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    svět, ve kterém žijeme, čas, který máme
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Svět, ve kterém žijeme, je jiný než ten, o kterém v gnostickém, „snovém“ poblouznění 
přemýšlíme.
(variance na Voegelina)

Čas, který máme, máme před sebou.
(variace na Jana Novotného)
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Dlouho jsem se chystal na tuto řadu rozhovorů, chystal se, těšil. A pak jsem se radoval 
přitom, když jsem tyto rozhovory s přáteli vedl, a radoval jsem se i při přepisu nahrávek. 
Děkuji všem, kteří mi rozhovory poskytli, a velmi mě mrzí, že jsem se musel omezit 
Možnostním rozsahem, nejraděj bych měl těchto rozhovorů s příteli dvacet. A těším se, 
že se podobné rozhovory nemusí omezovat jen na Možnost.

Rozhovor 1, muž, věk 27

Možnost: Z čeho se raduješ?

Toho je moc, jak začít...
Asi nebudu mluvit o konkrétních věcech, 
ale o celkovém „chození po světě“ nebo 
po těch ulicích tady,  neříkám, že je to 
tak pořád a v průběhu celého dne, ale 
nejsou to jednotliviny, chodíš po ulicích 
a támhle vidíš antík, támhle pozdravíš 
svýho kamaráda... Možná je to tím, 
že rád pobloumávám, rád se potuluju, 
začíná to nabírat někdy až netušený 
hranice, kdy se rozpadají povinnosti 
např. ke školám, a tak dělám osmým 
rokem nějakýho bakaláře a tak, ale mě to baví. Pak člověk organizuje nějakou akci, 
vlastně to je takovej můj způsob komunikace, že potkáš člověka a říkáš, dělám tohle 
nebo vím o tamtom, no tak tam přijď...
Mohl bych odpovědět, že se raduji, nějak konkrétně, jak jsem byl na Větrníku na 
koleji a šel jsem podle hřbitovní zdi a vylez na hrušku, to je skvělý, já si potrpím na ty 
kulisy, na saka, klobouk, a do těch kapes saka si dáš utrhnutý hrušky a vykračuješ si 
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po tom spadaným listí a pobroukáváš si nějaký mešní motiv, jako Beránku Boži, a to 
je takovej můj echtovní obraz, když jdu kolem břevnovský ohrady, protože to je moje 
nejoblíbenější lokalita. 
Já jsem biřmovacím jménem Prokop, takže tam ten Prokop taky je.
Já odbíhám, je to těžký, protože nejseš holka, kdybys byl holka, tak bych začal hrozně 
kecat a vymejšlet si, ale s tebou musím mluvit vážně.

Možnost: Říkáš, co tě „baví“, mimo jiné - dovedl bys ukázat rozdíl mezi tím, co tě baví 
a z čeho se raduješ?

Fakt jsem řek, že mě to baví? Raduješ se - to jako když poskakuješ, jako svatej František, 
prostě v tom podzimu, to byla radost. Baví mě třeba pít čaj. Je to hraniční a je to 
potěšení, ale není to radost. Baví mě kecat s holkama, ale není to ta radost, vnitřní, 
čistá, na radost jsem sám, nějak to souvisí s tím svatým Františkem. Já se taky ptám lidí, 
co pro ně znamená radost, a ty to znáš, co řekl svatý František?
Bratr Lev se ho ptá - bratře Františku, co je to radost, a on říká, to je když teď půjdeme  
několik dní cestou do našeho kláštera a bude všude sníh a budeme mít hlad a konečně 
jsme se dostali k tomu vytouženému cíli a zaklepeme na vrata našim bratřím a oni 
otevřou ten poklop a řeknou, kdo jste: No my jsme vaši bratří, otevřete nám, jsme 
vysílení... Neznáme vás, ozve se. A v tu chvíli vám zavřou dveře a vy v tu chvíli a v hladu 
ležíte ve sněhu a nevíte, co bude dál a nepomyslíte na ně ve zlém, neprojevíte tu zlost, 
toho ďábla v sobě -  tak to je ta opravdová radost.
Když tohle řeknu lidem, tak mi říkají, že to není o radosti, ale já myslím, že je, je to 
jeden rozměr radosti. Není to vyčerpávající, to ne.

Možnost: Ale já přeci nechci vyčerpávající odpověď na to, co je to radost, ptám se 
z čeho se raduješ.

Když si představuji svatého Františka, ne jak to bylo, ale jak si ho představuji, tak vidím, 
jak pohopsává jako v pohádce „já s písničkou si jdu jak ten ptáček...“ a raduje se 
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z Božího stvoření. Něco takovýho člověk nemůže mít člověk čtyřiadvacet hodin denně, 
ale světec může. Já nejsem světec, a tak já to vnímám jako vzor.
Konkrétně - bydlím na Vyšehradě a když se jdu v noci projít a sedím na hřebeni tý zídky, 
fouká vitr a pod tebou je Vltava, tak to já vnímám jako radost. Slastný chvíle jsou třeba 
na přednášce Zdeňka Neubauera nebo Ivana Vyskočila, ale radování  to není, na to 
musím být sám.
A velká konkrétnost, když jsem po dlouhé době měl vztah a vzali jsme škodovku a jeli 
tak náhodně po Čechách a je to tak, že se to děje, věci se samy řadí, zastavíš a jsou tam 
třešně a vyběhneš naboso do polí a je tam stará pumpa a kdy chceš, zastavíš a potkáváš 
věci... Ale s tou holkou, víš, že je to takový bezstarostný, ale to nevím, jestli to není jen 
slastný pocit, je to hodně blízko, je to na pomezí, myslím, že se přitom raduji. Raduji se 
sám, ale tady nějak potřebuji tu můzu, se kterou rozvíjíš tu hru, je to jiné, než když jsi 
poutník, soustředěný na cestu...

Možnost: A na co se těšíš?

Mám pět takovejch významnejch dní, na který se těším, jsou to výrazný body, mezi 
kterými se pohybuji. Když začnu od začátku liturgického roku, tak to je advent, mám 
takovou tradici, že chodíme asi 40 km k opuštěnýmu kostelu, tím se člověk tak pročistí, 
to mě vždycky nakopne, pak jsou ty roráty, v 5.45 v katedrále, svíčky...
Tak to je jeden den, potom Štědrej den, kdy jezdíme do Neratova, kde je kostel 
bez střechy, sníh, zima, barely, ve kterejch plápolá oheň a ty seš tam ve vaťáku jako 
bezdomovec, potom je masopust, já se děsně rád převlíkám, a to je taky věc, kterou si 
nenechám ujít, a jé, já jsem zapomněl na velký svátek, to je Mikuláš, protože chodím 
za čerta, a to je něco jako Maspust, ale je to takový všelidový, protože na Masopust 
přijde jen někdo, ale Mikuláše prožívají všichni, masy lidí, a hlavně je to ještě víc, že jsi 
tou postavou, na masopustu jsi jako maska:  „- jé masky, pojďte dál“ -  ale s čertem je to 
jinak, děti řeknou „já na čerty nevěřim“, a ty jim řekneš, „jó, vono po Praze chodí hodně 
falešnejch čertů a Mikulášů ale my jsme ti praví...“
A lidi jsou v ulicích a to ti otevírá vrátka, jednou nás osloví nějaký ženský, už někdy 
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ve dvanáct, a jé, čerti, já vás někam vezmu, a tak jsme šli v tom čertovským do 
Parlamentu, kde měli nějakou oslavu a na vrátnici samozřejmě chtěli občanku - 
nemám, jsem čert - a samozřejmě tam s těma řetězama počmucháváš, a pak jdeš do 
podzemí do kantýny, kde oslavuje nějakej europoslanec za komunisty Maštálka a jsou 
tam ti břicháči a to jídlo a ty jsou celý divý, že tam mají čerta a Mikuláše.
Potom Masopusta a samozřejmě zmrtvýchvstání, vigílie, kterou slavím taky v tom 
Neratově, to je asi 500 m od polskejch hranic a tak, a na to se těším. A je zvláštní, že je 
taková odmlka od Velikonoc až doteďka, možná by tam patřil i šestý den, kdy chodíme 
na dušičky do Petrkova, taková reynkovská vzpomínka, ale mezitím je taková půlroční 
odmlka, kdy se nic neděje, pořád něco užívám, jezdím na filmový festivaly a tak, ale 
není to to pravý.
Těchhle pět - šest událostí, na ty se těším, to ostatní jsou takový marginálie.

Možnost: Zajímaly by mě dva tvoje zážitky, na který nejraději vzpomínáš.

Dva? Nejsilnější?

Možnost: Ne, nejsilnější ne, na který nejraději vzpomínáš.

Na to se musím postavit... To je těžký. Budu chvíli přemejšlet. Proč jenom dva? 
Kdybys řekl pět...
Zážitek, na který velmi rád vzpomínám, a ještě bych dodal, kterej je pro mě velmi 
důležitej - to jsou vzpomínky na babičku, ale není to jeden zážitek, to je takový okruh, 
jako to chození na roráty, je to pro mě hodně důležitý, ale není to jeden nějakej 
konkrétní zážitek, událost.
Ale mělo by to být něco, na co si vzpomínávávám, že jo, tak to bude asi něco s 
děvčetem, to jedno by mohlo být s děvčetem, s mým nejosudovějším, něco vybereme 
s děvčetem. A jedno s tou hruškou na Břevnově, to je důležitý pro mě, když jsme se 
seznamovali a seděli jsme na tom starým městě, a pak jsme jeli na kolej na Břevnov. 
Tak tyhle dva.
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Možnost: Dobře, tak poslední otázka: jeden příběh nebo příhodu, kterou nejraději 
vyprávíš. Vyprávíš hodně, tak si jistě máš z čeho vybírat. Tvůj příběh.

No, mám jednoho kandidáta, příběh, který vyprávím, je pro mě důležitej ani ne tak pro 
to, co se stalo, ale proto, že čekám co mi to dá v budoucnosti.
Nemám z toho vyprávění žádný potěšení, ale vyprávím to lidem, se kterými se cítím 
bezpečně.
Když byl Klaus zvolenej prezidentem, tak jsem seděl v pokoji a lámal rukama a nějak 
jsem byl emočně zničenej a asi za deset dní na to měl inauguraci, a tak jsem si říkal přece 
nemohu bejt doma, přece musí bejt víc lidí, který to štve, a kdyby se všichni sebrali a šli 
tam, tak by ty statisíce lidí mohly tu inauguraci znepříjemnit. A tak jsem uvažoval, co 
si ta příležitost žádá, tak velmi přirozeně, banálně mě napadlo jít tam v převleku šaška, 
tak jsem si obvolal nějakej kostým, to celý bylo výsostně intuitivní, instinktivní, v životě 
jsem nezažil nic takovýho, že tě to vede, že to musíš udělat, že to je důležitý, pro tebe, 
a tak jsem se ptal pár lidí, jestli by šli taky, ale oni říkali, že je to blbost a to tě vždycky 
nalomí, když ti inteligentní lidi řeknou, že budeš trapnej, tak je to těžký. 
A tak jsem si nakonec v hospodě U hrocha namaloval jen takovej malej transparentek 
„šašek králem“ - já jako šašek chci bejt králem, dal jsem si na hlavu takovu korunku, 
a jen tak jsem tam byl. A nic, byly tam takový ty párky zadarmo a on nepřicházel 
a lidi chodili kolem mě a říkali mi ty zmrde a talkový, i tohle bylo velmi silný, když jako 
mužovi řekne někdo do očí nadávku, tak máš potřebu tasit kord, a oni ti řeknou „ty seš 
ale debil“ a já „to víš, vždyť jsem šašek“, takže ta maska to do sebe hodně vsákne. A už 
šel a můj cíl byl, aby viděl, že tam je člověk jako NE, kterej Ne. 
A tak jsem se snažil jít blíž a teďka mně tam nějaký tajný zatarasili cestu, abych nemoh, 
a on si podával ruku s nějakýma lidma a najednou přiběhly nějaký důchodkyně a začly 
se mi po tom transparentku sápat, úplně mi to chtěly roztrhat, ale to jsem ubránil, a pak 
se zase trochu přibližoval, a tak jsem se zase snažil, aby mě viděl, a pod sochou Masaryka 
stála taková paní, vypadala jako kdyby byla majitelkou galerie, docela pěkná, měla 
takovýho synka, manžela, normálně střední vrstva, stáli pod tím Masarykem na těch 
stupínkách a ona, ta slušná dáma přiběhla ke mně, zuřivě, vytrhla mi ten nápis, celý 
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to roztrhala a vítězoslavně ho hodila na zem a já jsem jí vzal brejle, co měla za deset 
tisíc, hodil jsem je na zem, a šláp jsem na ně, ona mně to zničila, byl jsem strašně 
naštvanej, a pak tam byli policajti a nic se vlastně nestalo. Byla to žena, věděl jsem, že 
ji nemohu nic udělat, tak jsem jí alespoň zahodil ty brejle, a pak jsem jako smutnej klaun 
šel do tý hospody s tím, že mě neviděl, ale jako co, no, a druhej den byl v Roztokách 
masopust a na titulní stránce novin bylo šest fotografií, Lucie Bílá a všichni tihle, jak mu 
gratulujou, a pak já šašek s tím transparentem, a měl jsem takovel příjemnej pocit, že ten 
hlas zazněl. Nic to nezmění a já to dělal pro sebe, a tak jsem se pak dostal k tarotovýmu 
bláznovi a poznal další lidi. A jsem zvědavej, co se v mým životě s postavou blázna bude 
dít dál, protože tohle si „samo řeklo“ a něco s tím šaškem jakoby bylo otevřený.

Rozhovor 2 žena, věk 81 let

Možnost: Z čeho se raduješ?

Raduji se strašně, když přijdou děti, 
když přijde návštěva, stačí mně třeba 
sousedka, když si sedne a můžu 
poslouchat a nebo mluvit, raduji se, 
že tu nejsem sama.
Raduju se z hodně věcí, že můžu jít 
v neděli do shromáždění, že mě nic 
nebolí, že můžu jít, a tak je to se vším.

Možnost: A na co se těšíš?
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Až bude mít Petra dětičky, to budou moje první pravnoučata, tak na to se těším. Těším 
se, když je hezky, když se mi povede něco ušít, z čeho jsem měla strach, těším se na moc 
věcí. Ale honem teď na mě nechtěj vědět na co. No na návštěvy se těším.

Možnost: A řekni mi prosím dvě věci, na který nejraději vzpomínáš.

Radostný??

Možnost: No samozřejmě, to je rozhovor o radování a radostech.

No, když to vezmu letos, tak nejraděj vzpomínám na to, jak jsem byla v Hlinné, tam bylo 
tak krásně. Počasí bylo, sluníčko, jinde bylo vedro, my byli pod kaštánkem, já tam měla 
práci, nemusela jsem vařit, já tam byla šťastná a na to moc ráda vzpomínám.
A druhou věc...
Na to vzpomínám, jak jsme byli s tátou na chatě, celý léta, na to vzpomínám ráda, ale 
musím potom plakat.

Možnost: Kterou svojí příhodu nejraděj vyprávíš?

Já vyprávím takovejch příhod a všichni mi pak říkaj, že už to říkám po desátý, Andula 
mi pak řekne, babičko, to já už znám.

Možnost: Jen jí to řekni ještě párkrát, ať na to nezapomene, ale odpověz mi prosím, 
kterou vyprávíš nejraděj? Víš co, vyprávěj mi nějakou hezkou příhodu, já si na žádnou, 
co vyprávíš, nevzpomínám.

Jak jsme jednou šli s váma dětma malejma, to bylo tak krásný počasí, my jsme šli 
z jahod, z borůvek, slunce svítilo a takový bílý krásný mraky, a já už jsem to vyprávěla 
tolikrát.
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Možnost: Neznám, vůbec.

Tak jdeme po cestě, co se jde od hájovny, a dívali jsme se na ty mraky a každej říkal, 
co si představuje, co v tom mraku vidí. No tak děti měly takový nápady všelijaký a já 
jsem tak říkala, no to jsou takový hrady, a támhleto je zas něco a ukazuju, koukám na 
oblohu, rukama gestikuluji a ona tam byla taková velká louže a já jsem tam oběma 
nohama stoupla a stojím v tý vodě a blátě. A co ty děti parchanti dělaly, oni se mi tak 
smály, já jsem jim tam předváděla krásu a oni mi nic neřekly a tolika se mi smály. 
A to bylo asi pět dětiček, včetně těch mejch dvou, všichni se zasmáli. Já byla v transu, 
jak se mi to líbilo, a byla jsem štastná, že máme borůvky a hezky je a ty děti byly hodný 
a koukám na oblohu a pustím si fantazii na špacír a takhle to dopadlo.

Možnost: Moc děkuji za odpovědi a vyprávění. 

Rozhovor 3, žena, věk 50 let

Možnost: Můžu se tě zeptat, z čeho se raduješ 
a na co se těšíš?

To je mi nějaký povědomý, tak co mám dělat, 
ptej se.

Možnost: Tak nejdřív, z čeho se raduješ?

Raděj nejdřív na co se těším.
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Možnost: Ne, prosím nejdřív z čeho se raduješ.

No dobře, za života. Ze světa, vlastně z každýho rána, když otevřu oči, sice je to někdy 
hodně těžký, ale když pak projdu koupelnou a seznámím se s kohoutkem se studenou 
vodou, tak se mi uleví a raduji se z toho dne, který utíká.
Raduji se z toho, že se mi zrovna dneska uzavřely nějaký věci a někam to směřuje, něco 
bude hotový, raduju se z toho, že vyjde knížka, se kterou se trápím už několik měsíců.
A raduji se z vlídnosti lidí, který se mi podaří přesvědčit, že se nadchnou pro nějakou 
bláhovou věc, kterou dělám, raduji se, že je do toho mohu zatáhnout, do svejch šílenejch 
nápadů, a když jim to řeknu, tak oni řeknou, jo, to je dobrý, to uděláme... Raduji se 
z těch lidí, který potkávám a který jsou vlídný k něčemu naprosto nepraktickýmu, 
nelogickýmu, nepragmatickýmu.

Možnost: A na co se těšíš, na to ses těšila s odpovědí tak, žes chtěla předběhnout i 
optázku po radostech.

Teď se těším na Vánoce. Těším se na Advent a na tu přicházející dobu, prostě na Vánoce, 
na konec roku, na to, že napadá sníh. A pak se těším, no nevím, jestli se těším, jsem 
zvědavá na přírůstek do rodiny, a pak se těším na výstavu, kterou udělám, když to 
všechno dobře dopadne, protože  zase jeden šílenej nápad se mi podaří zrealizovat, 
a už se těším zase na začátek příštího roku, protože až tohle všechno odložím, tak budu 
mít možnost se vrhnout do novejch věcí a nápadů.
Těším se že uvidím menhir u Klobuk, že ochutnám pečenýho muflona, že si zazpívám 
s harmonikou, na co bych se ještě mohla těšit...

Možnost: A teď doplňující otázky: já bych rád od tebe slyšel dva zážitky, na který 
nejraději vzpomínáš.

Dva?
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Možnost: Právě dva.

To aby sis to vypnul a já začala přemejšlet. Zážitků jsem měla spoustu, ale...
Tak zážitek, to jako by byla nějaká situace, kde byl nějakej děj, ale tohle je takový jiný, 
já hrozně ráda vzpomínám na františkánskou cestu do Itálie, to pro mne byl hluboký 
zážitek, daly by se z toho vybrat různé epizody, ale zážitek to bylo celý. Sedli jsme 
v Plzni do auta, pak jsme přibrali ještě jednoho člověka v Dešenicích a vod tý chvíle 
to bylo bezvadný po celou cestu až do Itálie po všech františkánskejch klášterech, 
co jsme jich stačili vidět za těch deset dní, každej byl úplně jinej.
Když já si pamatuji hlavně ty hezký věci a těch bylo tolik, tak teď jsem si třeba 
vzpomněla na to, jak jsme byli v Jugoslávii na lodi v r. 68 a přijeli jsme do Splitu 
a pršelo, bylo to krásný v tom přístavu za deště, a my jsme se na to koukali z paluby 
lodě, a pak jsme tou lodí pluli podle pobřeží a na palubě byl gramofon a vyhrávali 
nám tam ze starejch desek různý balkánský písničky, ke kterejm ty námořnící zpívali, 
a mezitím přišel 21. srpen a bylo to takový problematický pro všechny a byla tam 
úžasná atmosféra... Bylo mi dvanáct let, to bylo silný, jak se tam ty lidi jeden zajímal 
o druhýho a ty cizí lidi, který byli od domova tak strašně daleko, tak projevovali svoje 
sympatie a účastenství a bylo to hodně silný. Lidský, krásný.
A k tomu musím říct, že další zážitek...

Možnost: Nene, já mám další doplňující dotaz, mě zajímá zážitek nebo příhoda, 
kterou nejraději vyprávíš.

Hmmm.  Nejraděj vyprávím pohádku o Bílé laňce.

Možnost: Ale svůj příběh, příhodu.

Asi jak jsme se s tátou jezdili dívat na rudou záři nad Kladnem. Pak jsme někde 
zůstali stát na mezi a museli jsme rozebírat karburátor, prostě dětskej příběh, jak 
jsme spravovali motorku, ale to už jsou jen takový útržky, nevím, já asi moc příběhů 
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nevyprávím, jen ještě ráda vyprávím o tom, co se mi přihodilo na baráčku, jak jsme si 
hráli pod Hradištěm a jak jsme tam stříleli z praku,  já vlastně hrozně ráda vyprávím, jak 
nám uteklo prase a jak jsme ho naháněli na louce, protože jsme ho měli hlídat, když se 
kydal chlívek a my jsme se na něm chtěli vozit a ono se mu to nelíbilo a uteklo dírou v 
plotě pod to Hradiště a my jsme ho tam v tom šeru naháněli, až ho pak nahnal strejda, 
a pak ještě ráda vyprávím, jak nás bylo šest u stolu a měli jsme k obědu dvě holoubata, 
který strejda předtím zastřelil na dvorku...

Možnost: Děkuji, musím tě přeci jen přerušit, děkuji za rozovor.

Rozhovor 4, muž, věk 27 let

Možnost: Z čeho se raduješ?

Teď? Teď z cigárka, ze sensačního Bordó 
vínečka.

Možnost: Ale já nemyslím jen tuhle chvíli.

V delším období se těším na...

Možnost: Na těšení se zeptám za chvíli. 
Ptám se na radování.
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Dneska jsem se radoval z toho že jsem vrtal díry do panelový zdi a v neděli se budu 
z toho budu radovat taky. Příklepovou vrtačkou. To je neskutečná radost. Jak se ty 
panely chvějou a ten zvuk!
No a raduju se, že mám doma deset litrů meruňkového destilátu 60%, ale to by bylo zas 
o těšení, protože bych k tomu potřeboval ještě dubovej soudeček..

Možnost: Ještě to s těšením chvíli vydržme, meruňka se stejně do sudu zpravidla 
nedává...

No dobře, raduji se z dlouhého spánku, teď obzvlášť, dlouho je tma a to pak člověka 
nikam nepudí, jako že si může pospinkat. A teď se raduji z přicházející zimy, která stále 
nepřichází. To je výtečné. Ale už nevím, co k tomu říct, trápíš mě otázkama, jak se mám 
radovat?
No dobře, ještě se raduji ze štukování. Štuky, to je vono. Štuky. Už když to řekneš: 
„štuky“, a ještě navíc, jak se to táhne.

Možnost: A teď tedy konečně na co se těšíš...

To ti řeknu přesně. Těším se na to, až poplujeme k mysu Dobré naděje a budeme mít 
sebou čtyři karbidová děla, deset šavlí a bambitky. A budeme dělat vzpouru na lodi a 
střílet bambitkama do vzduchu a z děl před vjezdem do přístavu. Dá-li Pánbůh, tak to 
delfíni přežijou bez úhony, poněvadž kdo ví co může způsobit zbloudilá kulka. Oni ty 
delfíni vystrkujou čumáky z vody a nějaká zbloudilá kulka by nám mohla pošramotit 
pověst.
A pak se těším na zimu, na jaro a na léto. To stačí ne?

Možnost: Dobrý těšení, ale nechceš z něj vybrat nějaký detaily?

Na zimě je nejlepší, že je furt tma. A taky je dobrý, když furt chčije, a taky je dobrý, 
když furt lidi nadávaj na počasí, to je na tom dobrý, že lidi na to nadávaj, ať je jakýkoli 
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období, tak se nadává na počasí, že třeba jedeš ve vlaku a je tam neznámej strejda a 
vždycky si s nim můžeš zanadávat na počasí, s kymkoli můžeš začít hovor - vidíte horko, 
zima, sněhu spousta, počasí je sensační konverzační téma, vždycky se na něj dá nadávat, 
protože vždycky nějaký počasí je.

Možnost: Takže ty se těšíš, až si s někým budeš moct zanadávat na počasí...

No jasně, a vánoce, na ty se taky sensačně stěžuje, hele, já jsem ještě nepotkal člověka, 
kterej by si nemoh zanadávat na vánoce. Jsou i nějaký lidi, který maj vánoce rádi a těšej 
se na ně, ale těm se to zas nelíbí v tom všeobecným marasmu a musej taky nadávat. 
Vánoční výzdoba, ty písně, co pouštěj po ulicích... Já mám doma desku, tuhlectu Rybovu 
mši vánoční, a to mi poradil jeden kamarád, abych si ji pouštěl vždycky, když jsou v létě 
tropický vedra, to je úplně skvělá situace, na to se vždycky těším. 

Možnost: Děkuji, a teď doplňující otázka: prosím o dva zážitky, na které nejraděj 
vzpomínáš.

Co si vzpomínám vždycky, když jdu domů, protože na Hájích jsou jezdící schody a jsou 
tam pořád stejný jako dřív a my jsme jednou jeli s tátou a bráchou v neděli 
z technického muzea a nějakej opilec, co jel před náma na nás spadnul. A my už jsme 
byli skoro nahoře. A my jsme se všichni, já, brácha, táta a ten opilec kutáleli po těch 
schodech až dolů, a vono je to dlouhý, protože ty se kutálíš, ale ty schody jedou nahoru, 
takže to trvá strašně dlouho, než se dokutálíš dolů. A škoda, že to nešlo hnedle nafotit, 
tenkrát se fotily jen důležitý věci, jako třeba rodina před nějakou památkou nebo tak, 
a my jsme byli celý pruhovaný od těch schodů, na obličeji, na rukou, to seš jak 
námořník. A víš, co je na tom dobrý, že už si vůbec nepamatuju, jak to bolelo, protože 
to bolelo strašně, ale už si jenom pamatuju, jak jsme v tom ksichtě byli stejně pruhovaný 
- táta a synové.Druhý, to se pojí se hrou člověče nezlob se a souvisí to s tím, na co se 
těším. Ten nejradši vyprávím.



16 17

Možnost: Tak to přesně bude druhá moje otázka, co nejraděj vyprávíš, nejdřív zkusme
 tu druhou vzpomínku.

Víš, já jsem asi blbej, ale já si nevzpomínám, na co si nejčastěji vzpomínám. Tak já 
řeknu to, co nejraděj vyprávím a uvidíme, jestli si nevzpomenu.
Sensační zážitek, co rád řikám, že jsme byli s dětma na táboře a já jsem tam přijel na 
návštěvu a měl jsem hrát nějakýho medvěda, kterej má přepadnout ty děti a skrejval 
jsem se tam v nějakým valu a voni furt nešly a teď po hodině konečně jdou a já jsem si 
říkal, počkejte vy haranti, já vám to ukážu, že tady tak musím tvrdnout, a tak jsem se 
na ně vyřítil se strašným řevem (řev). Takhle jsem na ně vyřítil s rukama rozpřaženýma 
a voni to samozřejmě byly nějaký jiný děti. A nejhorší bylo, že jsem ani nebyl nijak 
postrojenej, a tak jsem přestal řvát a stál tam a nic.

Možnost: Tak to byl ten zážitek na vyprávění - a ještě něco ke vzpomínání?

S těmi vzpomínkami je to těžký, teď bych si něco musel vymyslet.

Možnost: Tak si to vymysli.

Dobrá, dobrá, jak mě teď napadlo s tím medvědem, to bylo, když jsem poprvý viděl 
Viktora. Viktor byl taková regulí legenda, a pak jsme byli v tý maringotce na slavnosti 
někdy v r.96 nebo kdy, a tam byl ten Viktor vycpanej. A to byl pro mě první Viktor, 
kterýho jsem kdy viděl fyzicky, a pamatuješ si to - on tam takhle seděl na lavičce a 
opíral se o stůl, hadrovej panák ze slámy, a vždycky si k němu nějakej opilec sednul, 
chyt ho za rameno a řiká, nazdar, Viktore, jak to jde kamaráde a tak. A pak už ten 
vopravdickej Viki byl docela obyčejnej člověk. Tak dobrej vycpanej medvěd už se nikdy 
nemoh zopakovat.

Možnost: Děkuji za rozhovor.
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Rozhovor 5, muž, 37 let

Možnost: Moje první otázka zní „ z čeho se 
raduješ“?

No to je otázka, která vůbec není jedno- 
duchá, protože jakmile se zeptáš, tak 
se člověku začnou honit hlavou věci, ze 
kterejch by se chtěl radovat, a pak věci, ze 
kterejch se skutečně raduje, ale jednoduše 
to říct...
No, já se sám za sebe úplně nejradši raduju, 
když k tomu nemám žádnej důvod.
Ve chvíli, kdy se stane něco radostnýho, 
třeba když se na mě usměje moje dcera 
nebo když říká „tatínek“ tak to je samozřejmě moc hezký, a člověk se v tý chvíli raduje, 
ale - to umí každej.
Mně nakonec největší radost dělá to, když se raduju ve chvíli, kdy k radosti nemám 
nějakej extra důvod, když se raduju jenom tak. To dokud se daří, tak je důvod se radovat.
Víš co, člověk, když se ho zeptáš, z čeho se raduješ, tak začne myslet na to, co viděl, 
slyšel, zažil, s kým se setkal, potěšil, ale to jsou dílčí, malý věci, který jsou príma ale 
nejsou odpovědí na otázku, na kterou ses ptal. 

Možnost: A druhá otázka, na kterou jsi už asi připravenej, protože mě znáš: „na co se 
těšíš“?

No, těšim se na to, co bude, to je jasný.
Nevím, co je v tuhle chvíli třeba dodávat. Já to v týhle chvíli vopravdu nevim. Spousta 
věcí okolo mě se mění, věci rodinný, domácí, věci okolo práce, kapela, divadlo, všechno 
má nějaký nový výhledy a já vůbec nevím, jak to bude vypadat dohromady. Každá ta věc 
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je nějak sama o sobě nasměrovaná, různě se prolínaj, a to společný, co maj, jsem já, 
a já se hrozně těším na to, jak to do sebe bude zapadat, a taky se těším, jestli druhý dítě 
bude kluk nebo holka, ale to mě spíš zajímá, ale těším se na to, že zas bude sranda.
No - já se těším, že mě to všechno ještě příjemně překvapí

Možnost: Děkuji - a teď už jen lehké, doplňující otázky. Řekni mi dvě příhody příjemný 
zážitky, které se ti staly, na které nejraději vzpomínáš.

Já nevím, nemám takový věci seřazený, ale vzpomenu si snadno, teď před pár dny 
jsem byl na oslavě, kde bylo spousta lidí, který znám, který mám rád, já si sice moc 
nepamatuji, o čem jsem se s nima bavil, protože jsem začínal brzo, jak jsem se na to 
setkání připravoval, ale rozhodně mi z toho zbyl prima zážitek, že jsem se s nima bavil 
s obrovskou chutí a radostí, většina z nich jsou lidi, který  znám leta, třeba dvacet let. 
A to je vzpomínka, která teďko ještě doznívá, pořád na to vzpomínám s velkou chutí.

Možnost: Tak to je jedna - a druhá?

To neni, že bych si nevzpomínal na nějakej příjemnej zážitek, ale možná je nesmysl, 
abych se s tím takhle trápil, vybírat. Když chceš vybrat dvě věci z těch všech, tak je to 
člověku líto, dát tuhle a ne tamtu. Navíc, kdyby ses ptal zítra, tak víš, že by to bylo jiný, 
a pozejtří taky.

Možnost: A s tímhle vědomím, co tě teď napadá jako druhý příjemný zážitek.

Napadá mě setkání s holkama, se kterýma si člověk rozuměl, napadá mě posedávání 
před barákem, kdy člověk pokuřuje a jen tak kouká, napadá mě, z čehož mám poslední 
dobou hodně velkou radost, čtení si knížek s malou holkou na klíně, a jinak si 
vzpomínám na to, jak jsem minulej tejden pek kančí maso a strašně se mi povedlo, 
s výbornou omáčkou na divoko, to byl taky výbornej zážitek...
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Možnost: Nevešli jsme se do těch dvou zážitků, nevadí, tak poslední otázka, jestli bys 
mohl vyprávět jednu svojí příhodu, kterou nejraděj vyprávíš.

Nejčastěji vyprávím...

Možnost: Ne, to ne, prosím tu, kterou vyprávíš nejraděj.

Ale já ji vyprávím rád, jen jsem tě chtěl pozlobit, kromě toho, že ji vyprávím rád, tak ji 
vyprávím i poměrně často, a to je bezvadná příhoda o tom, jak jsem kdysi v sedmnácti 
letech říkal takhle v neděli večer svejm rodičům, že jsem zničil chatu. Prostě jsem 
uspořádal s partou kamarádů mejdan v naší chatě na Slapech a tu chatu jsme o tom 
víkendu dokonale zdevastovali. A ta situace, kdy jsem se vrátil domů byla úplně hrozná, 
protože chata byla ve stavu, kdy se k tomu nedalo nic říct. A ta situace byla fakt úplně 
hrozná, pro toho sedmnáctiletýho kluka, ona by byla asi hrozná i teď, ale tenkrát byla 
úžasná, jak tam člověk stál a nevěděl, co by k tomu dodal.
Protože tam nezůstal skoro kámen na kameni. Tedy kámen na kameni tam zůstal, ale co 
tak dobře nedrželo... to bylo pohřbený na zahradě. 

A oni to navíc už věděli, protože moje teta měla chatu vedle, takže ještě než jsem dorazil 
domů, tak stihla bonzovat, protože byla zneprůjezdněná cesta, kde jsme vykopali velkou 
jámu a tam jsme házeli ty zničený věci. A ta jáma se nedala objet, a tak tam stály ty auta 
z chat, co jsou za námi, a mezi nima ona, tak to je historka, kterou podle aktuální nálady 
a publika rád vyprávím, o tom, jak jsem byl postavenej do situace, kdy to musím říct.
A nejoblíbenější část tý historky je, jak jsem to na ty rodiče zkoušel a říkal jsem 
„no, když jsme uklízeli, tak jsem smetákem rozbil ty dveře a jak jsem se lek, jak se to sklo 
vysypalo, tak jsem se otočil a bum, tam byla ještě lampa, a jak jsem vod ní ustoupil, tak 
přitom ještě to okno a spad spad závěs, tam zrovna byl asi, já nevím, nějakej nedopalek 
tak to ještě chytlo, no já nevim, bylo to úplně marný, ale výborný.

Je to jedna z těch historek, kterou si kamarádi z nějakýho důvodu rádi poslechnou.
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Ale jinak to bylo tak, že rodiče řekli, příští týden tam jedeš znova a všechno to opravíš a 
do tý doby nás to nezajímá. Nebyl z toho žádnej malér. Blbý bylo, že jsme tam jeli znova 
v podobným složení, ale to už teď není podstatný. Dalo se to do pořádku.

Možnost: Děkuji za rozhovor i optimistickou příhodu na závěr.

Rozhovor 6, Muž věk 36 let

Možnost: Moje první otázka vlídná - jako 
bude doufám celý rozhovor - z čeho se 
raduješ?

Myslíš z čeho se raduji teď nebo obecně?

Možnost: Teď i obecně.

Teď momentálně se raduji z toho, že se blíží 
Vánoce. Uvědomil jsem si, že pořád ještě 
mám tuhle radost, že jsou vánoce blízko. 
To je moje momentální radost.
Ale já mám teď vůbec takový radostný období, takže ta radost je taková rozptýlená, 
odráží se ve všem, třeba se raduji z toho, že můžu být se svým synem, například. A pak 
z toho, že jsem s výbornu ženou, ale opravdu, to je radost, a v tom teď žiju: žena, Tomáš, 
vánoce... ty vánoce jsou takový časný, ale jsou silný. A pak jsou ty drobný radosti a na 
všechny určitě není čas.
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Možnost: Tak něco vyber.

Nedávno jsem přemýšlel, co mám nejradši, co je správná radost, co bych udělal, 
kdybych si mohl vybrat, a já přesně vím, co bych udělal, kdybych měl dva dny a mohl 
to uskutečnit. Vzít si knihu, to může být leccos, nějaké dílo, cokoli, co mě zajímá, dát ji 
do batohu a jet na kole z Tábora  do nějakého příjemného místa, to už mám v merku, 
vesnický hospody, například ve Skalici, tam si vybalit knihu, dát si guláš a pivo a číst 
tu knihu. A bejt tam tak dvě tři hodiny a pak jet zase zpátky. Tak to je pro mne úplně 
živočišná radost.

Možnost: To je krásná představa, děkuji, a moje druhá otázka: na co se těšíš?

Na vánoce, ne vážně, mimochodem si pamatuji, že tady před vaším domem, když 
jsem byl hodně malej, tak tady prodávali kapry, a vždycky v tomhle místě jsem nějak 
ty vánoce viděl zpřítomněný. Tady byla vždycky sámoška a ta tu asi měla ty kapry. Tady 
ta naděje, to těšení se bylo přítomný.
Ale na co se těším?  Takový velký věci, že by přišly?  Já se těším, že budu mít čas na to 
něco napsat, na to se hodně těším, ale nevím, jestli ho někdy budu mít. A teď se nejvíc 
těším, že se přestěhujem. A těším se na to, že budu mít čas na sebe, abych si urovnal 
myšlenky.

Možnost: Mohl bys mi říci dva svoje zážitky, na které nejraděj vzpomínáš?

To je zajímavá otázka, rád bych věděl, jestli ti na to lidi dovedou odpovědět, pro mě 
to je skoro neodpověditelné, zkusím vybrat nějaké dva zážitky z těch, na které si teď 
vzpomenu... já nemám zážitky takhle připravený v hlavě, abych je mohl říct když se mě 
někdo zeptá...
Vzpomínám si na první moji opici, která byla zajímavá, to jsem se opil čůčem, ne že 
bych na to vzpomínal nejradši, ale bylo to pro mne už tenkrát nějak mimořádný, a byl to 
zásadní zážitek a nebyl nepříjemnej, i když jsem se poblil a pak to přikryl Čtyřlístkama. 
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Byl pro mě důležitej, bylo mi asi patnáct a babička byla nějak hodně nemocná a já jsem 
vypil to čůčo a věděl, že jsem překročil nějakou svoji hranici, vnitřní, ale i společenskou. 
Ne že bych se z toho nějak přímo radoval, ale vzpomínám na to. To byl silnej zážitek.
A potom třeba rád vzpomínám na takovou akci, kterou jsme dělali na Sázavě, to byl 
spíše zážitek zajímavej. Tam  jsem poznal svoji ženu, bylo to pro mne výborný období, 
cítil jsem, že je to se mnou dobrý, že se něco uzavírá, byl jsem zklidněnější než předtím, 
cyklistickej výlet byl úžasnej, pak následoval takovej soukromej výlet s pár lidma, kterej 
byl výbornej, a na to vzpomínám nejraděj ze života. Ale na to jsem přišel až teď, je to 
zajímavý, já to nemám v hlavě takhle srovnaný.

Možnost: Už pro tebe mám poslední otázku: jeden svůj příběh, zážitek, který nejraděj 
vyprávíš. Příhody, na které vzpomínáš, to je otázka položená víceméně dovnitř, k tvému 
nitru, a teď mě zajímá, co nejraděj ze sebe dáváš ven.

No - já moc nevyprávím, musím zas chvíli přemýšlet. Co jsme tak zažili, my kluci ze 
stanice Interbrigáda... Já jsem leccos vyprávěl v knížce, a mimo knížku...
Nedávno jsem si vzpomněl, jak se doba změnila, jak jsme dneska víc takový 
středostavovský. Posunulo se to. Jednou jsme byli na nějakým vandru s kamarádem 
v Západních Čechách, někde 
kolem lázní Kynžvart, a pak jsme 
jeli domů rychlíkem z Chebu, bylo 
to po revoluci, ale těsně. A v jakési 
rozvernosti, a v tom cítím ten 
rozdíl oproti dnešku, tak v té dobré 
náladě jsme v prázdném kupé 
vybalili lanšmíd, lihový ohříváček, 
pánev a v tom kupé jsme nakrájeli 
ten lanšmíd, a není to vlastně tak 
dávno, a na pánvi jsme to opékali 
a snědli. A vím, že jsem z toho měl 
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dobrej pocit, šel tam kolem průvodčí a ten to minul, dělal, že má hodně práce, a pak byla 
Plzeň a další stanice a začali přistupovat lidi, nějaký lidi, takový chataři z těch chatiček 
u Rokycan, a Hořovice tam byly, a ty lidi byli takový nesví, že tam něco jako by zavání, 
ponožky nebo tak, a já jsem měl ještě chuť polemizovat, že to je jako v pohodě, ale bylo 
jasný, že to byl ten pevnej líh a závan z té pánve.
A to mi teď vytanulo, vždycky když tu trať vidím, tak si na to vzpomenu a je to vlastně 
jako z jiný doby.

Možnost: Chceš ještě něco doplnit...

Ne to přece není třeba doplňovat, nemám pocit, že by mělo být řečeno všechno.
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Milý Jane,
udělal jsi mi velkou radost svými články a komentáři k článkům ve sbornících ze setkání 
fyziků: měl jsem teď několik cest vlakem, které jsem si čtením a přemýšlením o tom velmi 
zpříjemnil. Zároveň však jsi mi „zasel“ do hlavy několik otázek, ve kterých  není snadné nalézt 
uspokojivé řešení, a nemohu se shodnout ani s tím řešením, které nabízíš ty.

Připomíná mi to situaci, kdy jsem, ještě velmi naivní, omylem „vymyslel“ geometrický důkaz 
pro vzorec výpočtu objemu jehlanu. Celkem sebevědomě jsem to ukazoval příteli - velmi 
dobrému matematikovi - a on mi jemně, aby mě neurazil, řekl zhruba toto: dokázal jsi jen to, 
že ve vzorci „základna  krát výška lomeno X“ je X rovné přesně třem, tvůj geometrický důkaz 
je tedy mimo jiné důkazem, že X je ve výpočtu objemu pro jakýkoli jehlan racionální číslo. 
Dokázal jsi něco o „X“, za předpokladu, že celý vzorec platí. Ale nedoložils žádný geometrický 
důkaz, který se týká samotného vzorce...
Možná, že to říkám nepřesně, ale zdá se mi, že tvoje argumentace s reliktním zářením je stejně 
tak málo důkazem existence nějaké „privilegované“ vztažné soustavy „preferované vesmírem“. 

Říkáš, že existuje jeden jev, jehož homogenitu lze dosáhnout tím, že vytvořím  (myslím) danou 
vztažnou soustavu, vůči které se pohybuje Slunce, a to relativně malou rychlostí. Myslím, že 
bys jen stěží obhajoval tvrzení, že tuto vztažnou soustavu preferuje časoprostor /vesmír/ a už 
vůbec myslím něco takového neobhájíš ve smyslu tvrzení galileovských, tedy ve smyslu „jak to 
je“.

Obhajuješ tvrzení, že preferovaná vztažná soustava existuje a je racionální, totiž existuje 
stav, ve kterém všechna měření vykazují homogenitu nějakého velmi „starého“ pole (reliktní 
záření). To však je důkazem jen pro ty, kteří s tebou již předem přijali celou hru na hledání 
„vesmírem“ preferované vztažné soustavy. Tak jako jsem já zapomněl uvažovat základní vzorec 
Z x V / X  pro který jsem nalezl důkaz že pro jehlan platí že  X =3, i ty jsi pro svůj „argument“ 
zapomněl ve svém „důkazu“ uvažovat východiska, ze kterých svoji vesmírem preferovanou 
vztažnou soustavu hledáš. Píšeš o fiktivním rozhovoru mezi Galileem a  inkvizitorem  a stavíš 
se spíše na stranu Galilea.  Nesouhlasím s tím, že by měl Galileo, na rozdíl od inkvizitora 
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„pravdu“. Galileovo tvrzení lze falzifikovat, maximálně můžeš říci, že je veden nějakou velmi 
neurčitou intuicí, že ani protivníkova „pravda“ není zcela založená.

Ale nechme důkazů a nepravdy Galilea, jde mi o to, zda jde držet tvůj postoj jakéhosi 
současného „mírného realismu“.  (Parafrázuji: v nevelkých prostoročasových oblastech, do 
kterých  můžeme rozšířit inerciální soustavy, však nemáme důvod ustupovat od principu jejich 
rovnoprávnosti - relativity.) 
Rozhodně nemám v úmyslu hájit postup tvrzení, že „ve vesmíru“ lze nalézt jednu zásadní 
a všeobecně platnou vztažnou soustavu, taková věc by mně vůbec nenapadla. Nehledám ji ve 
vesmíru, vím, že se na ni mám ptát ve světě. Ve světě, který je „universum“, to, co nemá druhou 
stranu, to, co je mi přístupné vždy jen z části.

Vesmír je abstrakce a samozřejmě ti nezpochybňuji tvoje srovnání, že je to jinak myšlená 
„skutečnost“ než kniha Osudy dobrého vojáka Švejka. Švejka napsal Hašek v konkrétním 
čase a místě a kdyby ho nenapsal, ta kniha by neexistovala. Samozřejmě že redukci universa 
na „vesmír“ mohl provést  v té době a nebo později kdokoli jiný než Galileo, Newton a další 
a že je to tedy redukce nějak „objektivní“. Ale z toho mi plyne jen to, že tato redukce je možná. 
Lidskému poznání je dáno, aby takovou redukci mohl člověk provést a aby také mohl vnímat, 
jaké následky taková operace pro něj bude mít. 

Myslím, že v tomto smyslu je zbytečné se ptát, jestli v rámci universa existovalo reliktní záření 
předtím, než bylo universum descartovsky redukováno na vesmír. Myslím, že nemusím 
sáhodlouze obhajovat, že není žádné „něco“, co by „nějak“ bylo a přitom to nebylo součástí 
universa. Rozvíjení takových myšlenek vede jen k absurdním pastem o nekonečném množství 
vesmírů, které existují v čase (který se „neděje“) „vedle sebe“ a my se jen díky pohybu v čase 
na rozhraní řady „nehmotných“ bodů času  (které tvoří naši trajektorii) pohybujeme skrze ně. 
Taková obludnost může v myšlení vzniknout právě proto, že nerozlišujeme mezi universem 
a vesmírem. Vesmír máme k dispozici jako předmět, universum ne. Rámec pro naše myšlení 
nám vesmír nedá, universum ano. A hlavně, z vesmírů se k Universu nedá dopracovat, ani 
když jich bude nekonečný počet.
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Ale má to samozřejmě jednu záludnost: matematika, která má svůj předmět velmi podivně 
mimo „věci světa“, může svoje nástroje formovat a utvářet i bez uvedené redukce. Resp.: není 
třeba dospět ke karteziánské redukci universa na vesmír, abych mohl obcovat s nelineárními 
funkcemi, řadami prvočísel atd. Není třeba takové redukce, abych mohl hloubat nad geometrií 
„čistých“ tvarů (čtyřstěn, sedmistěn, dvanáctistěn), harmonií zvuků atd. Moje předběžná teze 
je, že pokud nemá matematika svůj předmět ve světě „po redukci“, je úplně o něčem jiném! 
Matematika „před redukcí universa“ je nutně spjata s mystikou. Matematika se nevztahuje 
tak docela ke věcem světa, ale vztahuje se ke způsobům, jak lze světu (universu) rozumět na 
hranici komunikativnosti a zasvěcenectví.

Před pár lety jsem měl rozepsanou jednu kapitolu o matematice do „hnědé“ knížky o 
proměnlivém a stálém, ale pak neprošla fází škrtání, protože jsem s ní nebyl spokojen. A v ní 
právě tuhle otázku: matematika se díky redukci Universa na vesmír stala komunikativní. Stala 
se zdánlivě korektním nástrojem... k popisu světa? Ne! Vesmíru?
Platon dokazuje, že trojuhelníku a jeho ploše rozumí každý, komu je tento vztah ukázán, ale ví, 
že ne všichni na této cestě „ukazování“ dojdou stejně daleko, a hlavně, že mu geometrie nedává 
žádný klíč ke světu, ve kterém se musí rozhodovat v sokratovské nezajištěnosti.
Ptáš se na to, zdali existovala před Cantorem teorie nekonečných množin. Odpověď je podle 
mne že nikoli. Existoval pluh předtím, než někdo začal orat? Rozumím-li  dobře univerzu a 
času, pak nemám jiný čas, než ten, který je mi dán. A pak mohu ještě myslet čas  jako formu, 
veličinu ve světě věcí, redukovaných na předměty.  Myslím čas jako „linku“ s nehmotnými 
body minulých skutečností. Ale to není čas universa.

Redukce universa na vesmír umožňuje myslet takovou linku času po sobě následných „stavů“, 
umožňuje dosahovat cílů na základě aplikované vědy. Umožňuje dokonce myslet prostoročas. 
Proč ne. Zasvěcenecká gnostická redukce universa na vrstvy přístupné podle míry zasvěcení 
jistě umožňuje sice nesrovnatelné, ale v jistém smyslu stejně výrazné zásahy a změny v tom, jak 
se nám jeví věci, které se nás týkají, jak se nám jeví čas, který náhle není „naším“, žitým časem.
Podle mne je redukce universa na vesmír jen základ pro jeden ze způsobů dosahování cílů 
mezi mnoha jinými - a každý z nich je zatížen důsledky, které z dosahování cílů vyplývají. 
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Jinými slovy: věda založená na fedukci universa na vesmír je „jen“ pro nás zdánlivě 
samozřejmá... mystika svého druhu.

Jedno je nesporné: to, co je způsobeno příklonem k předmětnosti na konci středověku, je 
tak masivní, že před tím musel resignovat na svou (myslím dost dobře obhajitelnou) pozici 
i inkvizitor. „Pravda“ Galileova nebyla ani tak pravdou argumentů, jako pravdou trendu. 
Galileo má správně v rozhovoru s inkvizotorem říkat: „touhle mojí cestou myšlení o světě 
půjde, nezabráníte jeho redukci na vesmír, vytrhneme vám z rukou nástroje, skrze které 
myslíte Universum, protože je umíme nejen používat, ale v pravý čas i odvrhnout...“, „ i vaše 
lidi vtáhneme do hry, která bude o výhodách vesmíru před universem, i vaši lidé v klerikách 
budou říkat svět a myslet vesmír, i vaši následovníci inkvizitoři se rádi zapojí do této redukce. 
Máme pravdu nikoli proto, že bychom byli „blíž skutečnosti“, ale proto že jsme na příští staletí 
vítězové“.

Snad to tak je dobře, myslím si, že po této přechodné době je možné se (se znalostí důsledků 
redukce, onoho zajímavého sebevědomého lidského pokusu zjednodušit svět) znovu vrátit 
k daleko pokornější roli.

Ztracená je tedy podle mne pozice Krupičky, se kterým diskutuješ  - je snad veden něčím, co 
nedovede zformulovat, bojuje ale na poli, které je neobhajitelné: starý „dobrý“ novotomismus 
je jako výbava do sporu o povahu světa těžko použitelný, neboť pevně visí na aristotelské fyzis, 
kterou si pro sebe zabral postdescartovský svět vesmíru. Je mi ho líto, ale nemohu a nechci mu 
pomáhat. Můžeš klidně říci, že toho hodně vyčetl z knih.  Podle mne je lepší se ptát celkem 
nezajištěně ve světě, který není vesmírem. Zkouším to.

Ještě jednou díky za skvělé podněty

PS
Ještě k tomu Krupičkovi - nejzajímavější je jeho argument, že nedokážeš dostatečně udržet 
rozdíl mezi „blízkým vesmírem“ a „vesmírem“. Používáš větu „není stanovena univerzální 
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hranice lokálnosti“ - podívějme se na to blíž. Krupička říká jen to, že můžeme myslet velmi 
různé lokální soustavy. Ale jestliže existuje obecný pojem lokálnosti, pak se nemohu ubránit 
odkazu na to, co je to „locus“. Je tém míněno místo, a s nějakým smyslem spojené místo, 
nikoli jen prázdný bod. Lokální je jakékoli místo, které mohu myslet jako zabydlené, kde 
mohu stát. Ale nikoli jako nehmotný bod, ale jako myslící tělesný člověk, který je vzpřímen 
a dívá se doprava nebo doleva. Argumentuješ, že na planetě Malého prince má lokálnost 
jinou povahu než na Zemi - to je argumentace na jednu stranu výborná, ale nedostatečná a 
odvádějící pozornost: Protikladem lokálního je universální, sám tenhle pojem používáš, ale 
vůbec nevysvětluješ, jak se má universalita k prostoročasu. A nevysvětluješ ani to, jak se má k 
prostoročasu „lokalita“, tedy to, co je pro tebe přímo přístupné.
Krupička postřehl, že myslíme-li vesmír, máme s lokálností problém, myslíme-li prostoročas, 
tak je třeba odlišovat mezi „lokálností“ a „zvolenou vztažnou soustavou“, odmítnout zdánlivou 
samozřejmost, že je to totéž. Malý princ, než se vydal za Exupérym do pouště,  žil „na své 
planetě“, nikoli ve zvolené vztažné soustavě, jeho místo lze přímo vztáhnout k místu, kde v 
písku stojí letadlo s rozebraným motorem.
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