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Tančím
(O tom, jak chodím světem po špičkách)

Kdysi dávno, když jsme měli malé děti, mě vůbec nenapadlo, že by mohly spadnout ze 
schodů. Máme starý německý dům, schody strmé. Když byla vnoučata malá, bál jsem 
se o ně a udělal jsem na těch schodech zábradlí. Jistota je jistota. Teď, když někdy ráno 
vstanu a potřebuji rychle na záchod, chytím se háku, na který se dřív dával žebřík, 
přesáhnu na druhou stranu na zábradlí a pomalu se sunu dolů. Trvá mi to, než se 
ztuhlé nohy rozhýbou a skýtají dostatečnou oporu. „Utíkám na záchod“ říkával můj 
starý táta (děda, měli už jsme děti) a přitom se belhal ke koupelně. Mockrát jsem si  
na to vzpomněl, nebylo v tom nic ošklivého, i on to bral jako legraci.
Každému čtenáři už je jasné, že tím chci něco říci, když název článku je podivným 
tvrzením o tanci a chůzi po špičkách. Jak mohu chodit po špičkách, to přeci v mém 
věku nelze vydržet dlouho… Ale mně nejde o to, že bych nikdy nedošlápl na paty, nic 
takového netvrdím. Ale tvrdím, že celý život jsem v jistém smyslu zůstal na špičkách,  
v tanci, v pohybu.

Už před pár lety byla u nás na vsi tancovačka a pozdě v noci mladé holky od koní 
postávaly v hloučku na parketu a různě se kroutily. Moc jim to nešlo. Většinu z nich 
znám od mala, a tak jsem k nim šel a říkám: „Holky, to chce jen jednu věc: Postavte se 
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na špičky, nedávejte vůbec paty na zem. Sakra, když umíte jezdit na koni, musíte umět 
i tancovat. Zapomeň na třmeny: když stojíš na špičkách, tak už jsi na tom stejně, jako 
když kráčíš, přenášíš váhu na všechny strany, můžeš najednou hýbat celým tělem, jít 
částí těla do protipohybu… O to jde: poddat se tomu, co se nabízí, vnímat a reagovat 
na to, co slyším, cítím…“
Holky už měly něco upito, sice nemohly pořádně vnímat moje slova, ale „sedlo to“. 
Pohybovaly se, improvizovaly, na parketu se to rozjelo. Nebavilo to ale jejich vrstev-
níka, významně ostříhaného nakrátko, postavil se ke mně s vypjatou hrudí a kalným 
zrakem býka a k čemusi mě vyzýval. Musel jsem mu říct, že si to rád rozdám s jeho 
tátou, protože jsme čirou náhodou úplně stejně staří. To nerozdejchal, odpadl.

Ano, mohu se vrátit na začátek. Občas se musím na schodech držet zábradlí a není mi 
třicet, jako tomu borcovi. Ale jedno vím. Člověk, který stojí na špičkách (ne významně, 
jen tak, aby to nebylo vidět, aby na patách nebyl tlak), je v pohybu. A už od mládí vím, 
že nemají pravdu ti, kdo říkají, že jde o to udržet se na nohách. Nejsem zastáncem 
statických konceptů. Jde o to nestát jako pařez!

Dá se to říci i jinak. Celý život tančím. Celý život mě zajímá rytmus, to, jak lze střídat, 
jak jde pravidelnost taktu rozsekat a zase složit, jak jde zahrát valčík tak, že ho (skoro) 
nikdo nepozná…Teď už to není jako za mlada, nemusím se tolik předvádět, jen si 
hraji. Pohyb je totiž čímsi magickým, tedy, když se mu otevřeme, když se nesnažíme ho 
zkrotit. Ale nejde o to zahrávat si s tím, co nás přesahuje, nejde mi o orgiastický pohyb, 
který znám z tančíren a automatických bubeníků, do nekonečna odměřujících čas. 
Techno je mor. Jde mi o radost a o to, že si člověk v pohybu může hrát. Jde o hravost, 
jde o naladění na to, co se odehrává i s tím, že pokud se odehrává něco, co se mi nelíbí, 
vystoupím z vlaku. Nejsem vězeň, jsem dobrovolný účastník.
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Jednou jsme na jakémsi festivalu přišli ke kytaristovi a chlapovi, který stepoval: měl 
pod sebou celkem malou desku a na ní vyklepával ocvočkovanými botami svoje sólo. 
Moc se mi to líbilo, a tak jsem si stoupl proti němu a jen tak v botaskách na trávě, 
bez jakéhokoli zvuku, jsem varioval jeho pohyby. Chvíli nechápal a nevěděl, jestli ho 
nechci zesměšnit, ale pak se usmál a skvěle jsme si spolu zablbli. V pohybu se lidé 
mohou potkat, jak se mohou setkat pařezy? A taky při rvačkách je dobré, když ten 
druhý neví, kde zrovna stojím, ale to je jiná strana téže věci.

Ale to vše jsou příběhy, hrdinské historky. Občas se vleču, a abych jen tak zlehka 
přenesl váhu? Kdybych to chtěl teď zkusit, tak to nepůjde. Ale pokud budu reagovat 
na něco nečekaného… 
Spousta lidí si myslí, že jde o soustředění a cvičí soustředění, chtějí tak dosáhnout 
kontakt s tím, co se děje tak, že to překvapuje. Jiní cvičí tai-či, protože si myslí, že je 
to o pohybech a každý pohyb, který se člověk naučí provádět pomalu, v ladnosti bez 
napětí – tedy v jisté dokonalosti, je tím, co je přivede ke správné reakci na ohrožující 
dění. A ještě jiní si myslí něco jiného. Já si nic nemyslím. Vím, že žít znamená být 
v pohybu a v nejlepším pohybu jsem, když se zcela bezelstně bez nějakých svých 
vlastních ambic podílím ve svém pohybu na dění. Přitakávám tomu, co se děje tak, 
jak tomu mám přitakávat (nebo oponovat). Jsem v pohybu. Ději se s děním.
Tančím a chodím světem po špičkách. I když to může vypadat jako šourání.



6



7

Neznámo jako příležitost
(Trochu sentimentální variace na důvěrně známé)

Stále máme něco před sebou, stále něco musíme, chceme to a ne něco jiného… 
A tak jsem přátelům v Regule nabídl, že si zahrajeme nejdříve s prázdnem, a pak 
s neznámem. S prázdnem je to jednodušší, je statické jako ráno prázdná láhev na 
stole: je možné zkusit z ní vyždímat pár kapek, ale pokud byla otevřená, je prázdná 
beznadějně. 

„Léto je prázdný a zima je zlá,“ zpíval kdysi kamarád Řešetlák o pavoučkovi, který letí 
ve větru babího léta do neznáma.
„pavouček je blázen, a bloud, když sní“. Nezpívá se tu, o čem pavouček sní, je v pohybu 
mezi prázdnem léta a zlem zimy, a to podstatné, o čem se tu zpívá, je snění samo:
„Právě tak sní, jako i já!“
Snění je protiklad prázdnoty, snění může být mimo čas, může naplňovat opuštěnou 
prázdnou lahev, může se obracet k budoucímu, ale v každém případě vytěsňuje samotu 
prázdnoty, prázdnotu samoty.

A neznámo, neztratilo se nám v samém snění?
Neznámo je úzce spojené s tím, co je známé, je sousedem známého. Je tím, na co se 
neumíme zaměřit tak, aby nás to uspokojovalo. Chceme poznávat, a tak neznámo 
zaplašujeme, odháníme. Nechceme nechat to, co je nám známé, žít a blízké žít ve 
vlídné náruči neznáma, ale co tím způsobíme? Že se nám z důvěrně známého „známa“ 
stává kasárenská skutečnost, ke které nemáme žádný vztah, skutečnost neznáma 
zbavená. Uvědomujeme si, co tím ztrácíme? Namísto „známého, zasazeného v ne-
známém“ si stavíme před oči jen náhražku, kulisu. Namísto abychom se v prolínání 
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známého otevřeli dění, stavíme si kolem sebe kulisy procesů, fungování. Jen náhražku 
toho, k čemu můžeme mít vztah. Neznámé je nedílnou součástí každé známosti, které 
není jen „smutným věděním“, poznatkem.
Nemusíme se tedy nějak cíleně zaměřovat k neznámému: stačí být citlivý a vědět, že 
neznámé máme po ruce vždy, když se otevřeme tomu, co je před námi, kdy přijímáme 
to, co přichází, byť by to bylo i důvěrně známé.

Už vždy něco chceme nebo alespoň něco nechceme. Nechceme to, co je, a chceme,  
aby se to změnilo. Chceme, aby to skončilo… Hodně chceme, až příliš.
Ale někdy můžeme vykročit vstříc neznámému právě tak, že nic nechceme, nechceme 
nic než jít do neznáma. Na neznámo přeci nemá cenu čekat, pokud sedíme na zadku, 
nezabráníme tomu, že se propadáme do prázdnoty poznatků a vypitých lahví.
„Jdu, nevím kudy, kam a proč. Jdu, jsem tulák,“ napsal kdysi brdský bard Houla,  
a trochu jsme se smáli té naivitě, ale na druhou stranu právě i s touto naivitou jsme  
to brali:
„V každým je něco z tuláka sebrat se a jít,“ zpíval jiný kamarád ve stejné době. Nemu-
sel přitom zdůrazňovat, že v okamžiku, kdy se sebere, je úplně jedno „kam jít“. Jde o to 
otevřít se tomu, co přichází, a to tak, že tomu jdeme vstříc: nevíme, co to je: a doufáme, 
že to, co se nám stane důvěrně známé, se „vynoří z neznáma, které budeme mít před 
sebou jako na dlani, budeme se s ním moci pomazlit, potěšit. 

Jdu, a nevím kam. Nemám cíl, nechám se vést tím, co ke mně promluví. Je to dobrá hra  
a těším se na deníky ostatních poutníků do neznáma, letošní pouti Reguly Pragensis.
„Já nemoh dýl na jednom místě stát,“ to už je poslední citace písničky (Wabi Ryvola)  
z doby, kdy jsem se „toulal“ po celé této zemi i jiných zemích, kam se tehdy dalo vyjet.
A věděl jsem to už tenkrát: kdo žije, je v pohybu. Kdo žije, směřuje do neznáma.
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Čistá kombinatorika, zábava nebo?

(Milí čtenáři, pokud se po prvních deseti řádcích zcela ztratíte,
 tenhle článek dál nečtěte. O nic závažného nepřijdete. 
Moje milá korektorka ho číst musela, ale kromě utrpení z něj 
také nic neměla).

Občas se odreagovávám od čtení a psaní (čistím si hlavu, jak se říká) celkem prostou 
karetní hrou: nejde o žádné „věštění z karet“, dalo by se zjednodušeně říci, že jde o ná-
hodu a čistou kombinatoriku. Karty tu nenesou žádné vnější významy, je zde prostě 
52 znaků, čtyři řady po třinácti, u kterých je jasná vzestupná hodnota. Kanastová 
sada bez žolíků se dobře zamíchá a rozdá do čtyř řad nad sebou, a pak se z ní odstraní 
karty s hodnotou „A“. Získáme tak čtyři volná místa a není nic jednoduššího, než začít 
přesouvat: na volné místo lze ovšem dát jen kartu, která je stejné barvy a o jeden stupeň 
vyšší: za zelenou osmičku zelenou devítku, za červenou desítku červeného spodka 
atd. Dvojku je možné dát na volné místo na začátku – a tady se blížíme ke smyslu hry: 
cílem je sestavit karty do vzestupných řad jedné barvy, počítá se ale jen řada (začínající 
na prvním místě dvojkou) postavená od prvního místa.

Vypadá to složitě, ale vezměte jednu kanastovou sadu a zkuste si to. V praxi ale 
narážíme na problémy: jak uvolnit první místo, abychom mohli začít řadu? Co  
s volným místem za králem, které nelze obsadit? Samo sebou tak, že přesuneme krále? 
Ale to předtím musíme udělat místo za stejnou kvínou, ale za ní je nějaká karta a tu 
musíme přesunout… jenže ono to nejde, protože předchozí hodnota je na konci… 
A tak vymýšlím, přesunuji, seznamuji se s celou změtí vztahů a hledám, jak do nich 
vstoupit tak, abych dosáhl co nejlepšího výsledku.
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Je to pitomost? Ale je možné to zkoušet! Pokud sestavím všechny řady, dosáhnu 
maxima 52 bodů (i volná místa jsou tam, kde mají být, na konci). Ale může se stát, že 
v některé sestavě (rozložení) karet vůbec nejde dosáhnout toho, že se nějaká dvojka 
dostane na začátek a neudělám s tím nic!

Ale proč o tom píšu: když je rozložení karet „otevřené“ a jde snadno postupovat 
mnoha způsoby, je tato hra v prvních fázích zcela intuitivní. Je nutno volit čistě 
podle odhadu a zkušenosti, uplatňuje se „poziční myšlení“. Napsal jsem před chvílí 
„seznamuji se s celou sítí vztahů“, ale na to je dobré se podívat blíž. Vím, které postupy 
končí u posledních rozložených karet (za ně se nedá nic dát) a které karty se chtě 
nechtě ndostanou na konec a ty následující zůstanou plonkové, vím, co se může 
octnout za králem… Neumím si samozřejmě představit, jak bude vypadat rozložení 
karet v každém tahu v mnoha nevratných variantách postupu, to v paměti nelze 
udržet. Ale existuje něco jako vhled, šetřivý ke kapacitě paměti. Jako bych si pamato-
val některé bloky výměn, které jsou vzhledem k jiným možným výměnám „neškodné“, 
nevedou k definitivnímu „kruhu“, který končí za králem nebo na konci. V takovéto 
široce otevřené hře lze samozřejmě dosáhnout v klidu a soustředění velmi dobrých 
výsledků. Ale k tomu je třeba „sicflajš“ a dlouhého promýšlení, a tak nakonec stejně 
jednu variantu zvolím víceméně náhodně. 
Daleko lepší výsledky ale občas dosáhnu v některých velmi komplikovaných hrách, 
ve kterých to zpočátku vypadá „bledě“ a je velmi obtížné vůbec se dobrat k volnému 
místu na začátku, je třeba složitě bojovat o každou volnou pozici. Pak mi nezbývá než 
do důsledku hledat jakékoli možnosti, jak dosáhnout další drobný posun. Pak mohu 
promýšlet všechny „reálné“ varianty, protože většina „špatných“ je na první pohled 
nepoužitelná, brzy končí v kruhu. Nemám tak celou hru před sebou „najednou“, ale 
pomaleji se mi „rozvíjí“. No není to úžasné dobrodružství?



12

Hraji zpravidla tři hry s tím, že úspěchem je dosáhnout přitom padesáti bodů či 
víc. Někdy se mi to daří, jindy ne. Někdy vím, že jsem něco pokazil chybným nebo 
unáhleným rozhodnutím, jindy vím, že „víc udělat nešlo“. Mnohokrát už jsem měl 
sestavenu „tutovku“ – všechny čtyři řady, ale také jsem měl hned na začátku takovou 
sestavu, že „šlo“ udělat jen pár přesunů a všechny volná místa byla za králi; výsledek 
byl nula. Na první pohled „hundrt procent katastrofe“. 

Je to jen náhodné rozdělení karet, ale stejně jsem si přitom řekl: „Co to má znamenat?“ 
Je to jen hra, ale je to o chtění a rozhodování se, o schopnosti nějak postřehnout „kde 
se to otevírá“, „kudy do toho“. A pokud se to vůbec neotevírá? Jak by to mohlo „Nic 
neznamenat?“ A když se hned v první hře dostanu k mimořádnému výsledku (nad 40) 
říkám si: „Hm, teď už nemusím hrát.“ Rovnou to něco znamená: minimálně proto, že 
vím: dál by to už nebyla „žádná hra“. Pokud totiž vím, že mi stačí „málo“, nedokážu se 
přinutit „hrát na víc“.

Jo, nic není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. 

A ještě jedna věc je zajímavá, někdy danou kartu v rozloženém setu pracně hledám, 
musím se na to soustředit a jindy vidím „najednou“ celé konstelace karetních vztahů. 
To taky asi není samo sebou.
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Archeologie významů

Mírně idealizovaný rozhovor s mladou ženou, která mě našla kdoví jak.
Zeptala se mě: „O čem to je?“(Ptala se na mou novou knihu.) Měl jsem chuť jí říct, 
že o životě a světě, tak, jako všechny knihy, které stojí za to číst. Ale bavil jsem se s ní 
nakonec jen mírně ironicky.

LF: Vydal jste knihu o předbabylonské řeči. Jak jste se tuto řeč naučil? Jak jste ji 
objevil?

JŠ: Mohu vám citovat z jedné Janotovy písně:
Kdysi dávno jeden můj kamarád měl kytaru s palmou
A sám se na ni učil hrát, jednu skladbu…
Čert ví co zpíval, ale já jsem tenkrát rozuměl
I celá devátá třída…

Myslím, že každý zná situace, kdy rozumí, i když by jen velmi těžko vysvětlil „jak“. 
Předbabylonskou řeč – tedy řeč, která umožňuje rozumět, zná každý a zná ji ještě dřív, 
než se naučí mateřštinu, ale ta pak (říká se jí mylně „rodná řeč“) skutečnou řeč, které 
jsme otevřeni ještě před narozením, překryje a u mnohých zatlačí, udusí.

LF: A vás zřejmě mateřština neutlačila, nezadusila…

JŠ: Není to tak jednoduché; neutlačila, nepřekryla natolik, abych ji nemohl znovu 
objevit, nalézt, pojmenovat.



14

LF: A jak jste postupoval, jak jste vlastně přišel na to, co hledáte?

JŠ: Říkám tomu archeologie významů. Nějaký okruh významů vás začne zajímat  
– a připomene se vám v různých situacích, do kterých se dostáváte, v souvislostech  
s tím, co čtete, na co nečekaně narazíte. Archeologie významů je dobrý obraz:  
vymezím si v jazykovém terénu nějaké místo, které skrývá tajemství, uklidím  
a začnu se zabývat jeho ne příliš snadno přístupnými vrstvami. Zabývám se jím jako 
archeolog, snímám vrstvu po vrstvě a dbám na to, aby se mi nepomíchaly.

LF: A o této archeologii významů je vaše nová kniha, Předbabylonská řeč?

JŠ: Tak úplně ne, to jsem jen chtěl přiblížit svoji metodu, postup. Spíše jde jen o dvě  
– tři sondy do významů „zvláštního“, jména a pojmenování. Ale jinak jde skutečně  
o předbabylonskou řeč samu. O to učinit ji tématem, vytvořit prostor, aby se o ní 
mohlo mluvit.

LF: Kdy jste se předbabylonskou řečí začal zabývat?

JŠ: Už dávno, dokonce jsem před mnoha lety napsal rozsáhlou poetickou skladbu 
„Deník předbabylonské řeči“, vyšla v Možnosti č. 116, 2012. Části tohoto básnického 
deníku jsou použity i v právě vydané knize.
To téma jsem měl v hlavě dlouho a avizoval jsem ho nepřímo už v úvodu knihy JŠ 
Jinoch.

LF: A o co tedy jde: o jazykovědu, filosofii jazyka?
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JŠ: Jestli chcete vaše čtenáře trochu nabudit a poplašit, tak napište, že jde o 
rozpracování pseudo-noetické teorie řeči. Dnešní doba směřuje k takovýmto 
nesmyslným nálepkám.

LF: Můžete mi to víc přiblížit?

JŠ: Ne, to byl jen pokus o zlehčení, vtip. Jako bych nic neřekl.

LF: A napíšete tedy něco v předbabylonské řeči?

JŠ: Ne, to nejde, předbabylonská řeč je přítomná za každou skutečnou řečí, která 
pojmenovává a vztahuje se k dění světa. Ale chcete-li vědět víc, přečtěte si tu knížku,  
je kapesního formátu a tenká.

LF: Ale přeci jen: jak mám motivovat případného čtenáře, aby právě této knize  
věnoval svůj čas?

JŠ: Víte, je jsem nikdy nechtěl čtenáře motivovat. Sám nemám rád, když se někdo 
snaží k něčemu „namotivovat“ mě. Nechci čtenáře na něco „nalákat“, vymyslet 
nějakou „vějičku“ a na ní ho „chytit“. Pro mne bylo vždycky nejdůležitější, že jsem 
se s knihou nějak setkal, nějak mi vstoupila do cesty. Nevěřím, že by se cokoli 
mainstreamově použitelného dalo nalepit na moje knížky tak, aby vznikla nějaká 
„vlna čtenářského zájmu“. A vlastně to vůbec není moje věc. Kdo chce, aby mu 
knížka dělala dobře, aniž by musel vydat nějaké úsilí, aby se o tom, co četl, mohl 
nezávazně pobavit s ostatními, ten ve skutečnosti nečte.
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LF: Co vás tedy vede k vydávání knížek, když pro jejich popularizaci nechcete nic 
udělat a snahu o jejich popularizaci dokonce snižujete?

JŠ: Ale jakpak, že nic nedělám? Třeba se bavím s vámi. Sympatická mladá žena má 
zájem o to, co píšu a proč – tedy i když jen proto, že o tom má napsat pár řádek.  
A bavím se s vámi, snažím se vás zaujmout – právě vás, toho, se kterým jsem se setkal. 
Jestli vám uveřejní nebo neuveřejní to, co si poznamenáváte, je mi zcela lhostejné. 
Nikterak tím pro mne neztrácíte, ani nezískáváte na významu! Vy sama máte 
příležitost se začíst, protože jste knihu dostala.

LF: To vám neslíbím…

JŠ: Ale já nechci, abyste mi něco slibovala, ale pokud si ji číst nebudete, dejte ji někomu 
jinému, pošlete ji dál. Knihám dělá dobře, když jim občas praská ve hřbetu, nebo méně 
agresivně „když jim někdo protáhne hřbet“. I kdyby jimi jen prolistoval a pochytil 
tu a tam nějakou větu, která ho vytrhne z jeho vnitřního vězení. Tahle kniha může 
promluvit i předbabylonskou řečí, ale rozhodně v tom není sama.

LF: Děkuji vám za rozhovor.

JŠ: Přeji spousty překvapení při čtení a nebo alespoň listování.
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(Z deníku)

Ráno se budím s pocitem, že nastává podzim. Po několika horkých dnech, bouřkách  
a zase modré obloze jako by se něco změnilo. Nebo je to divný vítr, stále ještě teplý, ale  
s jinou vůní?
Opravdu už léto skončilo?

***
Hvězdné nebe nad hlavou,
černá díra před očima.

***
Večer. „Z čeho se raduješ a na co se těšíš?“ položil jsem si dva dotazy, občas jimi 
zaskočím své přátele. Je prázdninový čtvrtek, jak jinak než ho věnovat dotazům?
Kouřím doutník a hned první, co mne napadá, je, že se raduji z tepla. Jenže právě teď 
žádné teplo není, venku prší a je chladno, v krbu nehoří – a přeci se z tepla raduji,  
i když teď právě není. Občas je. A s trochou odpovědnosti sobě vlastní vím, že se raduji 
i z toho hnusného deště, suchopár si tu užijeme dost. A samo sebou se raduji z toho 
kouření, až tak, že jsem si vajgl doutníku dal do fajfky, (je to fuj?), ale prásknu to na 
sebe, nechtělo se mi přestat, když mi to pálilo prsty.

Na co se těším? Odkládám to, pořád mne napadají další a další témata mých radostí  
– společnost milých lidí a hra: hraji si se slovy, těším se s řečí, která se nabízí…
Nejlepší hru jsem si zahrál nedávno – s frkačkami z pampelišek. Zkoušel jsem to  
v různých prostředích a jen jednou to „vyšlo“ skvěle, tedy z mé strany, jinak to bylo 
dost málo vnímáno jako hra i mezi bratry v řeholi. Spíš to všechny otravovalo  
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a štvalo: „Takový vopruz a ty ne a ne toho nechat…“ Nikdo se nepřidal, nekontroval, 
nerozehrál.
Myslel jsem, že je to všechno, není. Je deset deset. Dokouřil jsem, jdu zavřít bránu, 
a jak otevřu dveře, do osvětleného prostoru síně vletí překvapený pták, malý rehek, 
schovával se před deštěm na vinné révě, sklánějící se nad dveřmi. Zhasnu, abych ho 
nevyplašil, sedne si. Nechá se chytit, držím ho, hebkého, zcela klidného v dlani a nesu 
ven. Hlubokým tichým hlasem pomalu říkám: „Vidíš, že se ti nestalo nic zlého,“ dávám 
ho pod stůl, kde také neprší. Sedí, jak jsem ho tam dal. Asi se raduje a těší. Má zážitek 
neznámého. Je mu co závidět. A pak frnk do deště a je pryč.

***
Právě tím, že jste otevřeni pro změnu svého myšlení, 
můžete něco změnit.

***
Ráno uklízím v papírech a nacházím dlouhý kartónek s textem psaným zvláštním,  
mně neznámým rukopisem:

Cesta do neznáma.
Nikdy jsem tam nebyl.

Prázdné je plné.
Plné je prázdné.
Neznámé je známé.

Cesta do neznáma.

Vždycky jsi tam byl

Podle rukopisu to nepsal nikdo ze známých, záhada.
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***
Naléhavé sdělení: Někdy si docela rád odepřu to, co musím.

***
Naléhavé sdělení: Věci do očí bijící? Způsobují otoky očí a podlitiny!

***
Posílám do tiskárny svou novou knihu a omylem ji pošlu na svou vlastní adresu. 
Výborně se u toho a u červeného vína bavíme. Už se moc těším, až si ji přečtu!

***
Odpoledne si chrchlající žena jde lehnout, zcela zjevně má teplotu. V noci mě budí  
sen, ve kterém mi kdosi měří teplotu; říkám, že teplotu nemám, nic mi není a cítím  
se zdráv. Daný člověk se obrací na ostatní s tím, že teplotu nemám. Vždyť jsem to 
říkal, snažím se vnutit do jejich hovoru, ale marně, shlukují se kolem teploměru a teď 
to vidím také – na teploměru je nula. Gestikulují, nevědí co s tím. Využívám chvíli 
zmatku a vytratím se, odcházím domů. Jarmile už je líp, jdu jí natrhat trochu malin, 
ještě rostou. Budí mě přílišná snaha najít na ně hezký talířek.

***
Venku kdosi houká v autě, zcela zřejmě to není na mne: každý, kdo za mnou přijede, 
jde přeci dovnitř. Je to divná sebranka, tihle lidé, sedí ve svém autě a troubí: „Lidičky, 
pojďte sem, něco chci a chci to hodně!“
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***
Po většinu života si kladu otázku, co mám dělat a dnes jsem si položil otázku jinou: 
„Co nemám dělat?“ A odpověděl jsem si klasickým českým dvojzáporem: „Nemám 
dělat nic.“
Hned se mi na tvář vyloudil úsměv. „Tudy na to!“

***
V podvečer sedím, kouřím a najednou se mi otevře obraz z Neckářovy písně Nautilus. 
Nevím, jak to tam přesně bylo, ale takhle se mi to otevřelo: „Dívám se do lidí jak do 
vraků, leží v nich spousty skvělejch pokladů, ale ty poklady jsou zmařený, skrytý pod 
hladinou a může je odkrýt jenom Nautilus…“

***
Mail:
Dnes k ránu se mi zdál zajímavý sen, stál jsem kdesi v hotelu u snídaně u automatu na smažená 
vajíčka a ačkoliv jsem se snažil, automat na mě vždy hodil jen syrové vajíčko. Za mnou stála 
tlupa šikmovokých mladíků a smála se mi, gerontovi, že neumím obsloužit tak jednoduchý strojek. 
Rezignovaně jsem opustil jídelnu. 
Tak jsem vstal, šel do schránky a společnost dodávající plyn mi s radostí ve dvou obálkách sdělila,  
že mi plyn zdražuje. Vyúčtování bylo pro mě tak složité, že jsem dopis rezignovaně založil. Plynoměr 
nám ukazuje kubíky, ale oni ti účtují kWh. Snad tam někde dole bude výhřevnost plynu. Tento svět 
není pro staré blbce. Stejně to ale zaplatit musíme, a tak co bych utrácel čas studováním mnoha 
lejster.
Pak žena přinesla doporučený dopis z pošty, že jsme neuhradili daň z nemovitosti, garáže a hned 
nám napařili pokutu z prodlení. Tak jsem to pomocí houmbenkyngu uhradil, a platba se mi vrátila 
zpět, že jsem nezadal předčíslí u účtu ČNB. Opravdu už jsem na to starý.
Ženě přišel ještě jeden doporučený dopis, soused chce kopat na svém pozemku studnu o průměru 
25 m a žádá o souhlas. I když jsme vše již před léty darovali synovi, Katastrální úřad převedl jen 
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pozemek pod chatou a domem a ne již společné vlastnictví rekreačního pozemku mezi chatami.  
A všichni spoluvlastníci jsou účastníky stavebního řízení. Ta rekreační plocha má 40 spoluvlastníků,  
a tak soused má co obesílat. A ještě ta blbá chyba v průměru studny. :-)
Teď jsem si to vzal do ruky. Jmenuje se to „Oznámení o zahájení vodoprávního řízení“, posílá to 
městský úřad a ten průměr studny není 25 m, ale 250 m! Syn už jim psal, že tak velkou studnu nelze 
bez destrukce okolních parcel realizovat a vyjádřil se proto k realizaci studny negativně.
Vůbec nevím, kde je začátek skutečnosti a kde konec blbého snu.

***
Budím se s poznáním, že čas letí a za pět měsíců už bude po Štědrém večeru. Hodím si 
tenkou deku přes obličej, abych se schoval před sluncem, dotírajícím i přes tlustý závěs. 
Svět mi připadá naprosto nepochopitelný. Proč zrovna já? Vystrčím nohy z postele, 
a ony mi jasně dávají najevo, že tak trochu moje jsou, ale ať si moc nefoukám, že ne 
tak úplně. Docela obyčejné ráno, ať tak či tak, musím se na ty nohy spolehnout a jít, 
záchod volá.
Píšu pak článek o tom, že celý život tančím, i když se občas reálně belhám.
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Příloha: 

Nautilus a chystaná kniha 

Nakladatelství Nautilus chystá další knihu, Dění a procesy. Přinášíme z ní ukázku  
o tramvajácích, ale je to příležitost i pro představení nakladatelství Jarmily Štogrové 
Nautilus.
Chystaná kniha je již třetím tematickým vhledem do kratších i delších článků, kterými 
ohledávám dění světa. Bude to již třetí kniha rodící se řady (knižnice) vydavatelství 
Nautilus, spojuje je způsob obsahového zaměření a barevná variace obálky. Již vyšly 
knihy Experiment a příležitost a Krajina a architektura.
Vydavatelství Nautilus má tak nakročeno na tři ediční řady (navazuje na knihy, které 
vydávala Jarmila Š. ještě pod KKB). Druhou z nich tvoří trojice „kapesních“ knížek, 
novela Josef Štogr Jinoch, kniha o pohádkách (Kde se vzala, tu se vzala) a právě vyšlá 
kniha Předbabylonská řeč. Do třetí takové řady chystá Nautilus (po dvou knihách  
o Janu Hertlovi) knihu o jednom ztraceném básníkovi a překladateli, která je doposud 
(jako on) zahalena tajemstvím.
Držím Nautilu palce!

Jarmila Š., která nakladatelství Nautilus zastřešuje, řekla na jednom setkání drobných 
nakladatelů (parafrázuji): „Navazuji na tradici samizdatových nakladatelství, které 
nebyly výdělečné podniky. Jde o to, aby byla příležitost vydávat alespoň v omezeném 
nákladu knihy, které by jinak neměly šanci vzniknout. Pro někoho nemá cenu čekat na 
granty z bohulibých státních institucí, nemá cenu vysilovat se se sháněním sponzorů. 
Mohou-li takové knihy vyjít díky Nautilu, pak vzniknou, jsou na světě, co chtít víc? 
Důležité je nemyslet si, že za vším jsou peníze – v takovém světě bychom nechtěli žít.“
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Nakladatelství znamená práci, mnohdy úmornou, nevděčnou, vyžaduje to jistou 
profesionalitu. Ale profesionalita neznamená, že je daná aktivita spojena s očekáváním 
„návratu dané investice“. Neuvažujeme takto v omezeném světě peněz. 
 
Vydavatelství Nautilus nehledá nějak cíleně sponzory, nepoužívá placenou inzerci,  
nežádá o granty. Všichni počtáři světa peněz, kteří nečtete, trhněte si nohou!
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Budoucnost a tramvajáci

Predikujeme, prognózujeme, vytváříme strategie budoucího jednání, trajektorie, které 
nám umožňují reagovat na „vývoj situace“. Ve vztahu k budoucímu nejsme bez ambicí.

X1.

Narodil jsem se s tím, že mě spousta věcí kolem mne vtahovala, ještě jsem nevěděl, 
že je dobré slovo „zájem“, ale rozhodně jsem neustále vycházel ze sebe a polykal po 
doušcích vše, co jsem vnímal jako vnější, krásné, plné. Nejlépe to popsal v jedné písni 
můj kamarád Justin, psal z odstupu, a to bude právě v našem tématu důležité:

My fárali jsme jako každej den
A dech se krátil cosi tuhlo v nás
To v každém z nás byl vytouženej sen
Postavit jednou času ze snů hráz

Pak zastat se těch silných okamžiků
Kdy člověk cítil vším čím byl že žije
Než propadl se v bahno starých zvyků
S ním zmizela i jeho melodie

Ty okamžiky cítím jako živý sen
Pod rutinou svých každodenních prací
Jenže už ani jasně nechápem
Proč ve vzpomínce zas se znovu vrací
Ta nekonečná touha touha jít.
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Vracím se k době, kdy jsem se našel žíznivý po světě, otevřený, lačný. Ale narážel jsem. 
Narážel jsem na vše to, co dělalo z řeči cosi hnusného, upadlého, zlého: zkrátka znova 
a znova jsem si nabíhal na vidle. No co s tím? Jen jsem se nesmířil s tím, že bych měl 
být ten, kdo si užívá své citlivosti vůči světu a přitom je znovu a znovu ten, jehož ti 
ostatní využívají a mají z něj plezír. A tak jsem se stal něčím, čím jsem nebyl. To je 
nejdůležitější: něčím jsem se našel a něčím jsem se stal. Stal jsem se tím proto, že jsem 
nechtěl být jen tím, čím jsem se našel. Čím jsem se stal? Především tím, kdo přemýšlí 
a sleduje zájmy. Kdybych se tímto směrem nevydal, byl bych třeba básníkem nebo 
hudebníkem, stejně do obého fušuji dodnes. Ale stal jsem se tím, kdo sleduje, jak kdo 
rozdává karty. A už hodně dávno, v dětském věku, jsem věděl, že budu dělat vše proto, 
aby mi nikdo karty nerozdával. Hodně dlouho pak mi trvalo, než jsem pochopil, co 
chci: aby mi karty rozdával jen Bůh, ale to je jiná historie. Rozdávání karet je totiž 
vlastní hra, a je to hra o budoucnosti.

Y2
A konečně tedy k tématu. Predikujeme, prognózujeme, vytváříme strategie budoucího 
jednání, trajektorie, které nám umožňují reagovat na „vývoj situace“; vytváříme si 
plány a varianty těchto plánů pro případy, že nastanou nepředpokládané situace atd. Ve 
vztahu k budoucímu nejsme bez ambicí. A především, snažíme se rozdat karty, co to 
znamená, jak to nejlépe ukázat? Napadlo mne, že nejlépe se to ukáže na trajektoriích, 
ale než se dostanu k trajektoriích, musím se alespoň v kostce … (a hned mne napadá, 
že už tímhle slovem rozdávám karty, sugeruje se jím totiž, že kostka je nejvhodnější 
tvar pro ukázání něčeho). Dobře. Tak tedy musím alespoň načrtnout …(a hle, asi bude 
náčrt lepší než kostka). Karty rozdáváme pořád, protože pracujeme s předpoklady, 
které nezdůvodňujeme. Není jednoduché, jak se vztahujeme k budoucnosti, a není 
jednoduché ani to, jak se pokud možno vyvléci z karet, které jsou rozdány tak, že to 
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nemohu kontrolovat. Bez obalu a naplno: teď musím nově rozdat karty. A postupovat 
přitom jasně, pokud možno ukazovat, co proč říkám, ilustrovat to.

Jenže rozdávání karet je ošidné právě v tom, že ten, kdo rozdává, se snaží tvářit, že 
postupuje korektně, že přeci jen odkazuje na to, co je míněno oním „v kostce“, a nebo  
oním „náčrtem“. Že si to přeci každý může přebrat a zorientovat se. Jistě, to se hezky 
říká. Ale od toho jsou karty rozdávány, aby měl každý jiné. A na někoho, jako na 
potvoru, vyjdou ty blbé. A tak dobře vím, že profi karbaníkovi do jeho rozdávání 
karet dokáže nahlédnout jen málokdo a ne vždy. Sám rozdávám karty tak, že každému 
ukazuji, proč a jak je rozdávám. Nelíbí se ti to, čtenáři? Pak ty karty neber. Pokud ti  
to přijde jako zajímavé rozdání karet, vezmi vážně moje varování a čti z odstupem.  
A pokud ti toto rozdání karet otevírá něco z toho, okolo čeho chodíš a neumíš to 
vyslovit sám – pak čti bez odstupu, snaž se vcítit, pochopit a s daným rozdáním karet  
se zkus nějak popasovat za sebe.

X 3
Moc jsem se k tématu vztahu k budoucímu nedostal, ale zato jsem alespoň otevřel 
to podstatné: že totiž vztah k budoucímu sdílíme a že přejímáme od ostatních, tedy 
že ve vztahu k budoucímu se jen tak či onak podílíme na sdíleném očekávání – na 
náladách a společenských očekáváních, které se přímo projevují v jednání, v obavách 
a tužbách, v optimismu a důvěře v budoucí, ale také ve skepsi vůči možným změnám. 
Žijeme s druhými, a proto je tak důležité, jak jsou rozdávány karty. V jistém smyslu 
jsem ve výsadním postavení, ale v jiném smyslu je mi to na prd, když společenská 
nálada je ovlivněna někým, kdo karty rozdal tak nebo onak: například havlovsky 
nebo klausovsky. Pak tu máme past, ze které unikde jen málokdo, těžko už se prosadí 
rozdání karet úplně jiné. Sice to vidím, vím, ale je mi to prd platné, moc si o tom 
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nepopovídám, a lidé, kteří jsou v pasti a trápí se? Je velmi složité „najít s nimi řeč“.  
A proto je třeba celé téma popsat tak, aby nebylo mýlky: nemůžeme zabránit hajzlům, 
aby rozdávali cinklé karty, aby manipulovali, aby hráli hry, pro které vždycky najdou 
nějaké joudy, a vždycky najdou nějaké hloupé, zmanipulované publikum, které 
ještě bude sázet na vítěze. Vítěz? Bude to nějaký outsider, na kterého vsadili ti, kdo 
rozdávali, nebojte. Nemůžeme zabránit hajzlům, aby byli hajzlové, ale můžeme velmi 
omezit jejich vliv. Protože se můžeme ve vztahu k budoucímu očistit.

Následující text bude dlouhý a ne vždy tak dynamický, jako tyto první stránky. Ale je 
dobré, pokud jste přečetli alespoň tyto první stránky, protože si svojí snahu o to, aby 
vám nikdo nerozdával cinklé karty, můžete nasměrovat sami.

Y4
Jsem přesvědčen, že do budoucnosti jsme otevřeni. Víme, že znovu a znovu přináší 
to, co nečekáme, a budoucnost nějak „máme“. To, jak žijeme a prožíváme, se nedá 
zjednodušit na nějakou časovou linku, v jejímž jednom bodě aktuálně jsme (přítomnost) 
a přesunujeme se do dalšího, který zase bude přítomností: pak by tahle linka před 
námi byla budoucností, ale tak to není. Do budoucnosti hledíme! Budoucnost je nám  
v jistém smyslu otevřená, leccos odvozujeme z minulého, leccos očekáváme, protože 
máme nějaké zkušenosti, a, to nelze popřít, leccos tak nějak víme, tušíme. Míchá se to  
s dalšími tématy: s tím, co bychom „byli rádi, kdyby bylo“, a míchá se to s obavami  
(čeho se bojíme, že to nastane). Ale v jistém předjímání budoucího jsme téměř vždy, 
když aktuálně jsme teď a tady, v přítomnosti. Samo sebou jsou situace, které nás naplňu-
jí a mají charakter oné „čisté melodie“ a čisté extatické přítomnosti, která ruší čas (jako  
v citované básni), a nebo, naopak, čistého průseru, kdy se někam řítíme a čas je tím, co 
nás ovládá a vtahuje jako vodní vír, kterému nejde vzdorovat. Budeme-li tedy přemýšlet 
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o budoucím a o způsobech, jak se k němu v sociálním smyslu vztahujeme, pak je 
dobré oba tyto extrémy znát, vědět o nich, ale pro tuto příležitost je nechat stranou. 

X5
Budoucí: po většinu času něco děláme a děláme to pro to, abychom viděli výsledek 
svého snažení. Jenže to může být úplně odosobněné. Pokud někdo jde do práce a jezdí 
celé dny tramvají po městě, tak ještě může mít alespoň dobrý dojem, že vozí lidi. Ale 
když někdo pracuje v logistickém centru nějaké fabriky, tak celé dny jen „manipuluje“. 
Dává jedny věci, označené jako X, na hromadu označenou jako 1, druhé věci, označené 
jako Y, dává na druhou hromadu, označenou jako 2 a tak dál. Záměrně jsem zvolil toto 
dělení textu: Má to smysl? K čemu je to, co dělám? Abych si vydělal na život? Možná 
má moje práce smysl, možná ne, ale co poté, když unaven z takové práce přijdu domů? 
Pustím si televizi, otevřu lahváč? Budu se těšit, že si koupím byt nebo chalupu, nové 
auto? Ostatně ten tramvaják, který může mít radost alespoň z toho, že vozí lidi, může  
 noci na konečné nechat ve voze spát nějakého opilce, který usnul a přejel svou stanici, 
a pak ho povozit po Praze z konečné na konečnou (když je v dobré náladě, stalo se 
mi to). A nebo ho může na konečné vyhodit, sedět v teple a nechat ho usnout v zimě 
venku, a ještě mu s radostí, spícímu, pokud možno potichu odjet.
Tramvajáci se vztahují k budoucímu docela zásadně, vím to, protože i to druhé se mi 
stalo. Věděl o mně, ani nezacinkal, vzbudil jsem se, až když už najížděl na hlavní  
a sensačně se bavil.

Y6
Zdá se vám, že odbíhám od tématu: ne: ukazuji jen, jak se má přítomnost k budoucímu. 
K budoucímu, které může být setsafra rozdílné: buď budu dál v teple, střízlivět a tak 
vlídně směřovat k situaci, kdy se konečně dostanu domů, a nebo zůstat další hodinu 
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venku, v chladu a beznaději. Tohle je klíčový vztah k budoucímu. Když vás ve škole 
nějaká učitelka bude přesvědčovat, že lidský pokrok je postaven na přemýšlení, jak se 
vyhnout nepřízni podmínek, tak ji odkažte na tramvajáky. Já se bez příkladu tramvajáků 
při přemýšlení o budoucnosti neobejdu.Potřebuji dosti široký základ porozumění pro to, 
jak je vnímáno to budoucí: někdo sice není takový milovník života jako já, a tedy nikdy 
neusnul v noční tramvaji, ale jistě si dovede představit, co to znamená trávit hodiny  
a hodiny v podmínkách, ve kterých by nechtěl být ani chvíli. Kdy trpí. A je docela dobře 
si uvědomit, na kolika „tramvajácích“ společenské infrastruktury může záležet, jestli 
budeme trpět hodně nebo málo. Je třeba to vyslovit, je to klíčové ve vztahu k budoucímu. 
Zakrýváme si to, nechceme si to přiznat, ale bojíme se toho, že budeme trpět, to je jeden 
ze vztahů k budoucímu. A já se bojím, že budeme trpět zbytečně a zbytečně dlouho!

X7
Musel jsem se do toho pustit zeširoka. Vím, vím to, hraji si s jazykem, s tím, co se dá 
ukázat a zároveň si na to sáhnout. Jenže většina lidí tím nežije, nevím, jak se narodili, 
nemusí být každý básník, ale vím, že si jen občas připomínají svojí melodii, ztracenou 
pod rutinou těch každodenních prací. Vztahujeme se k budoucnosti především tím, 
že si ji plánujeme. Plánujeme si dovolenou, podle toho, jak si ji mohou naplánovat 
ti, se kterými chceme na dovolenou společně jet. Kurňa. Manželka učitelka má celé 
prázdniny volno, ale mně dají o prázdninách jen 3 týdny, a to si ani nemohu vybrat! 
A mimo prázdniny zas nemůže ona! Nebo: U nás je závodní dovolená a kamarádi 
chtějí někam jet jindy? Koho to zajímá? Po pravdě: pokud jste zaměstnáni, máte jiné, 
větší problémy s plánováním, s tím, jaké si děláte rozvrhy do budoucna? Musím to 
brát takhle, z praxe, protože jinak by moje úvahy o budoucnosti byly jen nějakými 
abstraktními kecy, teorií – jenže mě teorie nezajímá, mě zajímá, jak jsou rozdávány 
karty  
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a teď jsem se k tomu zase přiblížil a tak, že se vás to, milí čtenáři, týká. Protože teď pře-
mýšlím za vás. A mám svoje zkušenosti, patřím ke generaci, která měla po nástupu do 
zaměstnání deset pracovních dnů dovolené (předtím dvanáct v době, kdy se chodilo do 
práce i v sobotu).

A 7
Budoucnost? Vymýšlíme si pro sebe příští příběhy. A nevadí, že na ně téměř nikdy nedojde; 
to, co prožijeme, je někdy lepší, než co jsme plánovali.
Z čeho se raduješ a na co se těšíš? Jak obtížné je odpovědět na otázky směřující k budoucímu! 
Těšíval jsem se na prázdniny v tom smyslu, že se těším, až na chvíli vystoupím z vlaku provozu, 
každodennosti. Ale proč? Proč nemám představu budoucího (vlídnou představu) spojenou  
s tím, čím žiji, se střídáním dní všedních a chvil svátečních, které všednost světa prolamují? 
Proč už pro nás všednost a svátek nepatří k sobě? Svátek? To je chvíle, která přináší něco 
nového a přitom tak známého: plnost, nebo spíše děj, ono prožívané naplnění, popsané  
v úvodní básni: „kdy člověk cítil vším, čím byl, že žije“! Jenže my si ve snaze prolomit každo-
dennost (chceme to mít pod kontrolou) vymýšlíme pseudo-svátky. Nevíme co sami se sebou! 
Zpravidla neodkrýváme to v nás, co žije, ale naopak, ukolébáváme se do náhražkového 
zapomenutí. V jistém smyslu tak resignujeme na budoucí jako otevřenost, jako neznámé. 
Člověk by se měl do světa „vydávat“ – tedy vstupovat do otevřenosti dění. A to je moje hlavní 
téma, pro které se budoucností zabývám. Nabídl jsem svůj pohled na budoucnost. A nyní se 
mohu pokusit ukázat, jak je budoucnost vnímána, interpretována a svazována ve společen-
ském mainstreamu.
...
Kde najdete pokračování? V chystané knize.


