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SI TO JEDINÝ CO MÁM

Uviděl jsem z okénka vlaku napsané fixou na žluté stěně rozpadávajícího se 
nádražíčka v Zavidově. A v té lokálce ztracené mezi vesnicemi jsem pochopil,  
že jsem potkal dotek anděla a jeho dopis Bohu.
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Tři věty Josefovy

Klíčem k mnohému je naše tělesnost, a právě z vlastní zkušenosti pohybu a postoje 
vyplynula formulace „Tří vět Josefových“.

Formativní zkušenost, které mě vedla ke vyslovení „První věty Josefovy“, vznikla  
z čisté radosti, když jsem na horách probíhal pohyblivá suťoviska. 
Labilním suťovým polem jde jen ztěží procházet, nejde odhadnout, který kámen 
váhu člověka unese a který se pod ním pohne, skulí. Takové suťovisko jde ale 
překonat „dynamicky“, jde ho přeběhnout. To vyžaduje najít si správný směr 
pohybu, mírně šikmo dolů napříč labilními kameny, které pod nohama uhýbají, 
propadají, ale vždy je možné se na nich alespoň trochu odrazit a nebo naopak 
došlápnout, opřít tak, aby to stačilo ke koordinaci dalšího vlastního pohybu. Celý 
splaz kamenů je občas v hřmotném pohybu a na vrcholu vší té nejistoty se pohybuje 
člověk – cílevědomě, z jedné strany kamenné laviny na druhou.
Jde o silný tělesný zážitek pohybu, ale nejen to.
Základem přístupu ke světu je lehkost, hravost, vědomí, že chci-li určovat směr, 
nesmím předem plánovat a ovládat každý krok. Slova zrazují, neunesou tíhu 
toho, co chce člověk vyjádřit, stahují ho dolů, nejsou pro jeho řeč dostatečnou 
oporou. Nemá smysl snažit se dokonale ovládat slova, to je marnost. Nechte slova 
přicházet – a volte je až v situaci, ve které je vaše řeč jistá ve své aktualitě, a přitom 
nezabezpečená, bez frází a osvědčených postupů.
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„Druhá věta Josefova“ vychází ze zkušenosti pohybu v jeskyni. Pokud se člověk 
souká, protahuje, plazí, popolézá atd., vykonává nesčetně pohybů, které nejsou 
rutinní chůzí, které nejsou zatížené samozřejmostí. Musí mít sílu, ale ne proto, 
aby ji vynakládal zbytečně. Každý pohyb má svůj smysl, tak jako v tanci – a každý 
zbytečný pohyb zatěžuje, je balastem života. Člověk se může ve světě pohybovat 
jako „ryba ve vodě“, ale nesmí chtít vítězit silou a nemá dělat pohyby, které jen 
demonstrují převahu jeho síly v dané situaci. A tanec, ten není zbytečným pohybem, 
ten už vůbec ne.
Stejné je to s myšlením, řečí. Dej Bože, abych říkal to, co říkat mám, a smlčel to, co 
není k vyslovení, a abych dal své řeči prostor pro to, aby se radovala v tanci zdánlivě 
neúčelném.
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„Třetí věta Josefova“ vychází ze zkušenosti z potápění s dýchacím přístrojem. Když 
se člověk ponoří dost hluboko, aby ztratil vizuální kontakt s hladinou, dostane se do 
stavu bezčasí, beztíže, neví, kde je dole a nahoře, celý svět se mu stane průsvitným 
amorfním prostředím zcela se nabízejícím jeho chtění. Může s minimem úsilí cokoli 
(kamkoli). Jen jednu věc musí – sledovat hodinky a tlakoměr, protože v tomhle 
světě je na výpůjčku, nesmí se příliš vzdálit a musí se vrátit.
Vertikalita, hodnoty, orientace – to vše nám připadá samozřejmé, ale není. Je to 
výkon, je to výkon postoje, který zaujímáme ve světě. Snadný svět chtění se nabízí 
ve slovech a gestech, které jako by mizely, ztrácely se v neurčité minulosti – ale 
není tomu tak. Slova a gesta nepřecházejí do šumící pěny, do neurčitosti. Naopak, 
vytvářejí kontury a tvary - světa, i tebe samého.
Každý únik do světa bez zaujetí postoje končí snahou o vynoření, urputnou snahou 
o to, udržet se nad hladinou a nalézt oporu, pevnou půdu pod nohama.
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Ach ctihodný kmete
už se ti to v hlavě plete
ach ctihodný děde
přesto víš, kam cesta vede 

Je již dlouho vědecky dokázáno, že za přesně stanovených fyzikálně-chemických 
podmínek a v definovaném prostředí se člověk chová přesně tak, jak jej zrovna 
napadne. A andělská křídla, na ta by člověk neměl zapomenout.
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JEČMÍNEK - TAKÉ MOŽNOST

 Už je to pěkných pár let, kdy na perón pražského hlavního nádraží rozbalený 
kobereček vítal hanáckou delegaci, jejíž akademický zástupce pak položil olomoucký 
tvarůžek v podobě věnečku k pomníku sv. Václava. Už je to pěkných pár let, kdy 
byla takto připomenuta dlouhá spolupráce samizdatových časopisů Možnost  
a Ječmínek v 80. letech. A je to pěkných pár let, kdy jsme po vodě na jednom 
z přítoků Moravy pouštěli košík – nikoli s Plaváčkem, ale s darem Možnosti 
Moravanům, korunou Krále Ječmínka, který byl už dávno prohlášen za nezvěst-
ného. A teď jsme se rozloučili s Václavem Burianem, hybatelem řady věcí nejen  
v Olomouci.

Ječmínek je také Možnost, takhle mínuskami už je původní dvojznačnost pryč. 
Členové tehdejší redakce mě mnohému naučili, zejména vážit si i pohledů a postojů, 
které se ani zdaleka nepodobají těm mým. Jako by mi král Ječmínek poskytl ještě 
jiné oči, kterými se dá dívat na svět, nebo jako by mi dal příležitost ochutnat potají 
ze zakázaného pokrmu, který mi prohloubil uši k slyšení.
Děkuji.
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Scylla a Charybda

Pro pochopení některých věcí je výhodné nalézt koncept, ve kterém se dá ukázat 
vnitřní logika celku. Ale pro pochopení jiných je lepší nechat kontext kontextem  
a použít obraz – ten umožňuje znovu a znovu se vracet k nahlédnutému, zachycené 
a sdělitelné kontexty pak jsou vedlejším produktem takového myšlení.Chceme-li 
se zbavit černobílosti, dialektiky a všech ideologických zátěží, je třeba opustit iluzi 
a často záměrnou manipulativní lež, podle které lze vše rozložit na elementární 
bezhodnotové „informace“, ze kterých se pak dá porozumění skutečnosti sesta-
vovat jako puzzle.Rozumět se dá jen ve vztazích, a lépe je, když nejde o vztahy 
statické. Rozumět ve vztazích, které jsou výsledkem „dění“, toho, co se odehrává 
tak, že se nás to týká. Ale k tomu, jak se nás to týká, je třeba zakládající obrazy 
umět „vnímat“, umět je „vidět“ vždy znovu jako něco starého a zakládajícího, ale 
zároveň jako něco nového. To není „rekonstruktivní hermeneutika,“ protože nic 
nerekonstruujeme. Původní obraz máme stále „k dispozici“, je nám znám, jen se  
k němu vracíme.

Rozumět zakládajícím obrazům lze jen ve vztazích a klíčem, skrze který čteme, 
jsou limity, hraniční zkušenosti. Nikoli tedy matematické limity jako to, co už je tak 
malé nebo velké, že nemůžeme konstatovat žádnou velikost toho. Nikoli tedy limity 
„lidských možností“, jak je chápe dnešní sport, jako je např. cyklistická hodinovka 
na oválu, kde se kdosi „honí dokola“, něco zhola zbytečného, co je jen dalším 
nesmyslem v Guinnesově knize absurdit. Vydat se z posledních sil má smysl tehdy, 
pokud o něco jde. A pokud člověk bojuje o život a nebo o vztah k druhému, pak to 
není nic dialektického, jako není dialektickou dvojicí život a smrt nebo dobro a zlo.
Scylla a Charybda znamenají zlo a smrt – ale každá má jiné jméno. Zlo a smrt není 
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„něčím“, je tím, co nás obklopuje. Scylla je vždy jmenována dřív – jako by jedna 
hrozba byla trvalejší, jako by jeden typ nebezpečí byl trvalejší, stále aktuální. Ale 
jaký je to typ? Má cenu se ptát? Jen víme, že nebezpečí ztroskotání nám hrozí,  
i když nám není dáno proplouvat úzkými místy. Charybda je zpřítomněním onoho 
nebezpečného úseku dění, ve kterém se naše možnosti volby zužují, kdy nemáme 
příliš na vybranou. Scylla a Charybda se jako motiv hodí k porozumění naší situaci, 
ve které nemají velkou cenu všelijaké bipolární úvahy, kterým ještě nedávno většina 
z nás věřila. Východ a vše, co je s ním spojené možná má blízko ke Scylle – je 
stálým nebezpečím, ale jen naivka může Západ vidět jako „cestu“. To by bylo 
snadné žít stále v protikladech snadno identifikovatelného „Dobra a Zla“. Je nám 
dáno proplouvat mezi úskalími, která vidíme všude kolem sebe, napravo i nalevo. 
Ale je větší hrozbou monokratický Východ nebo manipulativní a destrukční Západ? 
Je větší hrozbou vyprázdněnost nebo petrifikace starých forem? Je větší hrozbou 
představa, že „nic nebude bolet“ a k ráji na zemi se můžeme „skoro přiblížit“ a nebo 
militantní islám, který svůj „ráj“ chce nastolit bičem?

Všechna tahle stará schémata můžeme v klidu opustit.. Mezi Scyllou a Charybdou 
už je dávno postaven dálniční most a nikdo neví, jestli je dost vysoký, abychom 
propluli s plachtami, a jestli je úžina mezi nimi dost široká, abychom propluli  
s vesly, nevíme, jak hluboký můžeme mít ponor, protože nás může čekat mělčina.
Scylla a Charybra se přiblížily tak, že nerozpoznáváme nic  – a nepomůže nám ani 
kompas, žádné způsoby dosavadní orientace. Dokonce už ani Scyllu a Charybdu 
nevidíme jako reálné útesy, jako bychom pluli nocí, ve které se nebezpečí může 
objevit kdekoli. Víme jen, že nám hrozí ztroskotání, a že nesmíme věřit klamným 
majákům. Na druhé straně máme jistotu:  
mezi Scyllou a Charybdou lze proplout.



12

Architektura jako schopnost
(Schopnost jako možnost)

Je celá řada slov, kterými se snažíme zachytit to, co člověk zvládá, umí, dokáže. Leccos 
zná, dovede, leccos se naučí, poznává, získává zkušenosti atd. Ale ve vší té edukaci, 
znalostech, technikách a dovednostech se tak trochu ztrácíme. Co to vlastně je „vědět 
jak“? Co to znamená „vědět“ ve smyslu vidět nebo slyšet, mít „vhled“? K čemu se 
vztahujeme, když uplatňujeme na jedné straně znalosti a dovednosti a na druhé straně 
intuici, kreativitu, představivost?

Existuje několik syntetizujících oblastí lidské činnosti a Možnost se věnuje jedné z nich 
dlouhodobě. Komentáře, útržky zdánlivě bez souvislosti, komentáře, provokace… to 
vše je jakási architektura řeči, nezatížené zbytečným balastem, která v mnoha různých 
polohách ukazuje totéž: že život a tedy prostor svobody našeho jednání je nám dán  
k tomu, abychom do světa něco vnášeli. Nejen, abychom „procesovali“ svoji každo-
dennost, uplatňovali naše dovednosti, používali to, co jsme se naučili…  nejde o to 
„zvládnout toho co nejvíc“, nejde o to dostat se co nejdál – ale o co tedy jde?  
O „ „pohodu“? To se mi skoro otevírá kudla v kapse, nic není tak beznadějně šedivé  
jako vyvážené a nepříjemností zbavené „trávení času“, jako bychom byli poživači toho,  
co se děje.

V tomto smyslu je Možnost architekturou, vytvářením prostoru, který může být obýván 
živými lidmi. Není jistě vlídná pro ty, kdo chtějí „být v pohodě“, naopak, to, co nabízí, je 
v jistém smyslu nepohodlné – ale zároveň identifikovatelné; Možnost se nedá zaměnit za 
něco jiného.
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Architektura je dotvořením prostoru podle vnitřně jednotného konceptu, vytvoření 
rozvrhu tu nestojí „vedle“ reálného dění, stavění. Ten, kdo postupuje podle takovéhoto 
konceptu, neví předem, jak bude vypadat ten který detail, ale když se k němu dostane, 
ví, jak se při jeho dotváření vztáhnout k celku – tomu, který již je vytvořen, tomu, který 
bude dotvořen po dokončení tohoto detailu, ale také k tomu, který se bude dál dotvářet 
dalšími zásahy. A nejen zásahy, vztahuje se k celku, který bude „ožívat“ tak, jak se v něm 
budou pohybovat konkrétní lidé. Už je to příliš akademické, odtažité? Podíváme se tedy 
na příklady konkrétních architektonických řešení staveb, spojených s autorem Možnosti. 
Ale nejdřív ještě trocha úvah.

Architektura je schopnost. Je to schopnost vnést něco nového do toho, co již je. Tedy na 
jedné straně reagovat a na druhé straně přinutit k reakci jsoucí, vtáhnout ho do „hry“, 
způsobit, že se stane součástí nového celku. Znamená to především dívat se na to, co je, 
jako na to, co bude, a naopak, vnímat jednotu toho, co bude, nejdřív tak, a potom jinak. 
To se týká stavby i vázané řeči. Znamená to ale především nenechat se vést a tedy svádět 
tím rozvrhem, který již v sobě „jsoucí“ má. Nejde zde o to „prodlužovat trajektorie“, které 
se dají odhalit, identifikovat. Architektura pracuje  
s novostí, s něčím, co je sice organické, ale doposud to není. Kreativita není „létání  
v oblacích“, není protikladem chůze v realitě. Kreativita je otevřením pro to, co je tak,  
jak by to mohlo být. Proto Možnost. Možnost již dlouho nepřinesla programový článek  
a dvojčíslo 122-123 nební nijak „kulaté“, nijak k tomu nevybízí. A přesto je tady, přišel  
čas.
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(Oswego v dobové kresbě)
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I. Trampské boudy a architektura

Relativně nedávno jsme procházeli s ranci pod Plešivcem na brdských Hřebenech 
a objevili „novou“ trampskou boudu. Byla „ošklivá“. Stojí ve starém zarostlém 
lomu tak, že by mohla stejně tak stát kdekoli jinde. Obytný prostor přizpůsobený 
požadovanému standardu, vypovídající o tom, že jeho stavitelé nepřesáhli svou 
zkušenost z panelákového rozvrhu nebo z rozvrhu domků v satelitech. Jako by 
bylo samozřejmé, že domy se stavějí podle projektu bez toho, aby jejich projektant 
(architekt by bylo možné použít jen v úvozovkách) nikdy na daném místě nebyl, 
a ani to nebyla jeho 
ambice.Tlouklo to 
do očí a nestálo to za 
obrázek.
   
Bouda Oswego, také 
na Plešivci, byla 
postavena tak, aby 
završovala pohledovost 
ve vrcholových partiích 
skalnatého hřebínku  
– a to jak zvenčí, 
tak zevnitř, dalekým 
výhledem na západ. 
Dominantní místo, 
dominantní stavba  

Vánočka
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z borovicových klád, vrostlá do útesu, pod ní rozsáhlé suťové pole. Bylo postaveno 
pravděpodobně na konci šedesátých let.Oswego jen zvýrazňuje dramatickou domi-
nantu skály nad hlubokým údolím, kde se může zachatitt zkroucená borovice  
i obydlí člověka.
Oswego využívalo krytu skály jen do té míry, aby neztrácelo nic ze svého výsadního 
postavení, nijak neskrývaného.

Bouda Vánočka byla při svém vzniku (cca o patnáct let později) vnímána zcela 
jinak. V době represí jsme ji postavili ve víceméně neznámém a nefrekventovaném 
koutu Rakovnicka, snažila se co nejvíce „schovat“, až „skrčit“ v koutu starého 
opuštěného žulového lomu z 1. republiky. Jedno „okénko“ měla sice na západ 
směrováno k dalekému výhledu, ale jinak byla svou „tváří“ obrácena do intimity 
malého lomu s ohništěm, kryta skalkou, tvořenou a obklopenou velkými oválnými 
žulovými balvany. Kontrast rovných lomových stěn a oválných obřích kamenů také  
v sobě nesla. Splývala s terénem, viditelná jen z jedné strany.

V tomto srovnání vyniká, jak významný je kontext, záměr a zároveň reflexe 
vlastního místa stavby a vlastního místa stavitele. To vše jde v jisté míře řešit 
„intuitivně“, ale  právě jen v jisté míře. Protože k tomu, aby byla architektura 
architekturou, musí „odmítat“ to, co by ji „rozřeďovalo“, oslabovalo – a o tom je 
třeba vést spory s těmi, kdo celku nerozumí jako celku, ale jako agregátu, který 
vzniká libovolnou adicí. Architektura začíná tam, kde některé věci prostě být 
nemohou, a stojí za to jít do konfliktu za to, aby „nebyly“, nekazily celek.
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II. Areál Chříč

Složitý provázaný 
celek, vyznačující se 
velkými kontrasty. Byl 
dotvořen jako celek, 
přestože se některé jeho 
části zdály být pouhou 
depandancí, jakýmsi 
„přívěskem“ k hlavnímu, 
dominantnímu komplexu 
budov pivovaru a slado-
vny a úzkého dvora před 
nimi. Všechny vnitřně 
související zásahy byly 
vedeny snahou vyvážit 
„horní“ a „dolní“ část 
areálu. Samozřejmě 
že barokní budovy 
dlouhé téměř 100 metrů 
nemohly být vyváženy 
objemově, ale kontrastem 
a obě části byly spojeny 
vhodným „modulem“.
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A. Mušle

Trámová stavba působí již podle jména dostředivým dojmem, použijeme-li 
paradox, ukazuje vcelku otevřeně, že podstatné je to, co je uvnitř. Vytváří vyosené 
centrum zahrady, jako by se mírně pootáčela po pivovaru, otevřená proti jedinému 
mírnému svahu a přirozené přístupové cestě. V tomto smyslu má charakter pódia, 
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a je také používána v rámci festivalů jako stage. Ale její hmotové těžiště tvoří 
nenápadný oltář, vsazený do mohutných opěrných trámů, které nesou podstatnou 
část váhy předsazeného střešního oblouku – čelenky. Mušle také slouží jako kaple  
a slouží se zde mše zpravidla v sobotu nejbližší svátku sv. Jakuba.
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B. Propojení areálů

Aby byla obě centra (budova pivovaru a zahrada) propojena, bylo třeba nově 
vtáhnout do hry svah mezi nimi: svah, který byl zarostlý kopřivami, keři, vysoký 
víc jak 7 metrů, prakticky nepřekonatelný. Pohledově směrem od zahrady k věži 
pivovaru bylo v mohutné skládané zdi postaveno kamenné schodiště. Jeho spodní 
část vede po hraně zdi a odpovídá volnému charakteru spodní zahrady, při stoupání 
se postupně stáčí doprava a orientuje se tak více k budově sladovny, „noří“ se do zdi 
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a stává se intimnější, uzavřenější. Mění se také rytmus odpočivadel mezi schody. 
Podobně při cestě dolů je ve výšce sedmi metrů vstup „bezpečně“ zapuštěn do 
zdi, která díky pootáčení schodiště vytváří dojem interiéru – a teprve v polovině 
schodiště člověk, sestupující ze schodů, „zakusí“ otevřený prostor zahrady.
Mentálně tedy člověk prochází ze zahrady do uzavřeného dvora (a nebo naopak)  
již na schodech – aniž by byl tento přechod vnímán jako rušivý.
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III. Věž

Komenda Reguly Pragensis obsahovala nelogickou „proluku“, která vznikla 
zbouráním „chlívků“ mezi vlastním domem a malou stodolou. Přitom právě do této 
proluky byla v novém architektonickém pojetí situována „křižovatka“ všech pohybů  
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a funkcí celého komplexu. Prvním zadáním v rámci dotvoření tohoto komplexu  
bylo vytvoření vazby s budovanou francouzskou zahradou, věž projektovaná do 
proluky byla výrazně předsazena před frontu kterou tvoří bok domu a štít stodoly,  
a opatřena velkými dvoukřídlými vraty. Masivní kamenná stavba prvního podlaží 
tak hmotově kontrastuje s domem i stodolou..
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Ve výšce více než 3 metry navazuje lehká hrázděná konstrukce, celková výška věže 
je více než devět metrů, na její horní ploše je ochoz, dřevěná část věže tvoří jednu 
velkou „sněmovní“ místnost vysokou 5,5 metru s ochozem a dvěma řadami oken 
nad sebou, její podlahová plocha je 4x6 m.
Samonosná konstrukce hrázdění je následně vyzděna, je zároveň ornamentem,  
který v sobě nese anagram Maria s obráceným R – znakem používaným Regulou 
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Pragensis na mincích vlastní měny. Věž je pohledově dominantní, na ochozu je 
místo pro podávání kávy s výhledem jak na francouzskou zahradu, tak na budovaný 
anglický park a v současnosti na funkční model větrného mlýna, který stojí na jeho 
okraji. Ve spodní části je věž víceúčelovou místností s malou pekárnou na chleba, 
krbem, má východy do všech čtyř stran: spojovací dveře s profánní světnicí, dveře 
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do stodoly k točitému schodišti vedoucímu do sněmovní místnosti, velká vrata do 
anglického parku, které z ní v jistém smyslu vytváří „sallu terrenu“, a spojovací dveře 
na dvorek.
Sněmovní sál, který dvěma řadami oken zvýrazňuje svůj slavností ráz, je záměrně 
vyvázán z každodenního užívání. Na odvrácené straně stodoly je umístěna malá 
věžička se zvonkem, který svým poledním zvoněním připomíná každodennost. Věž, 
předsazená a přesahující úroveň střech, tu stojí jako trvalá připomínka svátku, který 
může přijít kdykoli.

Po těchto sondách se můžeme vrátit k tomu, co je to architektura jako schopnost. 
Je to především vztah k reálnému:  k tomu, co je a co bude.  Tam, kde nestálo nic, 
stojí věž. Tam, kde byl nepřekonatelný svah zarostlý kopřivami, je kamenná zeď se 
schodištěm - oboje na samé hranici technických možností - a přesto dotaženo  
k realizaci. Co bylo dřív - inspirace nebo racionální úvaha? Téma se postupně rodí, 
a tak je vytvářen koncept - do jaké míry jde o výsledek kreativity a zároveň racio-
nality zvažující reálnost? Do jaké míry je to „vidění“, předjímání toho, cobude?
Kreativita může být „vypuštěna ze řetězu“, ale pak jen málokdy vzniká dílo.  
V architektuře je kreativita planá, pokud není provázána s dalšími vrstvami myšlení 
- se schopností uvažovat o jednotě konceptu a s racionalitou, která zkoumá reálnost 
provedení. A samozřejmě pak s organizací vlastní práce, zhotovení díla.
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Dění, procesy, řízení a vedení 
(část z větší práce)

Proces je to, co máme pod kontrolou, u čeho můžeme předpokládat opakovatel-
nost, je to taková sledovaná řada stavů, ve které předpokládáme přímou vázanost 
jednoho stavu na druhém – a do procesů tak umíme a nebo alespoň do jisté míry 
umíme efektivně zasahovat tak, abychom je ovlivňovali. Vycházíme přitom ze 
standardizace podmínek a vstupů a statistické platnosti. Pro porozumění procesu 
je podstatná efektivita – pokud je „odlišných“ výsledků zanedbatelné množství, pak 
nás nezajímají, chyba je implicitně spojená s procesem jako takovým. Naší snahou 
je, aby se procentuálně počet chybných výsledků přibližoval nule.
Pokud se zabýváme efektivitou systému, pak je chybovost jedním z nepominutel-
ných vstupů, souvisí v tomto modelu s náklady na standardizaci. Výše nákladů na 
standardizaci (surovin, technologických podmínek atd.) je často nepřímo úměrná 
chybovosti – předpokládáme, že při dokonale standardizovaných okolnostech by 
se chyba vyloučila. A jen exponenciálně se zvyšující náklady na standardizaci nás 
vedou k tomu, že se s chybou smiřujeme – hledáme vyvážený poměr mezi náklady 
na standardizaci na straně jedné a ztrátami, způsobenými chybovostí na straně 
druhé.

V tomto smyslu je pro nás proces modelem, skrze který rozumíme dění obecně: to, 
co se děje, jako by šlo ve kterémkoli segmentu dění „rozdělit“ na standardizované 
procesy – a zase z nich složit, jen s tím, že pak máme celé dění „pod kontrolou“.  
V jádru takového myšlení je ale obsažena logická chyba. Ať již vyčleníme z celku 
dění jakkoli velkou část, zůstává dění jako celek ve své povaze nezměněno – a tak  
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je pro tento náš vstup nutné správně položit nejen otázku na povahu procesu, ale 
také otázku na povahu dění. 
…

Je třeba si uvědomit, že experimentálně ustavené procesy představují jen pohyb 
bez budoucnosti – tedy budoucnosti v pravém slova smyslu. Snaha vytvořit 
opakovatelné standardizované podmínky vede k tomu, že minulé ztrácí smysl jako 
minulé a budoucí jako budoucí. To, co se odehrává v donekonečna opakovaném 
experimentu převedeném do „výroby“, už není děj. Je to proces, ke kterému 
nemám žádný vztah. A takový „proces“ je přímým protikladem děje. Dokonalým 
protikladem, příkladem děje je jakýkoli příběh, tedy to, co se děje s otevřeným 
pokračováním – které není libovolné a nahraditelné, i když není jasné, „jak to bude 
dál“ a proč je to právě takhle. (Ne jenom „jak to dopadne“ – to je typické pro dnešní 
ikonický sport.)
Ale je možné vrátit se na počátek. Leccos se děje tak, že „logika“ tohoto dění 
lze nalézt až zpětně, ale přitom ani v průběhu dění o celkovém smyslu dění 
nepochybujeme. Pokud se podílíme na dění, nepotřebujeme se ptát na řady příčin  
a následků. Nejde tu přitom jen o to, mít větší či menší identifikaci s institucí  
– s tím, co je vázáno na procesy. Jde také o to, porozumět jednání jako aktu, ve 
kterém daná osoba přebírá odpovědnost jak za stabilitu (která je jen zdánlivě 
samozřejmou hodnotou), tak také za změnu, která hodnotou být může.
 
Ten, kdo má dobře řídit, musí především vést – tj. mít schopnost orientovat se ve 
světě a rozumět dění – a toto svoje porozumění (před-porozumění) být schopen 
přenášet na ty, kdo jsou vedeni. Jedině v takovém modelu pak je ospravedlnitelné 
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odpovědět na (nevyslovenou) otázku „proč mám dělat právě tohle“ slovy „protože 
jsem to řekl“. Nikoli „proto, že máš v pracovní náplni povinnost poslouchat pokyny 
nadřízeného“.
Převzetí odpovědnosti není „jen“ o realizaci předem připravených projektů,  
u nichž je modelově vypočítána vysoká pravděpodobnost úspěchu. Dobré řízení je 
především vedení – právě proto, že zahrnuje snahu o to porozumět dění a správně  
na něj reagovat. Analýza dění přitom nemusí být nic iracionálního, je jen třeba  
jasně si uvědomovat, co dění je a jak je odlišné od procesů, jak odlišné je vedení  
od řízení. Je třeba, aby se samo řízení stalo předmětem otázky. Řízení, jak vyplývá  
z předchozího, není proces, a pokud je použito na „zastřešení“ procesu vedení,  
vede to nutně ke ztrátě potenciálu dané konstelace.
Každé řízení, které je „pouhým“ pokusem o zajištění chodu procesů, vede ke 
zvyšujícímu se napětí se skutečností a k hromadění napětí, ztrátě efektivity 
apod. Skutečně efektivní řízení je zčásti vedením a je založeno v promyšleném, 
cílevědomém formativním procesu, který je buď kreativní, nebo empatický.

Ten, jehož cílem je správně řídit, nemůže svoje rozhodování postavit pouze 
na analýze toho, co již proběhlo, ale měl by předjímat budoucí jako racionálně 
neuchopitelné, jako možné. Jak již bylo řečeno, lze v tomto smyslu sledovat dvě 
možná „těžiště“ takového procesu. Jeden je ve své povaze kreativní – vytváří 
prostor pro to, aby se to, co je „nepředstavitelné“, uskutečnilo, stalo. To, co je 
nové, je připravováno ve vlastním utváření, ve vlastním tvůrčím projevu, který 
sice nekontrolujeme, ale pro který vytváříme prostor a podmínky a u kterého 
kontrolujeme dynamiku dění. Druhý je spíše empatický, otevírá prostor pro to,  
co se „ohlašuje“ jako iracionální náznaky budoucí racionality.
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Zabýváme-li se řízením skutečně do hloubky, pak nejsou nejdůležitější různé 
modely a metody řízení více či méně centralizovaného, s různými zpětnými 
vazbami a kontrolními mechanismy. Největším problémem každého řízení je smysl 
– zadání pro toho, kdo řídí. Jistě můžeme poměrně jasně definovat krátkodobé, 
střednědobé i dlouhodobé cíle – a celý „projekt“ řízení postavit jako proces. Se vším 
všudy, tak, jak jsme proces popsali v úvodu tohoto materiálu. Pak je ale hlavním  
a poněkud „nízkým“ cílem toho, kdo řídí, tlačit budoucnost co nejvíc „před sebou“. 
Snažit se o stabilitu, snažit se o to, aby jakákoli změna byla pod kontrolou, snažit 
se, aby tak jako v uzavřeném procesu vše zůstalo „uvnitř“ systému a budoucnost 
jako to překvapivé „nikdy nenastala“. Jen se tím ale přibližujeme katarzi, protože 
to, co nepředpokládáme a co si nedovedeme představit ,se v jistém smyslu v naší 
budoucnosti „hromadí“. 
Ten, kdo řídí, potřebuje jen projekt. Ten, kdo vede, potřebuje mapu, kompas  
a schopnost rozhodovat se v situacích, ve kterých ani mapa ani kompas neposkytují 
víc než jen obecnou orientaci a rozhodnutí je prováděno v nezajištěnosti. To je 
vlastní a nejdůležitější aspekt odpovědnosti těch, kdo rozhodují za celek.
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Materiál, chaos



32

Marginálie k pobabylonské řeči
(citace z Revue Trivium 5/2014)

Jazyk po pádu samozřejmě není předurčen k blábolení – jsme kompatibilní s Bohem  
v tom, jak je řeč vůbec myšlena, a Bůh k nám mluví tak, že mu rozumíme, aniž 
bychom si jako muslimové museli myslet, že mluví arabsky. Ačkoli se pro nás svět 
vlastně „děje“, dokážeme se na něj ptát jako na to, co je – máme základní metafyzický 
odstup, ve kterém si můžeme uvědomovat , že ke světu zaujímáme postoj, a na druhé 
straně si uvědomujeme, že nás svět přesahuje, že ho nikdy nemůžeme mít celý, ba 
dokonce že nikdy nemůžeme vědět ani jen zlomek toho, co by o světě vědět šlo. Světu 
jako Božímu stvoření můžeme přitakat, protože jsme schopni metafyzického odstupu, 
jsme schopni mu rozumět v jednotě, jsme schopni rozumět kráse světa a dobru jako 
tomu, o co jde v jednání¨. Ale jiné trumfy v ruce nemáme.
Můžeme rozumět tomu či onomu rozvrhu světa, ba dokonce stále dopracováváme 
takový rozvrh, jak se orientujeme ve světě a v životě – ale jako bytosti rozehnané 
do různých míst jsme v různých situacích – a naše otázky nejsou stejné – i když se 
ptáme zdánlivě téměř stejně. Nejsme součástí jednoho projektu, naše myšlení se 
nepodílí na stavbě nové babylonské věže, naopak, je celkem zřetelné, že se míjíme  
a že společnou řeč vždycky jen aktuálně hledáme.
Svět se děje a my žijeme – předpokládáme, že náš život má smysl a také že běh 
(dění) světa  má smysl – ale není nám jasné, jak oba tyto děje spolu souvisí, protože 
někdy ve světě velmi bolestně narážíme. A to přináší ještě jeden důkaz, že naše 
myšlení světa není zcela kompatibilní s myšlením Božím: nemůžeme rozumět 
povaze zla, a středověká filosofická klička, že všechno zlé je k něčemu dobré, je pro 
nás těžko pochopitelná tváří v tvář zlu samému, jako by ho relativizovala.
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Materiál, organizovaný do 
kompozice, znaku
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Zakotvení pravdy ve světě
aneb „Pravda nebo nic?“

        To pole je náš svět a v něm roste
       Ďáblova setba, i setba dne

I. Úvod  
Je nám dostupná nějaká „pravda o světě“ – nebo ne? Přiznávám, takhle natvrdo jsem se  
s touhle otázkou často nesetkal. Jedinou výjimku tvoří konzervativní katolíci, zaujatí 
vědci a přesvědčení ideologicky zaslepení zastánci pravd nejdůležitějších, od UFOnistů 
až po zastánce nejrůznějších teorií spiknutí … zkrátka lidí přesvědčených, že pravda 
o světě je výsledkem jejich poznání. Ti se pak často diví, že ostatní nechtějí „jejich“ 
pravdu uznat. A zároveň je hodně těch, kdo si v postmoderním mainstreamu vůbec 
nepřipouštějí, že by nějaká pravda byla. „Pravdisti“ a „relativisti“ se spolu příliš nebaví.  
A co teď já, který se k tomu dostal jako „slepej k houslím“, a vytýkám „pravdistům“ 
pravdy světa a snadnost, s jakou se jich drží, a „relativistům“ jejich postoj „bez pravdy“ 
jako neudržitelný.

Dostal jsem se k tomu proto, že mě zajímá „moje milá metafyzika“ jako „kotva pravdy 
ve světě“ – a rozbíjím proto pravdy světa, kazím to těm, kteří to mají „jisté“, a rozbíjím 
relativnost těm, kdo se naopak zabydleli v tom, že vše „jen plave“ v kulturním nálevu  
a proměňujících se paradigmatech, horizontech výkladu textů etc.
A tak to zkusím ve zkratce předestřít. Ukázat, že se v tom dá vyznat.
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II. To pole je náš svět

II.1. Vstup
Svět je poznatelný. Z toho nelze slevit. Kdybych o tom nebyl přesvědčen, jak bych 
mohl psát tento článek? Jako pohádku? Příběh k vyprávění s nejasným vyzněním? Jako 
vytváření zajímavého a vtipného nezávazného obrazu? Není-li svět poznatelný, pak jsou  
vše jen „řeči“, pocity, dojmy – a větší či menší míra shody o nich. A to, co je napsáno, jsou 
jen „kry“, jeví se jako pevné tvary, které se nepředvídatelně přeskupují a otáčejí pokaždé  
z jiné strany, nikdy si nemůžeme být jisti jejich identitou. Není-li svět poznatelný, jsme 
jako trosečníci na krách Arktického moře, uvězněni tam, kde jsou tvary světa nakupeny 
bez ladu a skladu, a ohroženi tím, že se okolo nás znenadání vytvoří pukliny a objeví  
se moře, prázdnota. Jsme ohroženi tím, že můžeme kdykoli ztratit kontakt s čímkoli 
vnějším a že snad ani nic „vnějšího“ není. Není-li svět poznatelný, pak jsme uvězněni  
v tom, co jsme od mala slyšeli a četli, ve svém prostředí, v tom, „co se říká“ a „co se dělá“, 
a nemůžeme věřit nikomu a ničemu. Není-li svět poznatelný, pak je víra něčím nestálým  
– můžeme věřit chvíli tomu a chvíli něčemu jinému, podle toho, co se ocitá v našem  
zorném poli.
Vypadá to dramaticky a vyostřeně, ale tohle vše známe z každodennosti mnoha lidí: 
prakticky jde o projevy nedůvěry v poznatelnost světa, nedůvěry v to, že bychom se ve 
světě měli čeho zachytit.
Pokud bychom nežili v důvěře v poznatelnost světa, neměl by smysl ani popis onoho 
zmaru, který by vznikl (a který vzniká) jako důsledek resignace na otázky po světě, na 
které hledáme (pravdivou) odpověď. Jde tedy především o to, zda jsme ochotni a schopni 
se ptát, a hledat způsob, jak se ptát správně, abychom se ke světu dostávali, abychom 
nebyli pouze „klamáni řečí“.
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II.2. Pragmatik
Je svět poznatelný? Tahle otázka má pro ty, kdo si říkají „pragmatici“, zpravidla jinou podobu: 
„Co můžu poznat, aby mi to k něčemu bylo?“. Jinými slovy: o poznání světa se nemá cenu snažit, 
má cenu jen hledat způsob, jak se ve světě zabydlet – jak nalézt alespoň základní pravidelnosti 
a krátkodobě očekávatelné důsledky, jak se alespoň trochu zabydlet v chaosu, jak nalézt alespoň 
ty ověřené postupy, na kterých spočívá tíže každodennosti. Pro pragmatika je svět dostatečně 
poznatelný k tomu, aby se v něm mohl zařídit. Na ty, kdo se ptají jinak než on, pohlíží spatra.  
A na ty, kdo se ve světě nedovedou zařídit jako on, se dívá jako na neschopné trosečníky  
a podivíny. Pragmatik ví, jaká je pravda světa, je to pravda jeho úspěchu.

II.3. Poznávač „svého světa“
Je svět poznatelný? Pro solipsistu je odpověď „ano“, ale my ji čteme jako „ne“. Pro něj je svět vše 
to, co poznává, myslí a cítí – a co ve svém vnitřním životě „udržuje v celku“ svým vnímáním, 
myšlením, pociťováním. Je to třetí cesta – ani ano, ani ne – podle nás jde o redukci světa na to, ‚ 
co se otevírá specifickým „bytím“ toho, kdo je. Ale pak je vše jen hra, ve které jsem absolutizoval 
svůj vlastní vztažný systém – spojil dva plány: vědomí, že ve světě je „moje sebe-vědomí“ jako  
cosi co „obývám“, a druhý, že si mohu volit vztažný systém. Ano, mohu si na zkoušku promyslet 
svět, jako bych byl jeho nositelem, ale v reálu musím jednat s druhými s předpokladem, že jsou 
stejně svobodné bytosti jako já. Nemají-li „naše světy“ nic společného, resp. nemohu-li nic sdílet  
se světem druhého, pak jde v naší otázce po poznatelnosti světa o specifickou formu odpovědi  
„ne“. Protože svět, na který se ptám, je tím, co přesahuje jak mne, tak druhého. 

II.4. Dílčí poznávač
Kdo není solipsista, neredukuje svět jen na sebe samého, má vždy více či méně jasné vědomí,  
že nás svět přesahuje, mne, stejně jako tebe, nebo kohokoli jiného. A nikdy ho nemám „vcelku“, 
mohu se pouze ptát na jednotlivé věci světa, jejichž souhrn nikdy nemohu „držet“, protože sám  
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do světa patřím. To je zabezpečené realistické hodnocení – svět není poznatelný,  
ale je poznávatelný – a svět je takový, jaký ho poznáváme. Podílíme se na poznávání 
a jde o procesy, které se dají popsat. Ze světa mohu při všem poznávání poznat jen 
nepatrný zlomek, možná pár principů, mohu mít pár hlubokých zkušeností, ale v 
celku času je můj život jen dýchnutí, moje vědomí je nejisté, zapomínám, pletu se…. 
Atd. Ale jak se takovéto poznání liší od resignace na pravdu světa? Jak se liší od 
onoho zmaru, který vyplývá z resignace na poznání? Jsem zase zpět: „vím, jak jsem 
na tom“ jen v rámci situace – a ta se může kdykoli změnit. A o co by šlo jiného, než 
vědět, jak jsem na tom, než se ukotvit v tom, co mohu obsáhnout. Dílčí poznávači 
resignují na to, co je pro ně nedostupné, totiž přesah sám. 

II.5. Důvěřivý poznávač
Další svůdnou cestou je si tuto otázku vůbec nepřipustit. Žít v klidu, svět je takový, 
jaký je, a poznávám ho dost a dost, a když budu chtít vědět o něm víc, najdu 
si to na internetu. Ale většinou mi to, co o světě vím, stačí, procházím svými 
situacemi celkem sebejistě, aniž bych potřeboval se na svět tázat. Proč také: svět je 
takový, jak ho poznáváme, a cokoli s jistotou poznáváme, je pravda. Protikladem 
všech resignací na svět je nekritické přitakání světu, který se ukazuje tak, jak je. 
Změřím okno a mám jistotu měření, tedy pravdu měření i s pravdou o velikosti 
mého výhledu ven a s pravdivým vyjádřením tolerance měření. Spočítám peníze 
ve své peněžence, v bance atd. a mám k dispozici pravdu o svém finančním 
majetku. Nevím sice „jak jsem na tom“, ale jak se tato pozice liší od pozice „dílčího 
poznávače“ z předchozího odstavce? Jen neochvějnou důvěrou jejího exponenta, 
že poznávám-li svět po částech, už vždy tyto části vypovídají také o celku. Že žádný 
přesah není – to nemá smysl ani konstatovat, protože co by to byl „přesah“? Zkrátka 
důvěra „důvěřivého poznávače“ vyplývá z důvěry ve vědu, v to, že poznávání je 
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zacíleno na svět, který už vždy máme, který nás nemůže klamat. Ve škole studuje 
různé předměty, matematiku, fyziku, biologii, historii, sociální vědy… a to vše jsou 
fragmenty, které mu dohromady dávají pravdivý obraz o světě. Chcete důvěřivému 
poznávači vysvětlit, že filosofie není „jen“ součástí historie? Nepochopí, bude 
se divit. Věda přeci už dávno učinila filosofii něčím antikvárním, nahradila ji 
sociologie a psychologie.

II.6. Vyfutrovaný poznávač
Když občas slyším některé borce vykládat o velkém třesku nebo jiných světech, 
získávám dojem, že „u toho“ museli být. Jejich jistota je založená někde jinde než  
v poznávání samém, protože poznatky lze jen vršit – oni však něco „nahlédli“  
– jejich jistota o tom, jaké jsou „principy světa“, jeho „podstata“ je nevyviklatelná. 
Není jasné ,jestli je to proto, že oni sami se nepokoušejí na zkoušku zaviklat, ale 
rozhodně bývají dosti nesnášenliví vůči těm, kdo by viklat chtěli. Na důvěřivé 
poznávače se dívají trochu „z vrchu“, jako královna na brabence. Jsou pro ně 
„jen“ užiteční idioti, kteří sice pracují s poznatky, ale nenahlédají svět jako takový. 
Vyfutrovaný poznavač je gnostikem – prostě přišel na to, co to poznání je – pro-
hlédnutí, přechod poznávajícího do jiné dimenze, kdy se se světem „naladí na jednu 
vlnu“. Žádný takový vyvolenec si ale nepřipustí, že je ve stejném postavení jako 
největší relativista, protože jím naladěná vlna je jen jedna z mnohých. Ví na rozdíl 
od „obyčejných“ poznávačů jen to, že se lze se světem „naladit na stejnou vlnu“.

II.7. Deklarující nepoznávač
Proti těm všem stojí okázale deklarující nepoznávač. Občas se tváří jako vyfutrovaný 
poznávač, protože jak jinak a lépe doložit svoji pravdu „nepoznatelnosti světa“ než 
„vhledem“? Ale co vlastně nepoznávač říká? Vše, co poznáváte, je jen vaše mínění, 
a co poznávají druzí, je jen jejich mínění. To, jak spolu žijeme a mluvíme, je jen 
„zvyk“. Svět, to je špatné slovo – nic takového není: jde jen o to, co „myslíme“ v řeči. 
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Právě a jediné co je, „je“ řeč– a to je svět. Nepoznávač tedy odvádí pozornost od světa 
samého a ukazuje řeč, která je podle něj tím jediným, co lze poznávat, tedy tím, co má 
nahradit svět. A ukazuje ji tak, že jde o nástroj ovládání – ovládá nás a na druhou stranu 
skrze řeč my můžeme ovládat druh. Odvádí pozornost od světa k řeči proto, že řeč je 
podle něj univerzální nástroj, předmět, cíl, jediné, co máme. To řeč je svět a je médiem, 
tím, skrze co jsme teprve my sami.

II.8. Skrývající se nepoznávač – poznávač 
Pro ty, kdo nahradí řeč v předchozím odstavci čímkoli jiným, např. reálnou mocí (mafie), 
penězi (bankovní oligarchie), příp. spojí obojí dohromady (politizující oligarchové), je 
poznání marností – podstatné je to, co lze ve světě skrýt nebo naopak „vyfabulovat“, 
vygenerovat. Podstatné je porozumět tomu, co je médiem ovládající moci. Přitakat tomu. 
Právě v přitakání moci se pro skrývající se nepoznávače dialekticky spojuje dokonalé 
poznání „čehosi“ s resignací na takovou řeč, která by obsahovala „Ano, ano – Ne, ne.“ 
Skrývající se nepoznávač je vlastně nepřítelem světa v jeho poznatelnosti. Jde mu o na- 
ladění se na nějakou „vlnu světa“ kombinované se zakrýváním jiných částí světa. 
Záměrnou nepravdou vytváří teprve ten správný amalgám beznaděje poznání. Proto jsou 
skrývající se poznávači – nepoznávači podstatnou hrozbou světu. Ve světě věří jen svému 
médiu: moci, penězům, manipulativní řeči.
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III. Diskutovat se dá jen s těmi, kdo jsou o pravdě světa přesvědčeni, ale vědí, že to není jen tak

III.1. Kdo?
Kdo by chtěl diskutovat o pravdě světa, má před sebou celou škálu těch, kdo mu nebudou rozumět, 
a ještě mnoho těch, kdo mu budou záměrně škodit. Samozřejmě vypusťme pro tuto diskusi skryté 
poznávače – nepoznávače, ale stejně je musíme mít na zřeteli, protože mají svůj zájem, se kterým 
budou do pokusů o takovou diskusi zasahovat. Mluvit o pravdě světa se dá jen s těmi, kdo vycházejí 
z předpokladu, že svět je poznatelný a zároveň z předpokladu, že to není „samo sebou“, že to není 
„bezproblémové“. Ale jak je poznat? A jak „přesvědčit o významu takové řeči ty, kdo jsou „na 
hranici“?
Nepoznávači o pravdě světa mluvit nechtějí, protože jsou přesvědčeni že žádná není, vyznavači 
„své pravdy“ ani diskutovat nemohou, nemohou nikoho „brát vážně“. A stejně tak neberou vážně 
diskuse o pravdě ti, kdo si myslí, že jí „mají“. Tedy ví, jaká je. A těch je celá škála, od vědců všeho 
druhu počínaje (takových, kteří berou svoji vědu vážně) až po tomisticky založené katolíky. 
Diskutovat se dá jen s těmi, kdo jsou o pravdě světa přesvědčeni, ale vědí, že to není jen tak.  
A těch není mnoho, jsou to divní lidé a předpokládám-li správně, tak je možné je nalézt mezi 
čtenáři Možnosti.

III.2. Orientace
Neuhýbám-li před otázkou, pak je přede mnou mnoho nejasného a velmi málo zaručených cest  
k odpovědím. Vím, že nás svět přesahuje, ale zároveň nesmím podlehnout klamu, že z toho vy-
plývá něco negativního: nejsme v něm přeci ztraceni. Už proto, že se v něm umíme, ba dokonce 
musíme orientovat. Víme, co je nahoře a dole, a ať se otočíme kamkoli, víme, co je vepředu a vzadu. 
Víme, co je napravo a nalevo a bez toho bychom nemohli skoro nic, bez toho bychom nerozuměli 
prostoru. V našem postoji ke světu je založeno víc, než by se na první pohled mohlo zdát: i čas 
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je zároveň náš čas a čas světa: svět nemá „jiný čas“, nejsou žádné „geologické hodiny“, 
svět zrychleného filmu je pořád náš svět. Víme, že jednáme a že naše jednání má ve 
světě svoje dopady, a že opomíjíme jednat a to má také dopady. Jsme vůči světu aktivní, 
můžeme jednat odpovědně a nemusíme, ale zpravidla chceme a nebo alespoň „chceme 
chtít“. Svět nás přesahuje, a my se v něm orientujeme, víme, že jsou na nás vzneseny 
nároky, a že některým je možné nedostát, ale neuděláme-li si dřevo na zimu, budeme 
řešit problém, který s tím je spojen, třeba si budeme muset koupit kožich.

III.3. Druzí
Učíme se vidět svůj život v souvislostech, ve vztazích k druhým, v odpovědnosti. Jsme  
ke druhým přitahováni, ale můžeme jim též škodit, ubližovat. Druzí jsou pro nás 
otázkou, protože jsou jiní, jako by se úplně jinak vztahovali ke světu, a to činí naši otázku 
o to složitější: jak s druhými mluvit o světě, když i oni se nějak podílejí na tom, že nás 
svět přesahuje – i oni sami nás v něčem přesahují! A jak to, že si přesto mnohdy tak 
dobře rozumíme, když se vztahují ke světu takto „nepostižitelně“ ve své intimitě, tam, 
kam nelze nahlédnout? Neskrývají nic v řeči – a nevztahují se ke světu řečí. Nejde tu o 
nic tajného, jen se setkáváme s něčím nedostupným; nepřístupnost toho či onoho patří 
ke světu. Svět je nám přístupný skrze pravdy světa a jedním z nesporných aspektů tohoto 
poznání je konstatace hranic poznávání. 

III.4. My sami

Tohle vše otevírá svět a naše porozumění druhým. Jsme sami sebou. Bez ohledu na to, 
zda jsme smutní nebo veselí, bez ohledu na to, co je příjemné a nepříjemné, bez ohledu 
na to, je-li den a nebo noc, bez ohledu na to, co je realita a co sen, bez ohledu na to, jestli 
se svět vůči nám staví jako vlídný nebo nevlídný, máme jistotu identity. Identity sebe a 
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světa. Máme jistotu o identitě druhých, kteří vstupují do našeho vztahu ke světu  
a v mnohém ho spolukonstituují. Atd. A z toho všeho můžeme, chceme-li, začít 
abstrahovat to, co je metafyzikou, co je obecně platné, co je pravda o světě bez ohledu  
na to, v jaké se vyjadřujeme řeči, bez ohledu na to, jaké máme zvyky a co jsme nekriticky 
přijali jako kulturní formy, jako dědictví po předchozích generacích. A také bez ohledu 
na to, jak se proměňují poznatky obecně akceptované jako součást „poznání“, jak 
se proměňují kulturní postoje a bez ohledu na to, jak se bortí jistota po zdánlivých 
„samozřejmostech“ světa.

III.5. Jak dál?

Ještě je před námi dlouhá cesta k tomu, abychom se od elementárních záchytných bodů 
naší „milé metafyziky“ dostali k nějakému sdělitelnému „syntetickému“ tvaru. Ale je-
li naše ohledání základů správné, pak jsme hodně blízko tomu, abychom mohli začít 
pracovat s tím, čemu se ve středověku říkalo „transcendentálie“. Tedy s dobrem, pravdou, 
krásou a identitou. Vyhnuli jsme se snadným cestám bez otázek a rychlým odpovědím  
na otázky náhodné a nepodstatné? Snad. Pokud ano, jsme trochu lépe vybaveni než 
dosud, na počátku dalšího dobrodružství poznání světa a jeho pravd a tajemství.  
Ptáme-li se správně, svět nás uchvacuje, otevírá se nám a vtahuje nás. Můžeme  
společně popisovat svět až na hranice jeho intimity. A můžeme si být jisti, že to  
má smysl, význam pro náš život i pro svět.
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Jednota a různost „obrazů světa“

Jako bychom vytvářeli svoje obrazy světa na průsvitné fólie; pod nimi stále více či  
méně zůstávají našemu pohledu otevřeny obrazy starší, které se zesilují tam, kde  
srůstají s obrazy našimi, obrazy novými, aktuálními a ostrými, protože skrze ně se  
nám ukázalo něco nového.
Mnozí si myslí, že tohle je příležitost k tomu „změnit svět“ a cíleně manipulují, vytvářejí 
obrazy záměrně odlišné od těch, které byly vytvořeny dříve. Manipuluji, indoktrinují, 
snaží se zakrýt, zneprůhlednit mnohovrstevnatý obraz světa, snaží se ukazovat uměle 
vytvořenou aktualitu jako jediný „správný“ obraz světa. Pobuřuje nás tato manipulace, 
děsíme se jí, ale tahle snaha je marná, protože v nečekaných místech se v tomto obraze 
ukazují identifikační body, prostupující všemi obrazy do nesledovatelných hloubek, 
jsou jako tiskařské „šnajtky“, naší jistotou, znemožňují obrátit, posunout, zmanipulovat 
jednotlivé vrstvy tak, aby se staly nečitelné, nepřístupné, mrtvé.

Náš obraz světa a stvoření, náš obraz sebe sama v něm může být jakkoli rozmlžený  
a rozmazaný, může být deformovaný křivými zrcadly a brýlemi, ale přeci se v něm  
a skrze něj neubráníme pohledu „pravdě do očí“. I když se někdy propadáme do 
bezútěšné skepse, že vše je jen mediální produkt a žádná pravda není, i když si rádi 
oddechneme v úniku a resignujeme už ani ne na poznání, ale na jakoukoli poznatelnou 
a sdělitelnou věc… stále znovu a znovu se nám obrazy světa pročišťují a my vidíme, že 
směřují k jednotě: svět, jak ho vidíme, není obrazem šíleného malíře, není náhodným 
slepencem, ve kterém jsme ztraceni jako marný otazník. Je to svět sám, který se 
nám znovu a ukazuje nezkresleně, jsou to obrysy světa samého, které znovu a znovu 
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prosvítají všemi vrstvami. Svět není pasivním předmětem našeho poznávání. To je omyl 
malomyslnosti. To svět se nám ukazuje, i když si sami zakrýváme oči. Je možné se ptát 
a je možné odkrývat průsvitné vrstvy, je možné nalézat nejprve stopy a po získání jisté 
zkušenosti i nepochybné body metafyzického ukotvení světa.
Pokud svět není pasivním předmětem, ale živým stvořením, pak je směšné, pokud se 
někdo  pokouší zavelet „dost, hlouběji už se nesmí“. Jak beznadějně působí všichni ti, kdo 
si pravdu světa pletou s nějakou kdysi narýsovanou nebo i geniálně načrtnutou skicou, 
vidí pravdy světa jako výkon vlastních sil. Kdo se snaží orientovat podle „pravd“ světa, 
ztrácí citlivost právě pro to, co se děje, co se otevírá, co se nabízí jako příležitost. To svět 
sám se nám ukazuje ve stále nových a nových vrstvách poznání, které stále znovu a znovu 
obnovují i ony základní body identifikace, soutiskové značky. Nemůžeme se spolehnout 
sami na sebe, nemůžeme se spolehnout na druhé, ale můžeme se spolehnout na to, že 
jsme ve světě s druhými a že tento svět se děje tak, že se nás to týká.
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Obrazy se nemusí malovat, ale musí se vytvářet. To je paralela k mottu tohoto 
dvojčísla

Figurky, které nás provází druhou částí Možnosti, vytvořila naše vnoučata Viktor, 
Kateřina a David. Ale samozřejmě ne sama – materiál a zásadní podnět k tomu dala 
jejich babička Jarmila. A vytvořila dětem i rámec – totiž otevřela krabici bavlnek 
a ukázala, jak se z daného materiálu dá tvořit. Ukázala dětem, že důležité je umět 
vidět něco jako něco jiného. Pak již pracovaly víceméně samy. Odpověď na otázku, 
zda je možné se „učit kreativitu“, z tohoto příkladu neplyne. Jen dílčí postřehy: 
děti „to bavilo“ a chtěly si obrázky odvézt a ukázat rodičům. Velice dobře poznaly, 
že jde o něco, co stojí za to ukazovat. Co stojí za to zachovat. Možná trochu víc 
porozuměliy tomu, co je to figura a jak je tvořena, a také tomu, že existuje něco 
jako kompozice. A hlavně, jak již bylo napsáno v názvu článku, že obraz se nemusí 
malovat, ale musí se vytvářet. Že první krok tak trochu předurčuje možnosti 
druhého. Že je dobré myslet dopředu, vidět to, co se teprve stane. Předjímat. Že je 
dobré přehlédnout předem dostupný materiál. Že je třeba vybírat a že je celá řada 
řešení zdánlivě téhož.
Byla to zajímavá zkušenost. 


