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Bezděky (Část I)

Vytanulo mi to na mysli. Bezděky. Vstoupilo to do mého života právě tím, že mi to 
bezděky vytanulo. Konstatuji to, není důvod k tomu cokoli dodávat, ptát se. Na co?
Nemá smysl zjišťovat původ, ptát se „kde se to vzalo“. To nebo ono jsem udělal a jistě  
i udělám, ale ne proto, že chci. Bezděky.

Je třeba si to přiznat.
Bez toho, co děláme bezděky, bychom nebyli tam, kde jsme.
A to bez ohledu na naše pyšné sebehodnocení (pokud jsme tam, kde jsme chtěli být) 
a bez ohledu na naše hodnocení špatných vnějších podmínek a nepřízně (pokud jsme 
tam, kde jsme být nechtěli).
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Užívání si poutí? 

Radost, se kterou se člověk zvedne a jde tam, kam nemá žádný „rozumný“ důvod 
jít? Potkáváme to, co přichází „mimoděk“, a díky za to, i když to někdy v první chvíli 
nevítáme! A nebo něco sami uděláme „bezděky“, a díky za to až „poté“, kdy nám 
dojdou souvislosti a nečekané se stane skutečným, a najednou „patří do světa“.

Chvála tomu, co uděláme „bezděky“, mnohdy se právě tím pootevírá okénko, nabid-
ka pro skutečnou svobodu nás samých, jinak dávno propadlých rutině, zotročených  
a zmanipulovaných. Jak jinak než bezděky praskne skořápka a vytvoří tak příležitost 
ke vzklíčení, k tomu, co je nové.
Chvála tomu, co se děje „jen mimoděk“, kdy můžeme nevědomky zalévat to, co klíčí.
Chvála tomu, co nám umožňuje bezděčně rozehrát hru, která nás napojí živou vodou.

Společné jméno

Dohodli jsme se s mojí ženou Jarmilou, že přijmeme společné jméno; nechci už, 
abych musel vysvětlovat cizincům, že Jarmila se nejmenuje stejně jako já Štogr, ale 
Štogrová. Vždyť je to nekorektní! A dlouho jsme to společné jméno hledali. Až teď, 
s Možností 155 jsme na to kápli. Já se budu jmenovat Bezděky Josef a moje milá 
Bezděky Jarmila.
Jen si moje milá nechá i umělecké (dívčí) jméno: Jarmila Bezděky Doležalová
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Optimismus 

Usilovat o cokoli ve světě je marnost a beznaděj. Ale to neznamená, že nemá smysl  
usilovat. Usilujeme o to a ono a prohráváme, prohrajeme. Víme to. Jen si to zpravidla 
zakrýváme. Usilovat? Ano, se vší silou. Abychom byli takoví, jací máme být; pojmeno-
vávat, pečovat, tvořit. Prohráváme a prohrajeme? Prohrajeme.
Myslíme si, že svět nám potvrdí správnost toho, v čem a jak žijeme? Nic se nám ne-
potvrdí, nic jistého ve světě. A jestli se nám něco ukáže, rozjasní, tak mimochodem.

Nezbývá nám než usilovat, a mimo tento svět se jen těžko orientujeme. Ale můžeme 
věřit, důvěřovat, mít oči otevřené a uši nezahlušené. Když v tomto světě žijeme bez  
naivních ambic, leccos nalezneme mimochodem, mimo usilování. Bezděky dosáhne-
me i na to, na co bychom jinak nedosáhli.
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(přednost)

Ten, kdo přesvědčivě mluví o radosti, 
má přednost před skeptikem. 
Proč?
Svědčit o dobrém a krásném znamená odkazovat se na to, co činí svět světem a stvoření 
stvořením: Řekové pro to vymysleli slovo harmonie a na základě jejich myšlení dostalo 
název i to, co je větší a lepší než my.

Chuť do života je oprávněná. Nejen díky příslibu.
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Část II.

Čtenáři se mají na co těšit. Značná část toho, co je v této Možnosti uveřejněné, avizuje 
budoucí větší celky, které hodlám vydat. Cílevědomě, ale leccos z jejich náplně splňuje 
podmínky předchozích bezděčných vstupů.

(Poznatek a vhled)
Ukázky exkluzivně pro časopis Možnost!

Pole je polem, pokud je plodné.
Významové pole je plodné, pokud nabízí porozumění. Porozumění a vhled.
Poznatek je postaven na nápodobě. Je to prefabrikát významů, materiál myšlení.

Jaký je vztah mezi poznatkem a vhledem?
Poznatek je to, co přijímáme jako platné pro druhé i pro nás. Vhled je „náš“, a je na 
nás, jak se pokusíme ho sdílet s druhými.
Poznatky se řadí, kupí, překrývají, ale dají se organizovat do schémat a systémů.
Vhledy se staví vedle sebe a jejich síla slábne, pokud se nestanou živou součástí nás 
samých.
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(Patřičné a nepatřičné)
Ukázky exkluzivně pro časopis Možnost!

Nepatřičné je to, co ze svého místa (ve které zaujímám postoj ke světu) oprávněně 
nechci vidět. Co je patřičné, je vždy předmětem otázky.

Patřičné je to, co ti patří, patří ti to „po zásluze“, odměna nebo výprask.
Nepatřičné je to, co by být nemělo, ale je to, jen je to v modu ošklivosti.
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(Slovník vnímání)
Ukázky exkluzivně pro časopis Možnost!

Hledím, vidím, dívám se, koukám a pokukuji, zírám a nazírám, něco spatřím, něco 
přehlížím, napínám a zaměřuji zrak. Čučím, vejrám. Klame a nebo neklame mě zrak? 
Ale to zdaleka není vše, co se týče viděného. Čeká nás řada překvapení, a pro tentokrát, 
jak jinak, začneme ze strany nečekané.

Brát něco na zřetel. Mluvit zřetelně.
Málo používané slovo přežívá v těchto dvou zaběhlých formulacích. Ale kdo si toto 
slovo spojí s viděním, s tím, co zříme? S tím, že něco nazíráme, nazřeme? Nesporně 
občas něco nazírám, a zírám, i když spíše známe lidový ekvivalent „čučím jako husa  
do flašky, čumím jako tele na nový vrata“, „No to tedy zírám“.
Nejbližší spojkou je snad pokyn „mluv zřetelně, aby se ti dalo odezírat ze rtů“. A něco 
je nezřetelné, nemá to jasné obrysy, nejde to zrakem rozeznat, tady už je to slyšet. Jistě 
je možné také prozřít, najednou uvidět to, co jsem (asi) mohl vidět už dřív, okolo čeho 
jsem chodil: viděl jsem to až když se mi nějakým (novým) způsobem otevřely oči.  
A ještě trumf, který už se ohlašoval v prozření: prozřetelnost. 

Je zření, a pak prozření. A prozřetelnost? Jestli mají věci ve světě své místo a jestli to,  
co se děje, má nějaký smysl, pak můžeme mluvit o prozřetelnosti. Můžeme mluvit  
o tom, že máme to, co jsme si zasloužili, co jsme si „vykoledovali“ atd. Přes veškerou 
neuchopitelnost toho, co se děje, a přes všechnu otevřenost dění, které přeci alespoň 
částečně závisí na tom, jak budeme jednat, vysvítá z dění světa jakási nepochopitelná 
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jednota. Můžeme ji vnímat jako jakousi danost, cosi nesporného. To, co se děje, 
můžeme vidět jako vnitřně provázané, nenáhodné. Můžeme uvidět souvislosti, 
naplnění toho, co mělo být. A o tom se snažím psát. Můžeme to brát na zřetel. Jistě, 
můžeme také to či ono, co se nám „nehodí do krámu“, pustit ze zřetele, to a nebo ono 
na zřetel nebrat, tvářit se, jako že to nevidíme. V tom jsme mistři. A právě touhle frází 
jsem začínal. Nakonec můžeme úplně zapomenout a ze svého slovníku toto slovo 
vypustit. Děti ve věku mých vnoučat většinou toto slovo nikdy neslyšely, a pokud ho 
slyšely, nezajímalo je natolik, aby ho… vzaly na zřetel. A čtenáři tohoto článku, kteří 
dočetli až sem, patří do miniaturní bubliny těch, které ještě zajímá jejich mateřština, 
prostředník v jejich vztahu ke světu, jejich důvěrník, tedy pokud mateřštině důvěřují.

Ale měl bych začít slušně, u faktu, že hledím a vidím. Kdybych nehleděl, nekoukal, 
zavřel oči nebo je třeba i nechal otevřené, ale „díval se někam do blba“ a svým 
vnitřním zrakem někde bloumal, promýšlel matematické relace a hledal pro ně vzorce, 
skládal básně… nehleděl bych a neviděl, resp. kdoví co bych viděl a jak bych to sdílel 
s druhými. Ale běžně (i když je naše pozornost zaměřená jinam) tak nějak hledíme, 
máme oči otevřené, nezakopneme při chůzi, nesjedeme z cesty při jízdě na kole. Ale 
ne že bychom nějak slídili svým zrakem od jednoho viděného předmětu k druhému: 
v tomto smyslu nic nevidíme, někam dojdeme, dojedeme, a po chvíli si už vůbec 
nepamatujeme, co jsme po cestě viděli – nebylo to nic, co by upoutalo naši pozornost, 
co by nás nějak vytrhlo, oslovilo. Ale jak nás oslovuje zrak? Jakou řečí?
Je to s tím hleděním a viděním nějak složité. Člověk hledí a vidí, jistě, ale čas od času 
si uvědomí, okolo čeho chodil nevšímavě, neviděl, nevšímal si. Ale co to je „si všímat“, 
když nestačí jen hledět a vidět? Všimnout si znamená, že se mi v nějakou konkrétní 
chvíli „jinak“ otevřely oči. A hle – jsme zpátky u prozření a prozřetelnosti! Ale co tedy 
s hleděním a viděním? Zkusme to znovu.



14



15

Jsem teď a tady, v konkrétním místě, v konkrétním prostředí, prožívám autentický 
život, ve kterém nejsem oddělen od toho, v čem žiji. Od hledění-vidění nelze oddělit 
to, co je bezprostřední-prostředí, místo a dění, to, čemu říkáme „situace“. Vypadá to 
jako komický nesmysl? Bezprostřední-prostředí? Nikoli! Bezprostřednost je zde nutné 
konstatovat a ještě na ní důrazně ukázat a nesnažit se ji jakkoli postihnout, popsat, 
dostat pod kontrolu. To, na co hledím, na mne totiž bezprostředně působí, a proto to, 
co vidím nelze odvodit jen z mého hledění.
Hledím, ale nevidím žádné obrazy, které by měly rám a oddělovaly předmět mého 
hledění-vidění od všeho ostatního. Hledím a vidím tak, abych se mohl v daném 
prostředí chovat přirozeně, třeba i jen „hledět si svého“. Hledět si svého – napadlo vás 
tohle slovní spojení, když jsme začali číst o tom, co znamená, když hledím a vidím? 
Mne ne. Ale nechal jsem se vést hleděním a „trklo mne to“. Napadlo mě to, byl to útok, 
přišlo to bezděky, nečekaně. Hledět si svého. Dobře vím, jak dobré je „hledět si svého“ 
a jak je to někdy ošidné, a člověku to nedá a hledí si i toho, co se ho zdánlivě netýká. 
Pak třeba vidí, vidí leccos, co by ani vidět nechtěl, ale nesporně to patří k tématu hledí 
a vidí. Patří mu to.

Můžeme hledět a vidět, ale většinou hledíme tak, jako by nešlo o nic jiného, než 
hledět si svého, jen trochu lačně. A naopak, něco se nám do našeho hledění vnutí, 
jako by nám to dávalo najevo, že bychom si neměli jen „hledět svého“, pohodlného, 
příjemného. Měli bychom se otevřít pro to, co sice ještě není naše, ale co se naším 
(tím, čeho si máme hledět) může stát. Hledím a vidím? Stavím se přitom ke světu „jak 
se patří“? Patřím na to tak, jak se patří? Zdánlivě triviální a zbytečné konstatování, 
hloupá otázka, hra se slovy? Ale ne.

Dění a hle: – dění? Nic v tom, v čem jsme otevřeni vůči světu, nelze podceňovat!
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(Dění a procesy)
Ukázky exkluzivně pro časopis Možnost!

Stále se setkávám s tím, že lidé, kteří o sobě říkají, že jsou „filosofové“, říkají, jak to je 
a snaží se udržet přednost schématu, struktury před myšlením. Myšlení jako by bylo 
bezcenné, pokud není zkroceno a zapřáhnuto do postraňků dřív, než začne být samo 
sebou – tažným koněm. Je mi to bytostně odporné.
Přitom myšlení začíná tak jednoduše a prostě: 

„Rozumím tomu, že jsem účasten dění a podílím se na něm vlastním jednáním“.

Proč se Descartes zabývá nějakým „myslím“ a „jsem“? Protože již je indoktrinován! 
Řešil otázku, kterou by si sám nepoložil, jen reaguje na cizí myšlení, snaží se, ale už je 
zapřáhnut v postraňcích, táhne cizí káru. Ale k čemu je takové snažení? Marná snaha, 
krásné slovní spojení. Snaha a marnost. Vidím to v celých dějinách filosofie: jistě, 
spousta skvělých postřehů, ale… Nechci táhnout cizí káru po cizí cestě. Není nejlepší 
začít tam, kde jsme si jisti, tedy u jistoty? U významu? Ne – všichni začínají filosofii 
tak, že probírají staré otázky, které je v hloubi vlastního myšlení nezajímají, a učí se, 
jak na ně odpovídat – až zapomenou, že by si otázky měli klást sami, a už vůbec se bez 
indoktrinace nedovedou zeptat, jaké otázky by si vlastně měli klást. A i ti, kdo udělají 
správný krok směrem k nezaujatému hledání moudrosti, se stejně nepustí své snahy  
o zapřáhnutí rozumu do nějaké „myšlenkové práce“, do stavění konstrukcí, abstrakt-
ních pomníků tomu, co „jest“. Buď práci (rozumu) čest!

Je třeba začít jinak, je třeba postupovat jinak. K čemu s Descartem konstatovat, že díky 
svému rozumu mám evidenci toho, že „jsem“. Co toto „jsem“  má znamenat? K čemu 
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to potřebuji? Kdysi dávno, na přelomu 70. a 80. let jsem v jakési juvenilní básni napsal 
verš:

„Proč bych ti měl dávat smysl, světe, já jsem ti ho nebral“.

Rozumím dění, vím, že se na něm účastním, podílím, a nemám žádný důvod hledat 
nějaký argument pro to, že jde o „skutečné“ dění. Ano, vím, že je něco dobré, správné, 
krásné, vím, co je to identita, protože jsem „sám sebou“ a mohu si v klidu něco přečíst 
o transcendentáliích, ale nepotřebuji tím či oním využitím rozumu vyfutrovat to, co 
vím, na čem je moje vědění založeno. Je založeno na tom, že od samého počátku vím, 
co znamená význam, smysl – to, co je mi přístupné, co tvoří „můj svět“. Podstatné je žít 
– nejde o nějaký formálně zachytitelný a opakovatelný výkon rozumu. Mluví snad ze 
mne rozum? Mluvím já – jistě přemýšlím, dávám si pozor, abych neudělal něco, co by 
mne později mrzelo, ale stejně něco udělám mimochodem, bezděky. Což může být vše 
věcí rozumu? A což musí být vše, co není z rozumu, nesmyslné?

Rozumím, rozumím rozumem, rozumím tomu i onomu, tomu, co se děje i tomu, co je 
formalizované v procesech, jistě, i fungování rozumím, a tomu, že na to nejsem sám, 
jistě. Ale nerozumím tomu, čemu rozumět nelze. Mluvím s lidmi, čtu, docela dost, ale 
vidím, jak mnozí dělají stejnou chybu. Filosofie, jak již napsal kdekdo, je láska k mou- 
drosti. Ve věci filosofie se nejedná předně a hlavně o to rozumět myšlenkovým sché-
matům, ale o cosi širšího – o vstřícné porozumění (lásku), které se projevuje mimo  
jiné jednáním, otevřeností, nasloucháním. Pouhá racionalita nás ve filosofii správně 
vést nemůže. 
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(Kreativita, neznámo ve mně a neznámo v tobě)
Ukázky exkluzivně pro časopis Možnost!

(Stylizovaný dopis) Jak přivést druhé ke kreativitě ve společném prostoru? To já v 
dnešním světě pidi-obrazovek a vět ze čtyř, pěti slov nevím; a neumím si ani představit, 
že bych se o to nějak systematicky pokoušel. Ale mohu pro tebe alespoň načrtnout 
analýzu celkového pole aktivit, ve kterém se dá pohybovat.

Problém 1
Komukoli, kdo je aktivní, se podbízí prvoplánový aktivismus, mainstreamový, 
podporovaný, de facto jen kanalizující skutečný potenciál kreativity (ministerstvo 
školství podporuje okupační stávku studentů za prostředí atd.).

Problém 2
Chybí vzory živých příkladů skutečné kreativity. Na otázku „co mám dělat“ má  
kromě mainstreamu před sebou mladý člověk jen prázdno. Chybí kreativní osobnosti, 
které by problematizovaly standardně pokládané otázky, které skutečnými otázkami 
nejsou.
Chybí vnější podnět, který by dynamiku spustil tak, jako spaliny letadla spustí 
kondenzaci par a vykreslí tak „čáry na obloze“.

Problém 3
Strach z neznáma: myšlenková infrastruktura mladých lidí je svazující, propracovaná 
do posledního návodu na vymačkávání uhrů: na internetu se dá zjistit, jak udělat 
cokoli. Z neznámem proto většina lidí nemá žádné zkušenosti, bojí se neznáma, 
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vyhýbají se mu. Bojí se ho stejně jako prázdna. Přitom teprve v otevření se neznámu  
je možné být kreativní, jinak jenom konstruujeme, projektujeme.

Problém 4
Otevření se neznámu je nahrazováno „experimentováním“. I experiment je mož-
ným zdrojem dynamiky dění, ale jen „podvázaným“, protože v experimentu si sami 
nastavujeme parametry toho, co budeme sledovat. I zde proto hrozí podlehnutí 
mainstreamovým motivům, aktivismu na straně jedné a zahráváním si se silami 
(magie) na straně druhé.

Zkušenosti
Připravil jsem pro jedno společenství hravý program pro sněm s tématem „prázdno“. 
Výsledek nebyl nijak valný

Zkušenost 1
Téměř nikdo si s prázdnem neuměl pohrát, otevřít se mu: jediným skutečně rozpoz-
naným a hojně využitým motivem bylo zaplňování prázdna, a vyprazdňování (lahve, 
sebe). Ale otevřená šíře hravosti s prázdnem naplněna nebyla (prázdná krabička kontra 
plná krabička atd.), prázdné nádraží, kde jsem jen já otevřený prázdnu… otevřelo se to 
prázdno ve mně samém? Přitom jsme na sněm jeli vlakem extra objednaným pro nás. 
Zaplnili jsme očekávající prázdno vlaku, ale nikdo si toho nevšiml, ani prázdna vlaku, 
který po našem vystoupení na zastávce v polích odjel zpět.

Zkušenost 2
Z deníků, které znám z pouti do neznáma, zřetelně vyvstává celá škála způsobů, jak 
si poutníci po celý týden poradili či neporadili s neznámem. Samo sebou, mnozí se 
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neznámému oteřeli a bylo to pro ně plodné. Někteří ale rovnou na začátku 
napsali, že žádné neznámo není – vždyť stejně tu a tam identifikuji nějaký bod 
na horizontu nebo nějakou krajinnou souvislost a mohu se tedy orientovat. 
A pak podvědomě (ale i vědomě a neskrývaně) sledují svoje preference… Jiní 
kverulovali – co je to za pouť do neznáma, když stejně narážím na věci známé – 
jako kdyby neznámo bylo jen tam, kde je na mapě nápis „Hic sunt leones“. 

Oba tyto přístupy se s neznámem v jistém smyslu míjely, neznámému se tito 
poutnící otevřeli jen sem tam, omylem, stejně na jakékoli jiné pouti. Podobně  
i ti, kteří „rekreačně strávili týden zdánlivě bezcílným pohybem v krajině“. 
Stejně si (nepřiznaně) organizovali svou cestu tak, aby jim nastávající dny vy-
hovovaly vzhledem k očekávané „pohodě“ takto stráveného času. Zaměnili 
neznámo za bezcílnost.
Naopak ti, kteří jsou na poutích zpravidla jen „chodci“ a kráčejí mezi větrnými 
mlýny, sopkami, určenými body nebo trasami, byli tentokrát často daleko 
citlivější: ztráta jednoznačného cíle (na který byli zvyklí se poutat) v nich 
uvolnila stereotypy, otevřelo je to pro neznámo.

Závěry a otázky

Závěr 1
Je možné obracet se na ty, kdo se dovedou otevřít prázdnu, zahrají si třeba hru 
na den bez reprodukované hudby se zaměřením pozornosti na nečekané zvuky. 
Heslo: Nezaplňuj se balastem, nezahlušuj se. Stejně tak hra na postní dobu: 
prázdno v žaludku, prázdno na obrazovce, prázdno ve mně samém. Rozehrát  
to jde různě.
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Abych mohl skutečně tvořit a spolutvořit s druhými, nemusím mít doma  
(v hlavě) nijak čisto a uklizeno, ale nesmím utíkat od sebe samého, od prázdna  
v sobě.

Závěr 2
Je možné se obracet na ty, kteří se dovedou otevřít neznámému jako tomu,  
co přichází a čemu mohu intuitivně jít naproti. Odmyslete si cíle, zapomeňte  
na ambici, na snahu hru ovládat. Mnozí, když se mluví o hravosti, zapomínají,  
že nejde o to mít hru pod kontrolou; jde o pravý opak! Vydat se neznámému  
v sobě, ale ne tak, že sám se sebou experimentuji a očekávám „efekty“.

Zapomeňte cíle, využijte chvíle 

(právě jen v prostoru otevření se neznámému vně sebe i v sobě.)

Shrnutí
Zkušenosti se společenstvím, které by mělo být otevřeno hře, nejsou nijak po-
vzbudivé, větší část zúčastněných upadá do stereotypů, nepřinášejících téměř 
žádnou kreativitu. 
Ale tenhle program by mohl rezonovat u těch, se nebojí neznáma a prázdna jako 
součásti našeho života, neznámého, ale v něčem blízkého – právě v tomto smyslu 
se můžeme setkávat s druhými. S těmi, kdo hledají, ale nikoli proto, aby jen 
zakryli strach a bezradnost v sobě a nejistotu co se sebou.
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Příloha: 
„Krajina a architektura“
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„Krajina a architektura“
Podklad pro přednášku
na workshopu Architektura v rozšířeném poli, 
8.12.2022, Fakulta architektury ČVUT Praha

Úvod
Struktury, konstrukce, hmoty, mechanismy, fungování: tak může leckdo chápat archi-
tekturu. Chápat ji „zevnitř“ jako aktuální zadání pro architekta, který vytváří hmotné 
prostorové objekty. Ale můžeme se „vrátit“ a začít jinak: začít se zkušeností člověka  
s architekturou jako jevem (pokud máme tendenci myslet fenomenologicky) a nebo se  
jen opřít o vlastní zkušenosti, pokud považujeme za základ to, co prožíváme. Postupuji 
cestou druhou, se znalostí cesty prvé.

Téma 1 Místo
Otázky: Kde se dá začít? Kde se dá zastavit? Co znamená zaujetí postoje? 
Oheň jako společné centrum zachovává trvalost místa a tvoří základ domu. Co znamená 
sedět kolem ohně? Význam domácího krbu.
Stmívání v krajině: u ohně se ozářené věci stávají tím, co vymezuje intimitu místa.
Blízké stromy a křoví, ohrada, val, které po soumraku osvětluje oheň, jsou elementár- 
ními prvky pre-architektonického vymezení se z krajiny.

Téma 2 Patřičnost a slovo „Patří“
Otázky: co znamená slovo „moje“ a „naše“? Co patří k sobě? Co je základem vlastnictví  
na straně jedné a patřičnosti (správnosti svého druhu) na straně druhé.
„Moje“ jako základ identity i vzájemnosti. Spatřené jako to co „někam patří“. 
Co znamená, když řekneme „Patří ti to!“?
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Racionalita jako správnost toho, co kam patří. Nepatřičnost jako memento.
Nepatřičné je to, co ze svého místa, ve kterém zaujímám postoj vůči světu, oprávněně 
nechci vidět.

Téma 3 Techniky a praktiky
Otázky: rozumíme dobře rozdílu mezi významy těchto slov?
Obě tato slova označují ovládající dovednost. V čem je rozdíl?
Techniky a praktiky se doplňují, ale v čem jsou jiné?
Praktiky jsou spíše formalizované postupy, vážou se spíše na dovednosti
(příklad praktik: používání příboru, zednické lžíce, hoblíku).
Techniky se spíše vážou na používání strojů, ale ne vždy jde o čistě racionalizované 
postupy bez nutnosti praktického ovládání.
Představa, že technika může být na člověku nezávislá (fungující), nás zbavuje místa,  
ve kterém člověk zaujímá postoj a zapojuje svoje schopnosti. Jak je to potom  
s patřičností?

Téma 4 Poznatek a vhled
Otázky: jsme schopni rozlišit významy těchto slov? 
Jak si osvojit minulé poznání, aniž by šlo jen o „vnější akceptaci“, ale šlo o porozumění?
Poznatky přejímáme jako danosti použitelné pro praxi (a v mezích praxe, které se 
věnujeme).
Vhled je individuální nazření nějakého významu, nebo souvislostí, které mají význam.
Problém je zpravidla na straně těch, kdo formulují na základě porozumění svoje 
„poznatky“, které předávají svým žákům, posluchačům.
Poznatky mohou vést k napodobivosti bez porozumění. To sice vede k praktickým  
výsledkům, ale zároveň k úpadku porozumění.
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Podtéma 4A Petr Rezek
Otázka: jak je možné, že je na jednu stranu obdivován (právem) a na druhou stranu 
nesporně (oprávněně) zavrhován?
Petr Rezek se již od dob diskusí u Jana Patočka stavěl proti formulacím /
zformalizování/ porozumění do podoby poznatků. Otevíral porozumění: skrze detail, 
skrze kroky stranou, ukazoval na příležitosti ke vhledu, otevíral je.
Tím se ale neustále dostával na hranici komunikativity. I s těmi, kdo od něj nepožado-
vali „poznatky“, jen se neuměli správně tázat. V posledku již Petr Rezek upadal do 
nekomunikativity bez ohledu na to, s jakými otázkami druhých se setkával. Ukazoval 
tím složitost a nebezpečí, které plyne z preference vhledu před sdílením (i sdílením 
pomocí poznatků). Není možné se držet pouze vhledů, vede to k asociálnosti. Je třeba 
se ptát obráceně: nikoli „jak sdílet vhledy, ale jak ale kombinovat poznatky abychom 
dali příležitost, prostor vhledům?

Téma 5 Pole
Workshop byl intuitivně správně nazván „Rozšířené pole…“.

Otázka: jak chápat pole, pokud to není úzký termín v některém z dílčích oborů 
(matematika, fyzika), což zjevně není případ názvu tohoto workshopu, neboť „pole“  
je zde něčím, co lze rozšířit a v čem lze vnímat architekturu jako celek?

Při zdůvodnění názvu byla citována stať, která je postavena na schématu, ukazujícím 
výchozí a následný, poučený postoj k výtvarnému objektu. Znamená toto schéma 
rozšíření pole?
Pole je z definice určené k plození. Pole není ohraničené svojí funkcí, je ohraničené 
svým smyslem. Pole porozumění, pokud je skutečně polem, by mělo plodit porozu-
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mění, nikoli poznatky, tak či onak schematizovatelné. V tomto smyslu je dobré, že 
organizátoři nezvolili beztvaré a neutrální slovo „prostor“, který generuje představu 
nespočtu možných přístupů, ale zabraňuje vytvoření místa a zaujetí postoje.
Na citovaném článku nejsou důležitá graficky vyvedená schémata, která vymezují 
způsoby, jak vytvořit místo, ve kterém je možné zaujmout postoj vůči soše. Důležité 
je, že zaujmout postoj nelze bez porozumění svému místu. To, co se mění, je způsob 
porozumění tomu, co to znamená zaujímat místo.

Závěr:
Prearchitektura jako způsob myšlení je založena na porozumění základním  
danostem a schopnostem člověka, který žije v uzavřeném prostoru intimity,  
v otevřeném prostoru koncentrovaného osídlení (provázaného složitou infra-
strukturou funkcí) i v krajině, která je otevřená dění.
Udržíme-li si tuto komplexnost v pohledu na aktivity člověka (a výsledky těchto 
aktivit), umožňuje nám to porozumět otevřenosti, svému místu, patřičnosti a ne-
patřičnosti, umožňuje nám to v přemíře poznatků ocenit to, co je nezprostředkova- 
ným vhledem, umožňuje nám to, abychom byli otevřeni pro to, čím se nám svět 
ukazuje, v čem se nám svět otevírá.

Nejsme vůči světu pasivní a zároveň nejsme ve vztahu ke světu odkázáni jen  
na svoji vlastní aktivitu.
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Očekávání a skutečnost

Velmi jsem se těšil, to znamená žil jsem v očekávání. Čeho? Právě toho, co si nedovedu 
předem představit nějak „konkrétně“, o čem mohu mít takové nebo onaké představy, 
ale vím, že se žádná z nich v plnosti nestane skutečností. A pak jsem sledoval  
45 krátkých i delších vstupů, ve kterých doktorandi, ale i studenti architektury a spří-
zněných oborů představovali svoje doktorandské práce, témata svých prací. A moje 
očekávání? Nějak nejasně jsem očekával, že se do jejich akademického zadání tak či 
onak bude „prosakovat“ skutečnost. A byl jsem zvědavý jak. Je to tvrdé? Ale ne, co 
jsem měl očekávat víc! Měl jsem očekávat, že se seznámím s novými trendy v oboru, 
které se týkají využití digitálních technologií (někteří tomu říkají „umělá“, já spíše 
„virtuální“ inteligence), mnohé názvy příspěvků v programu tomu napovídaly. Mne 
zajímala a zajímá skutečnost. A účastnit se na tomto workshopu byl projev optimis-
mu, který se ukázal jako oprávněný.

Skeptik by neočekával nic, nebo právě jen vytvoření přehledu a vytipování případných 
partnerů, pokud je potřebuje, ale asi by tomu neobětoval jeden a půl dne. Realista 
by předpokládal, že většina účastníků budou úzce zaměření profesionálové, kteří 
sbírají body v profesním růstu, v případě doktorandů, těch, kteří směřují k uplatnění 
v akademickém provozu, tedy nic oslnivého, nejspíš mainstream. Ale já byl optimista 
a očekával jsem to, co program avizoval, totiž jakési rozšíření v pohledech na věc, 
průlomy nebo i jen skulinky, jak již jsem prozradil výše, byl jsem zvědav, kudy se do 
myšlení adeptů akademické praxe vlamuje skutečnost.

A své jsem si nalezl téměř v každém příspěvku; v téměř každé prezentaci se dala nalézt 
otevřená otázka, byť ne vždy zcela jasně formulovaná, třeba jen nějaký dílčí vhled, 
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přesah myšleného přes svět, který „jen funguje“, přesah přes snahu „jen“ se do tohoto 
fungujícího světa správně (tedy chytřeji než ostatní) zapojit. Jistě, všichni chtějí svůj 
profesní růst, a orientují se podle toho, ale můj optimismus byl naplněn, protože se 
téměř u všech představa o profesním růstu tak či onak dostala do souladu se snahou  
o růst bez přívlastků.
Někde pod tím je jednoduché schéma vztahu architektů  k jednotlivým stavebně-
technickým specializacím. Specialista může být fachidiot a někdy to může být  
v jeho práci i výhodou – nemá pak sice odstup, ale architekt od něj dostane to, co 
mu dostatečně přesně zadá. Ale architekt odpovídá za celek a celek není nikdy sada 
výkresů v deskách svázaných mašlí, opatřených všemi příslušnými razítky všech 
orgánů státu, které s jakoukoli stavbou mají co do činění. Jde tu o jiný celek, jde tu  
o to, co vznikne a bude to mít svůj vlastní život. A většina z těch, kdo tu mluvili, měla 
povědomí o tom, co to znamená.

Mluvil jsem na tomto setkání o elementárních východiscích ve vnímání architektury 
a světa, o založení vlastní pozice, ale to patří jinam; v souvislosti s tím je jen důležité 
konstatovat, že po deváté hodině už se v kuloárech mluvilo zcela otevřeně tak, že 
architektura byla jen více či méně „patentním“ klíčem k tomu, jak se stavět ke světu, 
mluvilo se o tom, jak sdílíme to, co máme s druhými společné. Jak se na něčem 
společném shodnout. Mluvilo se o tom jak a v jakém prostředí s druhými žít a co je 
pro to potřeba. A nemalá část účastníků pak pokračovala v ještě širších rozhovorech 
do časných ranních hodin. A světe div se: když se následující den v půl desáté začínalo, 
byla konferenční místnost docela zaplněná, chyběli především ti, kdo již včera pozdě 
večer odjeli do Liberce.
Zdá se vám to neuvěřitelné? Vybájené, v dnešní době nepravděpodobné?


