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Nad horou Fudži lehký sloupek dýmu
na moři vlnka jenom hravá
poutníku tiše stojícímu
jde kdosi vstříc a těžce zakopává

Ukázky z korespondence kustoda při oktávu vyhlášení pouti k sopkám 
Reguly Pragensis (únor 2012)

Hloupější bratři, příznivci poutí, poskoci a písaři, podivné existence.

Je čas pouti, po létech odříkání, kdy zrak můj jihl při pohledu na spanilé kužele 
vulkánů dávno vychladlých, je čas pouti k sopkám. Když jsme se vydali k pramenům, 
rozvodnily  se řeky, po lázeňské pouti už musí většina z nás horké koupele a procedury 
spojené vyhledávat celkem pravidelně kvůli svým unaveným hnátům. Ba, zvažovali 
jsme již dávno záměr vydat se k sopkám, horám vyvřelým z hlubin magmatických 
krbů. Ale byly to obavy o druhé, které nám v tom doposud bránily, neb nikdo neví dne 
ani hodiny...

„Hekla sopka: budiž světlo – a bylo, a dým, láva a prach a popel, ve který se také 
obrátíme, spousty smradu nepočítaje“.

To je krutý scénář a nechceme se podrobit výtkám, že si svojí poutí zahráváme, že 
skrze ni „pokoušíme“. Ale pro ty, kdo žijí katastrofismem, máme nyní dobrou zprávu:  
bude-li v tomto roce konec světa, patří k tomu běsnění živlů, dštění síry a par, výrony 
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žhavých plynů a roztavená jezera. Přispěje-li Regula svou poutí a tímto dramatickým 
divadlem ke konci světa, nechť jí to není přičítáno ke zlému. A nebude-li konec světa, 
pak je tu a tam se vyskytující magmatický výlev z hlubin dobrou připomínkou toho, 
jak jsou naše starosti malicherné.

Pro dobro, lásku, přátelství a odkaz Antonína Komínského ale navrhuji, aby se obřad 
předání pouti neskládal z tavení hornin, aby se vyhnul i pálení ohňů a dmychání 
kouře. Navrhuji, aby nižádný poutník ani sám, ani při předávání pouti sopky ani 
sopečky neprovokoval, aby uctil právě to, že přijaly svůj úděl, ztuhly, aby se v tom 
nelišily od geologických útvarů jiných.

Není nad to když poutník huhlá:
Děkuji horo že jsi pěkně ztuhlá
Děkuji ti chladný  magmatite
Že necháváš své žhavé nitro skryté
A kdyby třeba země už se chvěla 
Tak hlavně aby láva nevyvřela 
A kdysi živé sopouchy a jícny 
Si zachovaly svůj klid pouti vstřícný

… Poutník má být vnímavý a pokorný a takové bylo i vyhlášení pouti. V tom vítám 
i vaše aktivity k veršům nezprostředkovaně blbým, které lze věnovat jednotlivým 
sopkám vyhaslým, aby se co nejvíce  zvýraznila intimita vztahu poutníka k vulkánům 
samým.
Svojí oblíbené a Praze nejbližší sopce „Vinařická hora“, která by měla být první sopkou 
pouti, jsem věnoval tyto lapidární verše:
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Nechť stále chladne Vinařická hora,
ač vytěžená zeshora i z dola
Ať viny naše nerozžhaví magma
co doteklo by do blízkého Kladna
Kdo těžili tu koks, kráčí po dlažbě černé 
- jak napravit ty činy prachmizerné?
Poutníci magmatu vyvřelého
Snad sejmou tíži z duše jeho

… Milí poutníci v očekávání, vy, kteří váháte, vy, kteří máte nedostatek času: pouť 
znamená týdenní nesení společného břímě, zjitřenou vnímavost, vydanost, ale není 
samotou. Naopak, očišťuje od samoty, kterou si neseme uprostřed hluku a společenství 
mnohých: vy, kteří váháte, protože počítáte dovolenou jako kupecký učeň, vy, kdo 
plánujete s kalendářem „Grada“, vezměte na sebe břímě pouti a pouť na sebe vezme 
břímě vaše! Vždyť i první díl pouti se Slánskou horou a Řípem se ještě nabízí!

Už  Slánskou horu opustily prameny
krb magmatický snad je jimi zchlazený
Zbylo jen trochu hořkosti a soli
a poutník zády k městu odchází do polí

Je tisíc básní o Řípu
jenž ztuhle nyní stojí tu
Že není sopkou? Vulkán jistě jest
Čest poutníka zde břímě pouti nést



6

… Bratři v pouti i vy, kdo váháte, jen občas v noci probleskne sen dosud vytlačovaný: 
mužové!
Poutníci, kteří se těšíte na Bezděz, Rálsko, Trosky, Milešovku či Vlčí Horu, nezapomeňte, 
že pouť sopek nabízí i potěšení nečekaná:

Jen vršek za vsí. Že prý hůrka kozí 
Zarostlá hložím, ptáci neznabozi
a dávní pasáčci tu kdysi po ránu
stírali bosí stopy vulkánu 

Kdejaký rum se vozil se do úvozu
věk lidský neviděl zde nikdo kozu
zarostlý lom kde kupilo se smetí 
Ta sopka spočinutí pouti poskytne ti

… Poutníci v očekávání, ti, kdo sní o pouti dálek nedosažitelných, vy, kdo si u večerní 
televize mnete kotníky v pomyšlení: na vás se obracím a přiblblé veršovánky od vás 
očekávám, neb bez slabomyslnosti by Země byla chudá.
Vážení poutníci, váhavci, i vy, kdo jen okouníte, snad s pomyšlením:
i vám posílám další dopis kustoda pouti

Byť krátery jsou dávno zavaleny
pak stejně vulkán v dýmu zahalený
vkrádá se poutníkovi do srdce
A drtiče všech čedičových lomů 
jen šumem vzdáleným jsou tomu
když v srdci zahřmí erupce
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Jen úctyhodně mlčí hory ty
a někde v hloubce duše zarytý
vzdech: zda horu jizvy krášlí?
Rostiny plazivé teď čedič popínají 
snaží se skrýt co před Adamem v Ráji
Poutníci jdou aby to našli
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Předbabylonská řeč
(část dopisu)

Malé dítě (do tří let) někdy něčemu „rozumí“ tak, že člověk žasne jak je to možné 
a jindy naopak ne a ne něco „pochopit“. Podle mne docela samozřejmě „rozumí“ 
mnoha věcem, souvislostem atd. a v kontaktu s druhým postupně odkrývá svoji 
schopnost na ně reagovat Zpravidla cíleně hledá způsob, jak sdílet s druhými to co 
nějak předbabylonsky, ví. My dítě vlastně odnaučujeme aby vědělo to, co ví a učíme 
ho výměnou za to, aby žilo v naší sdílené řeči. Ta řeč je pořád ještě dost dobrá na to, 
abychom mohli zaslechnout Boží hlas, pochopit že řeč není systém, dobírat se ke světu 
jako stvoření, uvěřit, vyznat, psát přátelům dopisy atd. Raděj bych ke svým vnoučatům 
mluvil před-babylonskou řečí. Jistě. Ale moc mi to nejde, i když se snažím.

Možnost jako svoboda k tomu, co má být
(část dopisu)

V jedné věci je naše doba modlářská víc, než kterékoli jiné, a totiž že zbožšťuje 
„dosahování cílů“ jako výsledek libovůle – tedy dosahování cílů samo o sobě se zcela 
„utrhlo ze řetězu“ a není a nesmí již být nic, co by umožňovalo zkoumat, do jaké míry 
jsou ty či ony cíle „hodnotné“ a do jaké míry je ten či onen postup při dosahování cílů 
„správný“. Tím se ale jeden druhému vzdalujeme, právě v tomhle smyslu se rozpadá 
základní schopnost člověka podílet se na „společném“, rozumění společnému jako 
souhrnu činností člověka a dění vůbec. V tomto rozpadu jednoty už není snadné 
podílet se na „dění“ světa. Privátní se vzdaluje od společného a společné se stává 
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z privátního (jako odděleného místa) nedosažitelné. Není už žádné vodítko a tedy 
ani pouto ve smyslu „co se má a nemá dělat“.  Vše, čeho jsme se mohli držet, bylo 
vyvikláno jako neautentická faleš, a my jsme najednou ztracení, prázdní, bez opory.
A „naše“ zůstalo jen tím, do čeho nikdo nemá co mluvit, jde o to, co si můžeme 
„dovolit“ právě my sami, v pravém slova smyslu si to „odsouhlasujeme“ jako investoři 
svých vlastních projektů. Jsme v tom někomu odpovědní? Nikoli, a to je v jednom 
ohledu správné, máme přeci svobodu a bylo by nesmyslné, kdyby nás chtěl někdo 
„kontrolovat“.  Ale máme se podle čeho orientovat? Nemáme, protože vše se rozplývá 
v mlze nahraditelnosti. A to už správné být nemůže, protože to nemá tvar, který by 
odlišil správné od nesprávného.
Uměle je tu vytvářen obraz bezmocného a ve světě ztraceného individua, pro které svět 
je jen neutrálním „jevištěm“, kterému se kulisy dodají podle jeho objednávky. 
Jak je to v rozporu s realitou, není třeba dokazovat – známe tisíc způsobů, jimiž může 
být člověk z této své zdánlivé „neutrality“ vytržen a postaven do situace, ve které není 
pánem. Stačí potkat v noci na ulici partu agresivních mladíků. A to je ještě docela 
optimisticky zvolený případ. Snad je to právě strach který nás nutí držet se mlhy – 
držet se prázdna, tedy ztrácet se v mlze a prázdnu.

Naše svoboda je otevřeností budoucího, připusťme, že nás právě nic neohrožuje tak, 
jako parta mladíků na ulici. Jak rozumíme této svojí svobodě - jako otevřenosti? Jako 
naplnění svých možností? Jak tomu rozumět – jde opravdu o hledisko „investora“, 
který zvažuje nabídky cestovních kanceláří, svůj volný čas a limit prostředků? Jde  
o „nezávaznou“ volbu? Vždyť přeci každé naše rozhodnutí se již v daném okamžiku 
přesune z modu možného do skutečného: a my jsme odpovědni, jsme spolutvůrci 
toho, co nastalo. Naše svoboda je svobodou, která je naplňováním možného, a je ve 
skutečnosti již vždy odpovědí na otázku, co je správné a nebo alespoň co není špatné.
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Svoboda, kterou máme, je otevřeností do budoucího a je vlastně položenou otázkou: 
„kým chceš být“. Jednotlivá rozhodnutí jsou jako kroky v neznámém terénu – cesta nás 
mnohokrát vrátí zpátky, abychom dostali reparát, jindy se nám naopak bolestně další 
příležitost uzavírá a nebo jen bezmocně promarňujeme den za dnem, protože nevíme, 
kde „naše“ možnosti leží.
Je třeba nově se dobrat toho, že „moje“ a „společné“ má jakýsi průnik – a že hledání 
toho, co je skutečně „moje“, je vždy otevřené do budoucnosti víc, než jen v nabídce 
dalšího elementárního kroku: nejsme „ztraceni ve světě“, i když tento pocit může být 
velmi silný – právě ten nás vede k hlubšímu porozumění významu naší svobody, k 
porozumění našim možnostem.

Obyčejný čapkovský život 
(z dopisu)

Lidé mají právo mít příležitosti a možnosti, jak se plně zapojit do ekonomického, 
sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti 
považován za běžný…

Ta citace v úvodu není nějaký hloupý politický blábol radikálního liberála. Je to 
oficiální základní teze uvádějící materiál ministerstva práce a sociálních věcí. Kdyby mi 
bylo dvacet, stříkám v noci buřičská hesla na zdi.
Každý má právo být svůj, jistě. Ale aby věděl, co je to „být svůj“, je třeba, aby byl 
„trendy“, aby sledoval… mainstream. Každý má právo na to, co je běžné. A co je běžné? 
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To, co nikoho nediskriminuje, co nikoho nebolí, co nic nestojí, co nikomu nevadí. 
Heslem dne je sociální začlenění do širokého středního proudu, to je pokládáno za 
společensky přínosné a pozitivní.
To je konečně vyvrcholení oslavy čapkovského „obyčejného života“ – jedinou 
hodnotou je … průměrná malost.

Ti, kdo vědí, co potřebuji
(z dopisu)

Znovu a po úmyslné prodlevě se vracím k té vaší kolegyni, která po přečtení mého 
textu posílala „autora“ na práci k postiženým dětem, aby přišel na jiné myšlenky. Když 
mi bylo patnáct na učňáku museli jsme na učňáku stát v pozoru v nástupu a křičeli na 
nás, že z nás udělají dělnickou třídu, že nám ty šedesátý léta vyženou z hlavy…
Vždycky, když někdo použije takový příměr „měl by jít dělat něco pořádnýho, aby 
přišel na jiný myšlenky“, ptám se sám sebe, kde se v lidech bere ta povýšenost a vlastně 
nenávist k těm, kdo jsou „jiní“ – kde se bere ta snadnost, s jakou si někdo osobuje 
právo vyjadřovat se o tom, co by mělo být dobré pro někoho druhého. Jestli tohle 
je projev aplikace přikázání „měj rád bližního jako sám sebe“ (a co by to mělo být 
jiného?) pak je to zároveň svědectvím o vlastní pokřivenosti a neschopnosti unést 
sama sebe, jde podle mne o projev zploštění, potlačení jinakosti v sobě.
Nechtěl jsem o tom psát hned, není to také věc, která by pro mne byla nějak „živá“. 
Jen mám tu zkušenost, že podobným lidem se podvědomě vyhýbám, protože jsou 
v běžném styku nebezpeční, to oni křičeli „ukřižuj“, to oni v padesátých letech 
podepisovali petice pro rozsudek smrti nad Horákovou. Znám je z mnoha poloh,  
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i ty konkrétní osoby, co 
podepisovaly... Prošel jsem 
za komunismu lecčím, ale 
zdaleka nejhorší nebyli 
komunisté – ideologičtí 
slepci, ani lidé bytostně 
„zlí“ – oběma těmto typům 
se dalo při troše štěstí 
vyhnout, bylo jich málo 
a na nich také ten režim 
„nestál“. Nejhorší vždycky 
byli ti, kdo přijali za své to, 
co „se mělo“, věděli, „jak 
to je“ tak nějak „civilně“. 
A těm také vždycky 
nejvíc vadili ti, kdo cokoli 
problematizovali. A ne vždy 
to byly ženy.
A té konkrétní, prosím, nic 
neříkejte.
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(Peníze)
z dopisu

Příklad s někým, kdo „investuje do peněz“ a pak má bezcenné papíry, je jak z krize 
ve 30. letech, dnes jde přeci o něco jiného než „jen“ tištění peněz, oběh se zvyšuje 
prodejem jakýchkoli derivátů „dluhu na dluh“, a jediné, co je v tomto smyslu „brzdou“ 
je likvidita (zejména států a bank). Jenže ví někdo pořádně, co to je? Tištění peněz 
je zvyšování likvidity. Ale to je jen jeden problém. Oběh se třeba podařilo senzačně 
zvýšit zavedením emisních povolenek - to je byznys pro banky - stovky miliard reálně 
nereálných „hodnot“ – atd.  Ekologové jsou v tomto smyslu pro bankéře jen užiteční 
idioti.
Problém peněz není v tom, kolik jich je natištěno, ale v tom, kolik jich je vypůjčeno. 
Peníze jsou abstraktní a bezhodnotové a nedá se na nich poznat, do jaké míry jsou 
„podvodem“, nejlépe „měří“ dluh. Žijeme prostřednictvím směny peněz, a tak se 
všichni podílíme na „podvodu ne-existence“, stále více jsme zaměřeni „mimo reálie 
světa“, v tom je magie peněz, jsou virtuálnější než obrazovky a vůbec už bez nich 
nemůžeme společně žít.
Zabýval jsem se nějakou dobu LET systémy, kdy vznikaly skupiny i poměrně rozsáhlé, 
zejména v odlehlých regionech, kde probíhala výměna „bez peněz“ - vždycky na to stát 
nějakým způsobem „skočí“, hlavně kvůli daním. Takové „vystoupení ze systému“ se 
netoleruje. Mimo jiné v Jižních Čechách se o cosi takového pokoušela vnučka Gutha 
Jarkovského.
Ano, závěr je jasný, člověk má ve svém rozhodování dbát především o to, aby dělal to, 
co dělat má, a k tomu se také přiměřeně živil. Jeví se mi, že vydělávání peněz samo  
o sobě není cíl, který by byl slučitelný s křesťanstvím.
Tady je třeba být radikální.
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Nešťastná písňová forma
(publikováno v časopisu Psalterium)

Pavel Svoboda ve své článku v Psalteriu 6/20011 uznává roli „stavění mostů – 
předpokládá tedy, že tradiční hudba určená pro produkci v rámci obřadů Církve a 
„moderní hudba“ tvoří dva břehy, něco od sebe odděleného, co je třeba spojit stavbou, 
mostem. Jde podle něj o most mezi varhanami a kytarami. Pro mne je významnější se 
ptát proč a hlavně čím jsou oba „břehy“ odděleny a jaká je jejich povaha. Může se totiž 
ukázat, že nejde o břehy a že buď jde o něco ze své povahy nespojitého, a nebo naopak 
jde o omyl a stačí porozumění, není třeba nějakých staveb.

Často se mluví o změně v našem prožívání času a aktuality, v tom, jak se důraz pře- 
nesl na „autentické prožívání“ a tedy „kytarovou“ hudbu. Ale to není k vysvětlení  
„efektu dvou břehů“ dostatečné. Hudba je vždy vnímána v čase, nějak vztaženém  
k okamžiku znění – jde jen o to, jak rozumíme širšímu celku znějící skladby, celému 
kontextu, do kterého je hudební produkce zasazena. Vůbec totiž není samozřejmé, co 
si představujeme pod slovem „skladba“.

Původní vazba gregoriánského chorálu a obdobného „zpěvu“ na zpívané slovo byla 
porušena už velmi dávno, a postupně tak „hudební skladby“ došly až k nezávazné 
„variaci“ na straně jedné a vnitřně strukturované symfonii na straně druhé – k vlas-
tním formám skladby, takové hudby,  která slovo nepotřebuje. Vedle toho se rozvíjejí 
dvě linie „profánní hudby“, ve které je vazba na slovo zcela jiná než je tomu dřív, totiž 
opera a píseň.
Dnešní hudební scéna tak působí jako nepřehledná změť, ale je možné se v ní vyznat 
i v případě, že nebudeme vidět černobíle a dělit hudbu např. na rytmickou na straně 
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jedné a tradiční na straně 
druhé. Pro přehlednost se  
s trochou zjednodušení 
snažme sledovat tři nezávislé 
linie: hudbu, která ve svých 
formách žije svým životem 
bez vazby na slovo,  hudbu 
„profánní“, která preferuje 
vazbu na rytmus a melodie 
profánní nezávazné řeči (pop 
music, muzikály), a hudbu,  
která se snaží stavět na 
tradičních formách vazby 
slovo – melodické vedení 
hlasu, přičemž specifická 
vazba znějícího slova a hudby 
je přitom reflektována „více či 
méně“.

Nejde jen o kytary a tento 
problém se začal projevovat 
už dávno. Naši předkové 
bojovali proti vlivu opery 
na hudbu, používanou při 
liturgii – protože identifikovali 
negativní dopady, které to 



16

nese. Dnes žijeme v napětí, které je způsobeno tím, že se hudba při liturgii často tváří 
jako hudba muzikálová (trapas s papežem v Boleslavi) a nebo jako hudba písňová 
(častý problém kytar v kostele).

Na tom, že se přeme o kytary v kostele, má lví podíl fakt, že převážná většina interpretů 
není schopná hrát na kytaru cokoli jiného než „píseň“ – a píseň není ta správná forma, 
která může v rámci liturgie znít od začátku do konce. Může mít svoje ospravedlnění, 
např. při velikonočním přijímání, kdy Lutka (folkový písničkář) zpívá …Ježíš tu 
není, z mrtvých vstal ... v typicky písničkářské úpravě. Zde může být individualizace 
v písni „na místě“ – jde o svědectví, vyprávění, celé vzkříšení je postavené na popisu 
krátkých jednání individuálních osob – jedna se bojí a pak diví, jeden běží a čeká atd. 
Ale píseň jako forma nesmí být diktátem, nesmí být něčím „samozřejmým“. Celé je to 
pokoncilně popletené.
V požadavku na zpěv lidu kdosi použil před-koncilní reálie a lid tak dostal příležitost 
čas od času „si zazpívat“, samozřejmě píseň. Jak to kontrastuje např. s roráty je snad 
každému zřejmé.
To nemá žádné rychlé a jednoduché řešení, protože pokud sedí za varhanami na kůru 
„písničkář“, je to stejné, ba někdy horší než s kytarami, jak co do výběru zpívaných 
skladeb, tak co do provedení. Nepomůže nám budeme-li stavět mosty, pomůže nám 
věci v klidu promýšlet, pojmenovávat a snažit se postupně měnit.
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Galerie Vincence Kramáře
(psáno pro výstavu v DOXu)

GVK je možné pojmout jako jakýkoli subjekt, který v jeden konkrétní okamžik zahájil 
činnost první výstavou a v jiný konkrétní okamžik svoji výstavní činnost ukončil, obrazy 
byly svěšeny ze stěn a seznam, do kterého byl doplněn poslední autor je možné podškrtnout. 
K porozumění významu a roli GVK je ale třeba udělat krok stranou a pokusit se porozumět 
jednak dané době a její dynamice, a také těm, kdo myšlenku GVK dokázali již v ranných 60. 
letech dovést  k realizaci, a sledovat pak zásadní změny, které nastaly po r. 68 resp zde po 
r.1971.

Padesátá léta u nás způsobila katarzi a zcela změnila společnost, protože se do obecného 
povědomí dostalo něco zcela nového, strach, skepse, první vlna útěku do soukromí. 
V mnoha souvislostech se skloňuje, že po smrti Stalina a Gottwalda se pak postupně začal 
otevírat prostor – ale podstatné je se ptát, pro co se otevíral. Zoufalé vystřízlivění z pováleč-
né euforie, které přinesla padesátá léta, neumožňovalo prakticky nikomu „vrátit se zpátky“ 
– a tak se otevíral prostor především pro ty, kteří už „byli zralí“, už předem věděli, kam chtějí 
směřovat, co chtějí dokázat. 
Jako i všude jinde i v Praze 6 pobočka Svazu výtvarných umělců pořádala schůze, kde se 
diskutovalo o výtvarném umění, pořádala příležitostné výstavy svých členů. A tady se zrodila 
myšlenka založit galerii, která by měla ve svém programu daleko víc, která by měla mít zcela 
jiný smysl, než jen představovat „místní výtvarníky“. Pro mnoho zúčastněných muselo být 
jasné, že tady vzniká něco, čeho sami aktivně téměř nevyužijí, že tu bude laťka pro vystavující 
nastavena velmi vysoko. Ale již brzy se ukázalo, že věc neztroskotává na takovémto „malém“ 
pohledu.
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Skupina kolem Františka Doležala dokázala navázat na to, co bylo v 60. letech 
optimistické, co zakládalo novou vlnu jakési společenské důvěry. Důvěry v to, že po 
hrůzách padesátých let půjde postupně vytvořit společenské prostředí, které bude 
(samozřejmě!) sociálně spravedlivé ale bude také umožňovat „žít slušný život“ – a k 
tomu patří umění, umění bez  ohledu na hranice a ideologické požadavky. 

GVK se „nevyvinula“ do podoby významné galerie z původně lokálně zaměřených 
aktivit místní pobočky. Zahájila programově výstavou Picassa, Bracqua, Deraina 
Filly a Kubišty ze sbírek Vincence Kramáře -  zahájila ji v prostorech, které k tomu 
účelu byly připraveny, se zajištěním nákladů na provoz, s využitím sbírek, které v tu 
dobu nikdo neměl odvahu vystavit. A nešlo o nepodložený krok, hned v dalším roce 
následovala výstava Picassových grafik zapůjčených z Paříže a další zajímavé výstavy 
celorepublikového významu zaměřené už do širšího výtvarného spektra zájmů.
Galerie Vincence Kramáře mohla vzniknout proto, že se zde sešli lidé, kteří byli již na 
konci padesátých let přesvědčeni, že se budou otevírat nové možnosti a to v době, kdy 
ještě většina ostatních byla paralyzována dopadem předchozí společenské destrukce. 
František Doležal již v této době věděl, co je možné očekávat od zcela nově vytvořené 
galerie v podmínkách šedesátých let, byl otevřen pro dění doby, ale zároveň měl již 
zcela vyhraněné výtvarné názory na to, co by se mělo českému publiku představovat 
jako výtvarné hodnoty. GVK  měla v tomto smyslu zcela záměrně jistou „vzdělávací“ 
roli, měla seznamovat s tím, co je hodnotné v uplynulých desetiletích (viz např. výstava 
Odilona Redona), ale hlavně co je „živé a aktuální“ – ať již na Západě nebo v Jugoslávii 
i jinde. GVK vznikla jako „okno do světa“ – samozřejmě s výhledem, který odpovídal 
zaměření skupiny výtvarníků, kteří se o její vznik zasloužili, zejména F. Doležala. Byla 
prodchnutá důvěrou, že takový „prostor pro setkávání „je tím nejlepším, co mohou 
výtvarníci i uměnímilovná veřejnost od tvůrců GVK dostat.
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Je samozřejmé, že po r. 1971 se dění okolo GVK zamotalo. Nejen že došlo k personál-
ním výměnám, GVK už ani nemohla být tím, čím byla doposud, neboť byl zničen 
onen „nosný“ společenský optimismus předchozích let, optimismus v jádru sociální, 
levicový, stále ještě podstatným způsobem napojený na prvorepublikovou avantgardu. 
Pokud v dalších letech tu a tam GVK poskytla prostor pro výstavy jinak „šedé zóny“, je 
to již zcela jiná situace. Následující dobu nelze vidět černobíle. Jde o příběhy přežívání 
v době, která znovu tlačila jednotlivce do soukromého života, ale už ne přímým 
strachem z násilí jako v padesátých letech. Pro dobu sedmdesátých a osmdesátých  let 
je typické, jak se tomu či onomu, individuálně nebo ve skupině, podařilo tu a tam něco 
téměř neuvěřitelného. Je to doba, ve které už hrály roli zcela jiné formy výtvarné práce 
a jejího vystavování, šlo spíše „pohyblivé ostrůvky pozitivní deviace“. 
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Kde začít
(Publikováno v Revue Trivium 2/2012, část)

Je dobré „začít tam, kde jsme se našli“, a právě z tohoto východiska pak můžeme ocenit 
něco z toho, do čeho nás staví postmoderní dekonstrukce institucí, hodnot, řeči. Útok, 
jehož záměrem je destruovat, může být v něčem osvobodivý. Bůh využije i ty největší 
vzpoury proti sobě k cílům, které směřují k jeho oslavě. Postmoderna přichází s tezí, 
že ve své „samotě“ má každý svůj vlastní přístup ke světu, svoje paradigma, svojí 
pravdu. Postmoderna ukazuje, zdánlivě paradoxně, že každý z nás se nějak „nachází 
ve světě“, a to doslova – prostě si uvědomuje, že se tu našel. A my můžeme ocenit, že 
v jistém smyslu je tento důraz na individualitu a svobodu člověka obrovskou výzvou 
a příležitostí. Ne že bych v souvislosti s tím ztratil ze zřetele, že instituce jsou nutné, 
souhlasil s demontáží Církve atd., ne že bych souhlasil s mravním relativismem, 
hodnotové pole je v jisté míře dané desaterem a novozákonním poselstvím spásy atd. 
Ale teprve po rozpadu moderního myšlení můžeme naplno pocítit výzvu, abychom 
vzali vážně, že jsme jako osoby plně odpovědni za to, co děláme, že jsme odpovědni 
Bohu a že Bůh má s každým člověkem svůj vlastní záměr, staví před něj individuální 
budoucnost, na kterou se můžeme jen ptát a modlit se, abychom ji dokázali přijmout  
a neselhat.
Individuální – osobní nemůže být předmětem žádné normy, žádné statistiky. Jsme 
osvobozeni od pevných sociálních rolí, jsme osvobozeni od měšťáckého formalismu, 
můžeme za sebou nechat společenské třídy, determinace, veškerou příčinnou 
podmíněnost. Každý z nás sám za sebe si může klást otázku „co mám dělat“ ve svobodě, 
která je v dějinách nevídaná. Každý z nás je svoboden vůči všem, kdo vyhlašují „jak to 
se světem je“ a tedy „co se musí“. Nic se nemusí. Ale o to větší máme odpovědnost.
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Postmodernita ukázala prázdnotu všeho, co vyplývalo z vědění o „lidech“ jako druhu. 
Aleluja. Moderna a potom postmoderna ukázala prázdnotu toho, co vyplývalo ze 
společenského postavení člověka jako něčeho „daného“ – a v tom je velký přínos 
moderního a postmoderního myšlení: a tak jsme postaveni před docela zásadní 
otázku: jak máme nově chápat pastýřskou roli Církve, nyní, kdy konečně jsme stádo 
skládající se z jednotlivých svobodných osob?
A jak na druhé straně v postmoderním světě ukázat, že existují danosti, které souvisí 
s člověkem jako takovým, s osobou, s jejím postavením vzhledem k Bohu? (A to je 
pravá „radostná zvěst“!) Jak v této náhlé prázdnotě odkazovat na základní danosti, 
které osobu v jejím rozvoji nijak neomezují, naopak, poskytují jí nutnou oporu? 
Postmoderna nám v tomto smyslu může pomáhat v odporu vůči novoosvícenství, vůči 
manipulaci „korektností“, vůči novému diktátu otroctví a společenské podřízenosti. 
Resp. jinak: novoosvícenství se snaží využít postmodernu, protože kalkuluje s jejím 
rozkladným účinkem. V jistém smyslu nám to může být k smíchu.
Středověká reflexe člověka byla velmi hluboká, ale byla nutně navázaná na 
společenskou realitu té doby, beznadějně do svého výkladu člověka pojala status quo 
společenských struktur jako cosi neměnného. My se k ní můžeme v mnoha ohledech 
vracet pro inspiraci, ale pro porozumění člověku ve vztahu k druhým je pro nás přímo 
nepoužitelná. Naším hlavním úkolem je ukázat, že každý z nás může vnímat svůj 
život jako aktuální jednotu, že můžeme zapomenout na „vrstvy vědomí“, na „potřeby“ 
a mechanismy psychiky: každý z nás je jednotou a vše, co doposud používáme jako 
„popis skutečnosti“, jsou jen způsoby, jak se dá porozumět (více či méně vhodně) 
tomu nebo onomu aspektu našeho života. To, co je reálné, je jednota našeho já, které 
je otevřené Bohu: jde tedy o to, abychom se ve smyslu této jednoty pokoušeli co nejvíc 
Bohu otevřít – sklonit se před ním a přijmout to, co nám dává, vnímat to, k čemu nás 
(každého osobně a zvláštně) směruje, vede.
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Máme zvláštní příležitost sledovat dramatické a do jisté míry děsivé divadlo, ve kterém 
se kolem nás rozpadají formy světa, jazyka a myšlení, ve kterém se mění kulisy světa. 
Zavazuje nás to.
Přinejmenším dílčím úkolem pak pro nás je to, na co opakovaně ukazuje Benedikt XVI.  
postmoderna nás osvobozuje z celého nánosu marností, které o člověku a společnosti 
nashromáždily společenské vědy. To ale neznamená, že bychom měli resignovat na 
vlastní racionalitu. Naopak. Nerozumné bylo to, co se jako „věda“ tvářilo, a přitom 
bylo jen podivnou statistikou, která ztratila vazbu na jednotlivé. Rozumné je naopak 
to, co vychází z odpovědnosti osoby za sebe i druhé a také za řeč, skrze kterou sdílíme 
a kterou popisuje svět jako stvoření.
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Člověk a stroj v české kultuře 19. století

I.
(Plzeňské symposium)

Devatenácté století je, zdá se, celkem bezpečné téma. Jsme od něj dostatečně oddělení, 
aby se nás příliš netýkalo, a přitom ho „důvěrně známe“, knihovny, archivy a muzea jsou 
plné dokumentů, knih, artefaktů a jiných reálných důkazů o myšlení a způsobu života. 
Ba dokonce i o sporech v představách o tom, co je správné, již máme dostatek dokladů 
natolik, že máme devatenácté století „jako na dlani“, můžeme sledovat jeho dynamiku, 
několik fází změn společenské situace, postavení kultury atd. Žádný pamětník už není 
živý, ale svět po Napoleonovi a Vídeňském kongresu se nám zdá důvěrně známý, jakoby 
byl v jistém smyslu „náš“. Zvlášť zabýváme-li se českým, max. středoevropským prostorem. 
A tak se nám devatenácté století „po smyslu“ vymezuje spíše roky 1815 a 1914 jako doba 
mezi velkými válečnými událostmi, které měnily tvář Evropy, máme tedy svůj předmět 
zájmu poměrně pevně vymezen. Co víc si přát? Jen dobře využít výhody toho, a pokud to 
jde, podívat se prostřednictvím zrcadla devatenáctého století na současnou podobu světa, 
na vlastní život.
Plzeňské symposium už s dlouhou tradicí zaměřuje pozornost badatelů a odborné 
veřejnosti na jednotlivé aspekty života a témata, spojená s devatenáctým stoletím a je 
tak živým důkazem toho, že interdisciplinarita nemusí být prázdným pojmem, pokud se 
dobře formuluje společné téma. Zde navíc celou věc už tradičně „nese“ i spolupráce více 
institucí, a tak je celá řada sborníků ze symposií velmi cenným dokladem o jistém typu 
inspirativní prezentace odborné práce a následné diskuse. Nedílnou součástí symposia 
jsou i výstavy a jejich vernisáže, takže i v tomto smyslu je symposium skutečnou kulturní  
a společenskou událostí.
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Na letošní symposium mě přilákalo téma Člověk a stroj, rozvržené do několika bloků, 
ve kterých mě nejvíc zajímaly bloky zabývající se fascinací funkčností a technikou jako 
rozhodujícím hlediskem.

II.
(Fascinace funkčností)

Někteří zaměňují slovo „fascinace“ za „okouzlení“, ale zdaleka nejde o synonyma. Stojí 
za to pokusit se popsat odlišné významové těžiště těchto slov. Fascinace je obsahově 
přímo spojena s něčím, co se děje, zatímco okouzlení je stav, v němž racionalita je 
potlačena v důsledku nějakého psychického stavu nebo vztahu.
Fascinace je stav, kdy věc nemáme pod kontrolou,  nestačí se jen „divit“ (divení se  
a podiv je jen hraniční způsob reflexe), jde o reálný postoj nekontrolovaného zaujetí, 
který je ale na rozdíl od okouzlení důsledkem něčeho, co je v zásadě reflektováno. 
Rozumím lokomotivě, ale fascinuje mě. Pro fascinaci je tedy dobré se vymezit ještě 
vůči jinému slovnímu spojení:  „byl jak uhranut“. Uhranutí v původním smyslu 
je ztráta schopnosti přiměřeně jednat, nést odpovědnost, a je způsobeno nějakým 
výpadkem, je vstupem iracionality do jednání. Ale tady je takový stav přenesen, 
racionální myšlení tu nadále vytváří funkční základ,  přesto se člověk se nechová tak, 
jak by se dalo očekávat (normálně), je v důsledku své fascinace „vyosen“.

Fascinace jako slovo nabývá tento obsah právě v devatenáctém století, které 
předpokládá základní vrstvu racionality světa a jednání – a vytváří pak postupně 
romantický model člověka jako prožívajícího subjektu. V tomto smyslu je fascinace 
technikou jev, který se dá zkoumat ve dvou krajních přístupech – komparací tohoto 
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stavu s tím, co je považováno za „běžné“, tedy zájem se tu zaměřuje na vyosenost 
samu, a nebo je možné zaměřit se na popis této fascinace, příp. na dopady tohoto ne-
samozřejmého postoje. V případě prvního krajního pohledu se správně ptáme na to, 
co fascinace v přístupu ke skutečnosti pro člověka „mění“ (vzhledem k normalitě),   
v druhém případě je otázka zaměřena na dopady této vrstvy  iracionality do skuteč-
nosti a v hodnocení významu techniky (jako systematického využití funkčnosti)  
a zejména ve změně vztahu k budoucnosti jako tomu, co přijde.

III.
(Fascinace na konferenci)

Z toho, co zaznělo na konferenci, se k analýze „fascinace funkčností“ dalo přímo  
využít jen několik rozptýlených postřehů. Přestože větší část příspěvků významně 
přispívala k porozumění reáliím devatenáctého století, k fascinaci samé a k „diktátu“ 
strojů  se zaměřily přednesené příspěvky jen okrajově.
Nejvýraznější to bylo v příspěvku Alice Dubské (přitom referovala v jiném bloku), 
která přímo na sobě předvedla  fascinaci funkčností mechanických loutek. Ve svém 
příspěvku pak nepřímo ukázala také problém sebe-vědomí člověka, který obdivuje 
mechanickou loutku právě proto, že je mechanická. Přednášející tak ve svém postoji 
přesně vystihla souvislost mechanické loutky s hlavními tématy konference. Do 
lidského světa se tu cosi „vlamuje“. Loutkové divadlo je velmi staré a každé loutkové 
divadlo je postaveno na poznání několika vrstev „skutečnosti“ – loutka je v příběhu 
redukována na několik tvarových a pohybových prvků, a o to více vyniká, že jde  
o „realitu“, protože sledujeme příběh, skeče, interakce postav, a jsme do tohoto děje 
vtaženi, týká se nás. Mechanická loutka (pokud víme, že je mechanická) ukazuje, 
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že aktualita našeho prožívání se dá prolomit. V popisovaném případě sehrávaly 
mechanické loutky skeče, smysluplné části příběhů. To byl důvod, proč s nimi 
jejich autor sklízel takový úspěch. Loutka je mechanicky naprogramována a s ní byl 
mechanicky naprogramován děj. „Podvědomě hledáme nitky, na kterých jsou loutky 
vedeny loutkoherci … a ony tu nejsou.“, popisovala přednášející dobové reakce. 
Nemusí tu být. Vše, co se bude dít, je dáno předem. Tohle je, v protikladu k divadlu, 
první produkce na bázi „filmu“, běžícího pásu obrazů, ke kterému jsme fascinovaně 
připoutáni, dokonce tak, že jsme schopni toho „připojení ke stroji“ absolvovat 
opakovaně.

Chybí jen málo – vyložit povahu této fascinace v tom, že se tu děj odehrává v jakémsi 
bezčasí. Fascinace technikou spočívá v tom, že se tu cosi děje „samo“, funkčnost je 
vyjádření specifického způsobe děje, který je vlastně „odehráváním se“,  nevyžaduje 
aktuální přítomnost člověka. Principálovi Tschugmallovi se podařilo vytvořit situaci, 
kdy je sám součástí interakce, není už tu „hybatelem“, nutně přítomným.
Druhotné a zanedbatelné na tom je, že se prostřednictvím techniky zároveň dosahuje 
výsledků, které by byly lidskými silami nedosažitelné. Právě proto nás prvotně 
fascinuje loutka, která nepotřebuje  louthoherce. Zcela se tu proměňuje porozumění 
tomu, co je to „hybatel“. Doposud byly v porozumění světu ve hře síly chápané jako 
živly (voda, vítr, oheň) nebo zvířata (koňská síla byla dlouho mírou výkonu) a  samo- 
zřejmě lidská ruka nebo obecně člověk. I v tomto smyslu nás technika fascinuje, ale je 
to fascinace „stará“, klasická, fascinace tím, že technika jako by byla dalším „živlem“. 
To vše však bylo a je zasazeno do poměrně statického rozvrhu. Devatenácté století 
přineslo fascinaci ještě jinou, subtilnější.
Porozumění fascinaci funkčností nám ztěžuje skutečnost, že slovo „stroj“ používáme 
pro „jednoduché stroje“ jako elementární  mechanismy, které umožňují přenášet, 
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kumulovat nebo rozkládat sílu – (páka, kladka, klín). Ale tím nikdo po staletí 
fascinován nebyl. Proč by? Nikdo se nepodivuje nad tím, že ani není známo, kdy  
a kde byl „vynalezen“ tak geniální stroj jako je kolovrat (využívající rozdíl otáček mezi 
vřetenem a vodícím ramenem na zkroucení nitě) a který se „objevil“ ve středověku. 
Ostatně řada renesančních stavebních strojů které dnes obdivujeme, také nebudila 
žádnou zvláštní pozornost. U stroje devatenáctého století, stroje v pravém slova 
smyslu, fascinuje jeho „samopohyb“. Předvidatelnost výsledku, předvidatelnost dění, 
která vyžaduje zcela nově promyslet autenticitu jako přítomnost a budoucnost jako 
projekt.

IV.
(Změna postavení člověka)

V příspěvku o mechanických loutkách byla nejlépe ukázána změna postavení člověka, 
který už nebyl výlučným hybatelem svých věcí. Devatenácté století otevřelo technice 
dříve nebývalý prostor – a technika náhle postavila „ve velkém“ člověka do situace, ve 
které byl beznadějně „rozdvojeným: byl na jednu stranu vynálezcem a konstruktérem, 
a na druhé straně „pouhou“ obsluhou. Technika tak otevřela budoucnost radikální 
změně, protože popřela původní stavovské uspořádání.  Devatenácté století zrodilo 
nové typy společenské struktury, ve které hrál náhle podstatnou roli umělec-génius 
(protože dokázal vytvořit abstraktní „skladbu“, která se pak dala „provádět“) a vedle  
něj inženýr – technik – který dokázal vymyslet a nevrhnout stroj, který potom 
fungoval. Technika se tak ukázala jako dynamický prvek společnosti, jako takový 
produkt člověka, který má svoji vlastní „logiku“ a cestu rozvoje a na téhle cestě se staví 
„mezi lidi“, odděluje je od sebe a nově jim přerozděluje role.
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V tomto smyslu je důležité ukázat ještě alespoň na dva příspěvky. Jedním je příspěvek 
Milana Hlavačky o železnici jako funkčním systému. Přednášející mimo jiné otevřel 
otázku (dotkl jsem se jí výše),  jestli naše definice stroje není v něčem zavádějící. Sama 
železnice je stroj svého druhu, ve kterém se člověk dokonce dostává do postavení 
prvku fungujícího systému se zcela přesně definovanou vlastní dílčí funkcí (přenáší 
zapečetěné kalibrované hodinky). Je tu dílčím hybatelem, ale v daleko horší situaci 
než mechanická loutka. Železnice je řízena logikou stroje, logikou fungující armády, 
ve které je vše podstatné obsaženo v předpisech, rozkazech a daném časovém rozvrhu 
(jízdním řádu a grafikonu).
Není divu, že to vedlo k novým pokusům porozumět celé lidské společnosti, radikálně 
odlišným než dosud, vedlo to k pokusu porozumět společnosti jako fungujícímu 
systému. To, co se v unifikaci společenské struktury nepovedlo osvícencům století 
osmnáctého, se podařilo  statistikům a technikům století devatenáctého Už měli praxi 
s rozsáhlými systémy, které je třeba unifikovat, optimalizovat, vylepšovat, příp. staré 
nahrazovat novým, „lepším“.  
Milan Hlavačka skvěle ukázal, jak železnice de facto zničila přirozeně se vytvářející 
vztahy v místech vč. „lokálního času“.  Bylo to v některých chvílích provázeno 
smíchem z publika – jenže tento smích svědčil spíš o nepochopení zásadního významu 
této změny, která vůbec není nějak jednoznačně pozitivní. To, co dnes chápeme jako 
„technickou infrastrukturu“, je vlastně fungující stroj, který nás zbavil našeho vlastního 
času a místa a vnutil nám „obecný čas a abstraktní prostor, ve kterém je pro zvýšení 
efektivity a funkčnosti čas „stroje naší technické infrastruktury“  „rozzónován“ po 
jednotlivých „sektorech“, – tedy z pohledu „z vnějšku“ vč. určení datové hranice. Je 
to jeden z vícero projevů toho, že lidské společnosti stále více vnímána jako fungující 
stroj (vč. fungování ekonomického „stroje“), který nevyžaduje člověka jako hybatele, 
pouze určuje jeho role a s relativně velkou přesností předpokládá statistickou 
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pravděpodobnost jeho jednání. Tak závažný krok jako sjednocení času mohl nastal 
právě až v  polovině devatenáctého století, je to významný symbolický akt a je s 
podivem, že to není chápáno jako významný historický mezník.

Druhý také vynikající příspěvek Ivana Klimeše ukázal, jak se cesta kinetoskopů 
(při kterých si „film“ prohlížel individuální divák v kukátku přístroje), ukázala v 
devatenáctém století jako „slepá“ a proč s naprostou převahou zvítězilo kino, jako 
společně prožívané „představení“, promítání, „podívaná“ na mechanicky předváděný 
(promítaný) děj. Podívaná na předem určený děj jako společná fascinace, sdílená tak, 
jako bylo doposud divadlo. Po více než sto letech se ukazuje, že naše domácí televize  
a počítačové hry nás vrací zpátky do individuální interakce se strojem, ve kterém jsme 
nejen umístěni do „jednotného strojového času“, ale i jinak vytrženi z lidských vazeb.
Připomnělo mi to obraz autobusu, ve kterém jsem na tuto konferenci do Plzně jel  
a kde každý zcela sám seděl izolován na svém sedadle, a ani ti, kdo se dotýkali, sedíc 
vedle sebe, nebyli „ve společném světě“ – každý napojen na svůj program, svoji 
obrazovku, svoje sluchátka, každý se svou fascinací strojem na produkci pohybujících 
se obrázků a zvuků.

V.
(Závěr)

Organizátoři správně položili jednu z klíčových otázek symposia: co je to fascinace 
funkčností, kde se bere a jaké má dopady. Jak stroj ovlivnil člověka, jak se promítl 
do společenského a kulturního dění. Položili i řadu dílčích otázek, týkajících se 
vztahu člověka a techniky a jsem velmi rád, že jsem se mohl alespoň po dva dny 
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účastnit programu a doprovodných výstav. Bohužel jen velmi málo přednášejících 
bylo schopno na to přiměřeně reagovat, ukazuje se, že ještě nemáme tuto věc hlouběji 
promyšlenou, až na výjimky nejsme schopni o ní mluvit. Obráželo se to i v mírných 
rozpacích závěrečných slov Taťány Petrasové: devatenácté století se tu v příspěvcích 
větší části přednášejících skutečně ukázalo jako dostatečně vzdálená a „bezpečná“ 
doba, ve které se koneckonců po pádu Napoleona postupně všechno „v dobré obrátilo“, 
jde o století, které postupně přijímá techniku jako nositele důvěry,  jako ovládající 
dovednost, která  slibuje „převratné změny“.
Snad se dříve nebo později plzeňské symposium vrátí k motivu této „převratnosti“ 
devatenáctého století, v pozitivním i negativním významu slova. Snad budeme schopni 
uvidět a v detailech ukázat, že od devatenáctého století žijeme v některých ohledech 
v převráceném světě, že je nanejvýš nutné ptát se po smyslu toho, co je nahoře a dole 
a co je vpravo a vlevo, co je určující a co je odvozené, co je plodné a co je plané, co je 
hodnotné a co je bez hodnoty. Pojme-li se dostatečně široce téma příštího roku  „fikce“, 
dalo by se docela snadno navázat.

Josef Štogr
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Apendix

Projev při předložení kandidatury na nejhloupějšího bratra

Vážení,
dovolte mi abych vás seznámil se základním příspěvkem pro konferenci „Všech pět 
pohromadě“, která se bude konat při příležitosti sněmu RP.

Všech pět pohromadě se podle starších výkladů vztahuje ke smyslům čili poznávacím 
mocnostem – roli zde hraje zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Avšak mít toto vše, to ještě 
neznamená mít všech pět pohromadě. To by znamenalo mít všech pět pohromadě 
„lacino“, takříkajíc „za pět prstů“. Číslo pět nás provází po celý život, někoho již od 
školy, kde značí nedostatečnou, ačkoli samo je symbolem dostatečnosti, i tady bychom 
si mohli brát příklad z dědiců pravoslaví. Ano, ve smyslu hebrejských znaků můžeme 
mluvit o hlubinném až magickém propojení čísel a významů kulturních, ba pro 
člověka klíčových.
Vážení přátelé, Evropa stagnuje, protože staví svoje myšlenkové výtvory na číslech 
jedna a nula – na problematice světa jako jednoty a protikladu nicoty. Jen my, kteří 
víme, že lze zapřahat vůz před koně, můžeme stavět na jiné tezi: pomiňme nulu a 
nicotu – klíčové je mít všech pět pohromadě. Dovolte tedy, abych pro malou přerývku 
použil záhadné úsloví, které jsem slyšel již jako dítě z úst „starých“:

„Kolik šťouchů do kucmouchu?“
„Pět dceruško, pět, s Pánem Bohem jeď“
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I v lidové moudrosti hraje toto číslo nesmírný význam, a to i v případě, že vlastně není 
jasné, na co se ptáme. Pro jistotu však toto pole nechám na exploataci jiným a v tomto 
příspěvku se budu snažit ukázat komplementaritu pětky jako čísla, resp. dostatečnosti 
řady čísel 1 - 5. Neboť je klíčovým místem této přednášky, že úsloví „mít všech pět 
pohromadě“ je vlastně základní shrnutí koncepce čísel v přirozených řadách. Pro ty, 
kdo nejsou seznámeni s terminologií chci zvýraznit, že přirozená čísla jsou všechna 
celá kladná čísla, tedy v tomto smyslu do svých úvah nezahrnujeme čísla celá ale 
záporná, ani nulu.
Základní číselná řada přirozených čísel: 1,2,3, … se zdá být neproblémově se odvíjející  
a nás také její odvíjení nezajímá. V okamžiku, kdy dojde k číslu 5, je zřejmé, … že má  
všech pět pohromadě a že tedy bude nadále pokračovat do aleluja v intervalu + 1. 
Převratnost tohoto konstatování vynikne, podíváme-li se na jiné řady přirozených 
čísel. Tak například v kombinaci řady 1,3,5,… a řady 2,4,… vidíme rozložení původní 
neproblémové řady všech přirozených čísel na dvě stejně tak  neproblémové řady 
čísel sudých a lichých. Dostáváme se tak ke specifickým vlastnostem čísel a k definici 
lichosti. Lichých čísel je vždy o jedno víc. Skončíme-li řadu všech přirozených čísel 
sudým číslem, je sudých a lichých čísel „stejně“, řady se pěkně vyrovnají. Ale skon-
číme-li lichým číslem, mají lichá čísla navrch! To se sudým nemůže stát! Právě 
to je geniální poznatek, který vyplývá z analýzy úplnosti, tedy máme-li všech pět 
pohromadě. (K tomu odkaz na starší článek „Jak se liší sudí a liší“) Klíčovou roli zde 
hraje číslo 1, a právě zde oceňujeme myšlenkovou tradici Evropy, kterou ovšem sami 
kreativně rozvíjíme.
Ještě zcela jinak se nám bude jevit řada čísel 1 – 5, pokud se budeme zabývat prvočísly, 
tedy takovými čísly, které nevznikají jako násobek jiných čísel (jsou dělitelná pouze 
jednou a sama sebou).  Jako prvočísla tak můžeme vnímat všechna čísla od 1 do 5 
kromě … čtyřky. Tedy čtyři prvočísla, z nichž polovina z nich (2) je „problémová“ 
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jednička a dvojka. Teprve úvaha nad prvočíslem nám umožňuje nalézt ono vyvážení, 
stav klidu, který nám nabízí číslo 5!

Vážení přátelé, jak je již z povahy věci zřejmé, číslo 5, které je matematickým 
vyjádřením teze „mít všech pět pohromadě“ v sobě skrývá ještě celou řadu dalších 
matematických zázraků – tedy řešení, která jsou na jednu stranu matematicky 
vyjádřitelná, a na druhou stranu krásná. Dovolte, bych vás v tomto krátkém projevu 
seznámil ještě alespoň s tak zvanou řadou násobků čili čtverců čísel. Může se zdát, 
že tato velmi zajímavá řada se nemůže týkat nás, kteří máme (jako téma) všech pět 
pohromadě, ale to je omyl.
Jde totiž o to, co je založeno, když máme všech pět pohromadě: je to vykročení do 
sféry geometrie, oné královny myšlení, jak jí pro člověka otevřeli svým pojmovým 
myšlením staří Řekové. A do této sféry můžeme vykročit (máme-li všech pět 
pohromadě) právě a jen s výbavou pěti čísel.
Zajímají nás čísla, která jsou složena ze čtverců čísel, teda například… první takové 
číslo, které je složeno ze čtverců čísel 1 a 2. Heuréka!  5! Stačí dva čtverce prvních 
dvou čísel a máme svých všech pět pohromadě! A to není vše, právě číslo, které je 
součtem čtverců dalších dvou „našich čísel“, tedy 3 a 4 nás vynáší jako křídla Ikarova 
do otevřené plochy geometrie vymezené pravoúhlým trojúhelníkem, protože výsledné 
číslo 25 je samo čtvercem, a to čtvercem pětky, přepony našeho myšlení, které má 
všech pět pohromadě.

Vážení,
 Domnívám se, že tento úvodní, velmi zkrácený vstup ukázal, že víme, s čím si 
vystačíme. Přirozená řada čísel nás může uspokojit již ve svém pátém členu, naše 
věc je založena dobře. Důkazem může být jak konstrukce čtyřstěnu (ze tří čtyřstěnů 
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lze zkonstruovat první souběžnou plochu  v trojbokém hranolu), tak např. dvanáctistěnu  
(násobek 3 a 4), jehož povrch je složen – jak jinak, z pětiúhelníků. 
Vše další už je jen rozmarem.
Podržme tedy motiv zásadní: mějme všech pět pohromadě, i když se vydáváme na půdu 
dalších zkoumání, např. v nelehkém tématu čísla 6 a všeho, co s ním souvisí.

 


