornými lidmi, uvědomil jsem 
si, jak jsem se také uzavřel do své sociální bubliny. „Koho volíš?“ „Komunisty.“ „No to 
je jasný, ale ze které politické strany?“ Jde to obejít skrze vztahy, skrze ty, kdo jsou si 
blízko? Chvíli se to tak zdálo. Ale už spíš opět cílím na náhodného čtenáře.

Rok 11. Kdo si ještě pamatuje, jak se mnozí ještě před pěti lety vžívali do politiky? 
Do úplně jiného rozvrhu než před léty deseti, ale to zanícení trvalo, pořád bylo za 
co bojovat. Jak se ti a oni přeli do krve? Kdo si pamatuje, co tehdy hýbalo veřejným 
míněním? A kdo si dnes pamatuje, co bylo tak důležité v r. 2006 a 2011? Nikdo, téměř 
nikdo. Chce-li si to oživit, hledá v internetu. Lidičky, nedělejte to! Snažil jsem se mluvit 
normálně, ale nebylo nikoho, kdo by naslouchat, téměř nikoho, a ti, kdo naslouchali, 
říkali, že přeháním, že se tu „dá žít“. Ano, jsme nejsvobodnější země světa, nenamítám. 
Ale kdekdo už se dekuje do pohodlného soukromí, i ti poslední.
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Rok 16. Všichni si mysleli, že to tak, jak to jde, půjde pořád. Nikdo ničemu nevěří, tak 
trochu reálný socialismus. A nikdo se neohlíží zpět, třeba jako já po pěti letech, aby si 
osvěžil paměť, aby si oživil to, co si před pěti lety myslel, co považoval za samozřejmé, 
čím se zabýval a co považoval za důležité. Trvale udržitelný, ale snesitelný průšvih. 
To je sen, který se pomalu začíná rozpadat, mnozí se ho drží zuby nehty. Alespoň ale 
máme nepřítele. To je nové. Není nad to mít nepřítele, snímá z nás odpovědnost za 
sebe. Už jsem hodně mimo, píšu knížky o tom, že jsem Jinoch.

Rok 19. Jen tři roky a je to jako deset let. Doléhá to na nás, svět se zbláznil, a vše to, co 
hrozilo, se zrychluje, korektní nesmyslnost, nesmyslná korektnost. Děti vychovávají 
svoje rodiče, koloniální minulost je třeba odčinit. Že žádnou koloniální minulost 
nemáme? Nevadí, tím hůř pro nás. Kysličník bubličitý je nepřítel lidstva, jen si zkus 
zazpívat „Jsem jenom prodavačem limonád, a skrze bublinky se na svět dívám…“ 
přijdeš o karieru! Celý svět se změnil, mnozí se diví, že to, co se vyklubalo z libe-
ralismu, je horší, než kdyby seděl na dračím vejci. Ale není jak z toho ven. Moderní 
fráze, málo kdo si pamatuje, že už jsme ji říkali… v sedmdesátých letech.

Teprve končí rok 21 a já mám dojem, že se vše zbláznilo a za poslední dva roky se svět 
proměnil tak, jako za obvyklou komunistickou pětiletku. To ti soudruzi pěkně „šlápli 
na plyn“!
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Krajina a architektura

Právě je pro vydání připravována kniha Krajina a Architektura, shrnující texty, které 
jsem k těmto tématům psal od r. 1982 dodnes. Samo sebou také obsahuje řadu textů, 
které vyšly v časopisu Možnost. Jako avízo přinášíme část závěru chystané knihy.

Člověk se zabydluje, ale nikoli „jen“ ve světě, zabydluje se v tom, co vnímá jako 
smysluplné dění, hledá nejen svoje místo, ale hledá, znovu a znovu, svoji roli. Při 
tom všem se orientuje tak, že se ptá na způsob, jak nalézt přiměřený postoj, jak sdílet 
toto svoje „poslání“, jak se na jedné straně ve světě „uplatnit“ ale na druhé straně se 
zbůhdarma „neprodat“. Každý člověk tak může hledat vyváženost mezi tím, že je 
profét, a jako takový by měl ctít svoje poslání, svoji „profesi“, a na druhou stranu tím, 
že ví, že by měl být otevřen pro to, že se jeho profese může změnit, že jeho poslání se 
mu v pravém světle a v pravé podobě může ukázat až v situaci, kdy už se cítí zabydlen.

Poučný tu může být příklad jinocha: jinoch se cítí všelijak, ale nikoli zabydleně – 
naopak, zabydlený je dospělý, který „dospěl“, dospěl na konec. Dospěl na konec, kdy 
neslyší oslovení, volání ve smyslu „povolání“ k něčemu konkrétnímu. Heidegger, když 
analyzoval „pobyt“ a „bytí pobytu“ udělal chybu, analyzoval dospělého. Jak jiné by  
bylo jeho Bytí a čas, kdyby si jako východisko pro svoje zkoumání vzal život jinocha, 
toho, kdo je ze své povahy nezabydlen v upadlém světě zvyklostí. Heidegger alespoň  
v pozdějších pracích alespoň „básnicky“ popsal ideál dospělého, který nedospěl ke 
konci, ale k moudrosti.
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Otevřít stavidla nahodilosti

Představa postmoderny, že u stavby jde o funkci a o to, čím je „ozdobena“, je směšná.
Jde přeci o to, aby to, co má být, bylo takové, jaké to má být. A architektura je svědect-
vím o tom, jak architekt na takovou otázku reaguje, jak na ni hledá odpověď a co 
přitom zvažuje, bere na vědomí; architektura může být také svědectvím o tom, že si 
architekt vůbec takovou otázku neklade, že o ní ani neví.
To jen v upadlé řeči de-konstrukce a de-interpretace se všichni akademici musí každé 
ráno pokleknutím připojit omluvě za to, že jsou bílí muži a příliš dlouho si kladli 
nepatřičné otázky … a pak v sobě otevřou stavidla nahodilosti, libovolnosti.
Snad v představě, že si nezasloužíme nic jiného, než v libovolnosti a nahodilosti žít.  
To prý je poselství této doby.
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Petr Rezek a protoarchitektura
(nad knihou Architektonika a protoarchitektura)

„Připusťme, že…“ tak začíná Rezkova kniha o protoarchitektuře a je to gesto:  
„Leccos, co napíšu, platí za předpokladů, že budete ochotni sledovat co říkám!“
A čtenář se může těšit na to, jak to Rezek „rozbalí“ – ale toto gesto se týká jen j 
ednoho možného výkladu Aristotela – a ať je Aristoteles pro evropské myšlení  
jakkoli důležitý, stejně důležité jsou zásadní vymezení se proti jeho pojetí kladení 
otázek a servírování zabezpečených odpovědí. Rezek se snaží ukázat, že Aristotela  
lze číst jako fenomenologa tázání. Je dobré si první stránku knihy pročíst velmi 
pozorně, je v ní shrnuto mnohé, co je pak v celé knize značně naředěno:

Rezek hned v druhé větě mluví o zneklidnění tázajícího se, a pokračuje:
„Pro strukturu, která nese jako osnova celou disciplínu protoarchitektury, lze odtud 
vyvodit důležitý rys. Každý výklad, který se tváří jako důkaz, nesleduje logiku objevu, 
nýbrž jen logiku výkladu, a to tak, aby ten, kdo objev neučinil, ho mohl přijmout jako 
něco, co nemůže být jinak“
Rezek ukazuje, že v povaze takové argumentace je zakódováno, že ten, kdo je poučo-
ván nezakusí ono „zneklidnění“, které vede k tázání a že tedy pro něj ono „ubezpečení 
(v odpovědi) je něco zcela jiného, než pro toho, kdo věc skutečně „prožil tak, že si ve 
svém neklidu otázku skutečně položil a odpověď na ni nalezl.
Namísto úvodního zneklidnění a kreativního postupu je tedy podle Rezka u poučo-
vaného pouze vyvolán zájem (jak rozdílné od zneklidnění) a následně je uklidňován  
ve smyslu, že ti, kdo se učí, naučí se jak odpovídat tak, aby se zneklidnění vyhnuli.
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Samosebou se mi většina z toho, co Rezek píše velmi „líbí“, mimo jiné ukazuje, proč 
je současné školství a věda a vlastně celé naše přemýšlení o světě ve stavu, v jakém je. 
„Oni zneklidnění“ nám říkají jak to je a zneklidňují nás se zcela jiným záměrem, než 
abychom si kladli otázky – cílem je, abychom přijali jedině možné odpovědi „pod 
tlakem“.
Petr Rezek mi v mnohém byl učitelem, učitelem dobrým, neboť na bytových semi-
nářích, na které jsem k němu chodil (nebo které vedl a léta se konaly u nás doma) se 
vždy snažil otevírat ono „znejistění“, tedy dobře se připravit a soustředit na to, na co  
se je důležité se zeptat.
Ale tady začíná nějak divně: „Pro strukturu, která nese jako osnova celou disciplínu 
protoarchitektury, lze vyvodit…“ Ale od kdy mne v první řadě zajímá struktura? 
Zeptal jsem se na to dobře? Od kdy mne zajímá osnova? V celém textu se přeci uka-
zuje, jak je základní orientace proto-orientací, která se neváže na struktury a osnovy, 
jak je založena v situaci a situovanosti. 

Proč se Rezek na začátku pojednání o protoarchitektuře nepostaví na vlastní nohy  
a neřekne: „začal jsem tím, že jsem někam šel, ale pak jsem šel zpátky a mezi tím  
– a to je objev, mezi tím jsem se musel otočit. Obrátit se zády k tomu, co bylo nějakou 
dobu přede mnou!“ Mohl by říci „Nevycouval jsem, to ne“ – a opět, co to znamená 
vycouvat? Tyhle a další podobné otázky mají smysl a zakládají náš vztah ke krajině  
i architektuře! Tyhle otázky není třeba uvádět Aristotelem. Je to, jako kdyby si Rezek 
hned na počátku udělal „alibi“ – ne nebojte se, akademičtí kolegové, jsem ochoten 
ctít rámec filosofického řemesla, jsem ochoten ctít rámce postmoderní filosofie, 
architektury…
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Rezek není rebel, i když k tomu v osmdesátých letech neměl daleko, když opustil  
svoji psychiatrickou profesi. Po desítkách let vychází jeho souborné dílo (kniha  
o protoarchitektuře je svazek VII Spisů). Proto, po podrobném přečtení první strany,  
po skutečném zneklidnění a kladení si otázek můžeme, neuklidněni nějakou ucelenou 
a zabezpečující odpovědí pročíst celou knihu. Jistě je v mnohém objevná a odkrývající 
to, co může čtenáře uvést právě do takového stavu, do jakého mne přivedla úvodní 
stránka.

Někdo by řekl, že v obecně přijímaném pojetí abstraktního prostoru nelze žít: bylo 
by to lapidární a svým způsobem zavádějící. Rezek naproti tomu ukazuje, v jakém 
prostoru skutečně žijeme, i když, naučeni správné odpovědi, jsme ochotni vykládat 
prostor jako schéma tří na sebe kolmých os. Rezek ukazuje dění jako prostorovou 
kreaci, jednání má v prostoru svoje důsledky parafrázuji:
„Není myslitelné, že když se k někomu obrátím zády, odvrátím se od něj, že se k němu 
stejným způsobem můžu opět přivrátit; když někoho opustím, nemohu vykonat stejné 
kroky zpět“. Rezek ukazuje, že prostor vždy naplňujeme vztahy a důsledky svého 
jednání, a jsme vedeni studem, přitažlivostí (něčeho, někoho) atd. Náš svět je podle 
Rezka založen na jiném pohybu v prostoru, než je pohyb tělesa po nějaké dráze, na 
jiném vnímání prostoru, než je ten fyzikálně pojatý, vztažený ke změně místa  
v abstraktním prostoru. 

Ale to je důležité. Kolikrát jsem se otáčel ve dveřích, ve kterých jsem zvyklý se trochu 
sklánět (před sto lety byly pro tehdejší obyvatele vysoké „akorát) – a kolikrát jsem si  
o futro udělal bouli! A ještě důležitější je ono pocitové porozumění situaci – v celé 
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škále, nejde jen o stud a strach, blízkost a radost, o intimitu a veřejnost, o odpuzující 
a lá-kavé atd. – v tom všem žijeme bez toho, abychom museli přemýšlet … o struk-
turách. A můžeme shrnovat svoje zkušenosti s protoarchitekturou, protože jsou 
založeny na situacích, ve kterých jsme byli zneklidněni a odpovědi na naše otázky se 
nám „vyjevily“, ukázaly se nám v náhledu. 
Víme už, spolu s Rezkem, jak důležitým směrem je „pryč“, „ven“ a nebo naopak 
„dovnitř, do úkrytu“. Moje přítelkyně si moc nepamatuje, co se dělo, když jim  
v Moravské Nové Vsi najednou vybuchla všechna okna a kolem létalo vše předsta-
vitelné i nepředstavitelné. Když pak tornádo přešlo a bylo ticho, probrala se zalezlá  
pod nejbližší sedačkou.  
A z vyprávění vím, že v Izraeli každý obyvatel domu, ať je v kterékoli jeho části, ví,  
jak se dostat do „oné místnosti“ – která je stavebně upravená jako kryt.
Bydlení znamená bezpečí a Rezek správně ukazuje, že je podstatný rozdíl mezi tím, jak 
chápu stěnu a jak chápu zeď, ukazuje, jak chápat proto-číslo, když babička dělá na futro 
křídou čárky, když projde uhlíř s putnou uhlí atd. Celá kniha je postavena tak, aby po 
dílčích krocích vedla studenty (jde většinou o texty přednášek) k tomu, aby pochopili 
něco z toho, co jim Rezek odkrývá. Kontrastuje to s mnohým, co obvykle na školách 
slyší, je to něco jiného než z čeho jsou zkoušeni, liší se to od „vědy“ o pravidelnostech 
a výčtech a dovednostech s nimi pracovat“, která je jim zpravidla předkládána jako 
„poznatky“, které si musí osvojit a vykázat, že je znají a umí podle nich postupovat.

Rezek hned na počátku říká, že ho nezajímá vědění které je postaveno na výčtech. 
Nemůže se ale postavit zcela mimo katedru. Snad proto ta nedostatečná radikalita, 
snad je to pochopitelná úlitba zbožštělému světu prostorových předmětu. Obávám  
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se ale, že je to i osobní neochota postavit se radikálně mimo a říci: všechno co v rámci  
té či oné „vědy“ říkáme o světě, jsou jen a jen výpovědi o světě. Jak to ve skutečnosti JE  
a co se děje? 
Z povahy naší vrozenosti do světa vyplývá, že víme, co je to paradox lháře – a víme  
tedy, že je rozdíl mezi pravdou a lží, mezi dobrem a zlem, mezi otočením se a cou-
váním, mezi stěnou a zdí, mezi tím, co působí radost a co vyvolává stísněnost. Na 
rozdíl od Rezka jsem přesvědčen, že k architektuře lze jít skrze protoarchitekturu,  
i když se „vědě“ zcela vyhneme.
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Vzhlížení k vertikále prázdnoty, spočívání v horizontále nicoty.

Neulpívat!
Neulpívá se na prázdnotě, ulpívá se na nicotě.

Prázdnota si říká o naplnění,
nicota je bez aspirace.

Prázdné ulice
Prázdné nádraží
Prázdný dům
Prázdný stůl
Prázdný hrnec
Prázdný talíř, hrnek

Nicota? Nikdy nic, pro nic za nic.
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Nejsem tu doma

Ne, netrpím, nežiji v obavách či strachu, občas v divné zjitřenosti a nepo-
hodlí. To není nespokojenost, jen vím, že věci jdou občas proti srsti, a já  
vím, že s tím nic nenadělám, a když jsem rozum pobral, přestal jsem se  
snažit, aby to bylo jinak.
Dění světa se mě týká, to ano, a rozhodně nejsem jeho pasivním účastní- 
kem. S tím nebo oním se nehodlám smiřovat a v tom nebo onom se 
nenechám do ničeho nutit, zkrátka jsem pořád tvrdohlavý, neústupný,  
ješitný solitér. Tak jsem se našel. Jen jsem se naučil dívat – dívat tak, že  
jsem na návštěvě v místě a čase, který jsem si nevybral a že je pro mne dar  
moci se takto dívat, moci se rozhlížet, dělat, co považuji za správné.

Nejsem tu doma, jsem tu na návštěvě mezi lidmi, kteří jsou mi ve většině  
cizí; ne nějak přehnaně cizí, jen tak, že nejsou „domácí“ a nejsou ani hosté. 
Nějak jsem se tady octnul a blízkost samozřejmě znám, zažívám s mnohými 
jakési „zdomácnění“, spřátelení, patřím k nim, domácím: a vyvstává mi  
dětská vzpomínka na ten ošuntělý nápis na hřišti Novo-Kladno „Domácí 
: Hosté“ a pod ním dvě beznadějně prázdná okénka, kam se zezadu dají 
nastrčit čísla aktuálního skóre. 
Žiji se svou ženou a vím, že je moje lepší polovina. Žiji s řadou lidí, kteří jsou 
mi blízcí. Občas se s někým potkám, třeba se jen míjíme, ale já vím, že jsme 
si také blízcí, že máme nějaké společné „doma“, ale nemusíme se kvůli tomu 
potkat, stýkat; cítím přitom jakési ochuzení, ale nedá se s tím nic dělat.
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Ale na pocit, že jsem tu na návštěvě, se nedá zapomenout. Měl jsem ho, nejasný, 
nereflektovaný již v dětství, a asi nevím, co je to sentiment, nemám touhu se vracet, 
odešel jsem z domova bez váhání, s rodiči až do konce udržoval velmi vlídné vztahy, 
nikdy mi nijak netrhalo srdce, když jsem se vracel na místa svého dětství nebo dáv-
ných zážitků a nacházel je zcela proměněná.
Tato konstatace je důležitá. Při všem hledání blízkosti, při všem, co člověk intenzivně 
prožívá, při všem, co míjí, při všem, co chápe jako trápení, ve všech konfliktech, ba  
i při naštvanosti to cítím. Buď skutečný domov teprve bude, nebo není.


