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Předmluva

Je nepochybně málo čtenářů, kteří by si libovali 
v dlouhých a květnatých předmluvách. Aspoň já tako-
vé neznám. Lidé většinou netouží po tom, aby jim au-
tor dlouze vysvětloval, jaké ušlechtilé pohnutky a zá-
měry ho vedly k napsání knihy. Ne, čtenář chce prostě 
vědět, co ho čeká, když už podstoupí to riziko a knihu 
si koupí. Chce vědět, o čem kniha je. A své závěry o ní 
i o autorovi si už udělá sám, aniž by mu někdo musel 
říkat, jak to má udělat.

Z toho chci vycházet i  já, a proto půjdu bez dlou-
hých řečí k  věci. Tato kniha je o  věcech, s  nimiž se 
často setkáváme v  našem všedním, každodenním 
životě. Přes které tak říkajíc opakovaně zakopáváme, 
z nichž nás občas bolí hlava nebo nás nutí k hlubší-
mu zamyšlení. Tvoří ji dvanáct povídek věnovaných 
zejména těmto tématům, které spolu souvisejí a vzá-
jemně se prolínají:

Rozpornost života. Jak přistupovat k  lidem, aby se 
nám s nimi dobře žilo. Naše životní dráha, po níž pu-
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tujeme. Rodinné vztahy. Když nám to v životě neklape. 
Životní plány – a realita. Konflikty s lidmi. Překvapení, 
jimiž nás život občas zaskočí. Kdy (a také jak chytře) ml-
čet. O Bohu a věcech souvisejících. O tom, že věci nejsou 
vždycky tím, čím se zdají být, aneb první dojem často 
klame. O  zrcadle, které si můžeme nastavit pro naše 
lepší sebepoznání. Všimněte si, že hodně témat se točí 
kolem různých stránek komunikace s lidmi. Není to ná-
hoda, protože umět úspěšně komunikovat s  druhými 
je jedno z největších umění, jehož zvládnutí se učíme 
prakticky celý život. A platíme za to vysokou cenu.

Ptáte se, co je účelem této knihy? Ukázat různé, 
někdy humorné, někdy trochu provokativní úhly 
pohledu na různé stránky života, který nás obklopu-
je, a poskytnout vám náměty a inspiraci k zamyšlení. 
Protože na naše osobní poučení není nikdy pozdě. Pa-
matujte na to, prosím, stále.

Při práci na této knize pro mne byly velmi důležité 
náměty, kritické poznámky a připomínky, bez nichž se 
snad žádný autor neobejde. Chtěl bych za ně poděkovat 
své ženě Zdence, která mi byla kritickým oponentem. 
Ireně Štajerové, s níž mne spojuje mnohaleté přátelství 
a která má velký cit pro odhadování situací a lidí. A své-
mu synu Honzovi, který své názory na život vyjadřuje 
břitce a bez obalu, ale často trefně. Ti všichni mi byli 
velkou oporou a já jsem jim za to vděčný.

Ať se vám tato kniha líbí a poskytne vám co nejvíce 
užitku. Ať vám pomůže, aby váš všední den byl zase 
o něco lepší. Každý všední den. S těmi svátečními si 
už poradíte sami.

Josef Hlavička
Praha jaro 2019
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Jak (ne)vylít s vaničkou i dítě

Seděli jsme nahoře na kopci na Dívčích Hradech a dí-
vali se z  výšky na  Prahu pod námi. Jirka Rodis, Jar-
da Krautner, já a moje žena Zdenka, která se k naším 
sezením někdy přidává. Dívčí Hrady neboli Děvín je 
naším oblíbeným místem, které jsme dnes chtěli Ro-
disovi a Krautnerovi přiblížit, protože ho kupodivu až 
dosud neznali. Je vůbec zajímavé, jak málo znají rodi-
lí Pražáci své město. Přitom je třeba odtud na Prahu 
jeden z nejhezčích pohledů, které znám. Pod vámi se 
na  slunci leskne jako stříbrná stuha Vltava, naproti 
vám padne zrak na park pod Kavčími horami a Branic-
ké skály a nejkrásnější pohled vychutnáte, když se po-
díváte směrem doleva na Petřín, Vyšehrad a centrum 
města. Ještě dál na  obzoru v  dáli zahlédnete obrysy 
sídlišť na severu města. A kdybyste otočili hlavu smě-
rem doprava, budete se dívat na  Barrandov a  v  dáli 
proti proudu Vltavy uvidíte vysílač Cukrák. Podtrže-
no a sečteno – široký panoramatický pohled, jako kdy-
byste seděli ve vrtulníku při vyhlídkovém letu.



10

Ale já vám tady povídám o  krásách pohledů 
na Prahu a přitom jsem vám ještě ani neřekl, kdo jsou 
Jirka Rodis a Jarda Krautner a kde jsme se tu vlastně 
vzali. Takže abych vám je představil, Ing.  Jiří Rodis 
i pan Jaroslav Krautner jsou mí bývalí kolegové z úřa-
du, v němž jsme společně před několika lety pracova-
li. Krautner v kontrolním odboru byl do určité míry 
postrachem ostatních zaměstnanců, Rodis pracoval 
v technickém, nu a já jako právník. Seznámili jsme se 
při řešení jednoho zapeklitého a dlouhodobého úko-
lu, zjistili jsme, že k  sobě vzájemně cítíme sympatie 
z důvodu podobnosti našich názorů, a následně jsme 
se začali scházet. Vydrželo nám to, i když jsme se poz-
ději rozešli každý na  jiné působiště v důsledku reor-
ganizace a  následného zrušení našeho úřadu. Rádi 
spolu diskutujeme o životě, vyměňujeme si postřehy 
a dojmy ze svých zážitků, a protože jsme každý trochu 
jinak orientovaný, tak nám to docela dobře do  sebe 
zapadá a vzájemně se doplňuje.

Rodis je z  nás nejmladší, ale jeho léta středního 
věku byste mu nehádali. Dělá to asi ten sportovní 
a nedbale elegantní vzhled, vysoká útlá postava a buj-
ná, trochu divoká kštice, která se úspěšně brání jeho 

– ostatně řídkým – pokusům si ji podrobit. Má ženu 
a dvě děti, bydlí v Břevnově, rád lyžuje a holduje dal-
ším sportům, ale zajímá se také o umění.

Říká se, že každý je nějak deformován nebo pozna-
menán svou profesí. Jirka je takový, řekli byste možná, 
šťoura. Všechno doložit fakty, ověřit, držet se pěkně 
při zemi, žádné velké úlety fantazie. A  protože toho 
hodně zná a prostudoval, nebývá s ním diskuse někdy 
úplně jednoduchá. Typický oponent, pomysleli byste 
si, kdybyste ho chvíli poslouchali. Ale na druhé stra-
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ně žádný suchar, to si nemyslete! Kamarád, jakých je 
málo a  který vás nenechá na  holičkách, když náho-
dou šlápnete do – no, zkrátka vedle. Však to znáte.

O Jardovi Krautnerovi jeden můj známý prohlásil, 
když ho viděl, že to je venkovský strejc, a myslím, že 
naprosto přesně vyjádřil, jakým dojmem Jarda půso-
bí. Představte si trochu obtloustlého pantátu s  pleší, 
brejlemi, v  tmavém obleku s  vestou a  konzervativní 
kravatou, v obličeji růžového a s takovým jakoby dob-
rosrdečným úsměvem. Snad jen ty pozorné hnědé oči, 
pokud se do nich zadíváte, trochu prozrazují, že zdání 
klame. Myslím tím, že byste se mohli snadno ve svém 
odhadu zmýlit a že máte před sebou člověka, který se 
vyzná a  dovede vás přesně odhadnout rychleji, než 
byste předpokládali.

Jarda je milovník vážné hudby, velký čtenář 
a i když nevystudoval žádnou vysokou školu, má roz-
hled a znalosti, které by mu leckdo záviděl. Byl proto 
na  našem společném působišti, a  podle mých vědo-
mostí i na jiných pracovištích, váženou a uznávanou 
osobou a  specialistou na  řešení komplikovaných 
a  kluzkých problémů, kterým se ostatní kolegové 
snažili raději vyhnout. Jarda bydlí nahoře na  Vino-
hradech v typickém starém měšťanském činžáku, má 
ženu a syna a jeho velkou slabinou je zdraví pozname-
nané chronickým neduhem, který ho nutí zachovávat 
omezení v jídle i pití a resignovat na sportovní aktivity.

Dobrá, protože bylo dost představování a  zdvoři-
lostí, vraťme se k tématu tohoto vyprávění, tedy k ono-
mu nedělnímu odpoledni, kdy jsme se tady na  Dě-
víně sešli. Protože jsme všichni milovníky dobrého 
vína, tak jsme se spokojeně rozvalovali v  řídké trávě 
na kopci a popíjeli lehký tramín s nádhernou, lehce 
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kořeněnou příchutí, která je pro tenhle druh vína tak 
typická. Bylo příjemné teplo na začátku června, kdy 
slunce ještě tak silně nepálí, a dnes bylo navíc částeč-
ně schované v oblacích. Mlčeli jsme a pozorovali vel-
kolepé panoráma Prahy dole pod námi, když se Jirka 
Rodis nečekaně ozval:

„Všichni jste – stejně jako já – velcí čtenáři a milov-
níci dobrých knih. Nenapadlo vás ale někdy, že občas 
může být rozpor mezi skvělou knihou, která vám po-
skytla nezapomenutelný zážitek, a  reálným životem 
jejího autora, který jaksi nebyl zrovna v souladu s tím, 
o čem psal?“

Krautner, já i  má žena jsme na  Rodise pohlédli 
trochu překvapeně. Jednak jsme takovou otázku tady 
a v tuto chvíli nečekali, jednak nám nebylo jasné, kam 
jí Rodis míří nebo co jí sleduje.

„Co jsi to na nás, Jirko, zase vytáhl? Možná by bylo 
dobré, kdybys tu otázku nejdřív trochu vysvětlil nebo 
uvedl nějaký příklad, abychom pochopili, o co ti jde“, 
zeptal jsem se Rodise.

„Myslím to tak, jak to říkám. Nezarazilo vás třeba 
nikdy to, že mnoho autorů psalo o věcech, které nikdy 
nedělali, respektive které z vlastní praxe neznali? Kte-
ré byly jaksi mimo ně?“

„Jako třeba?“, pátrala moje žena, zjevně nespokoje-
ná s příliš obecnou a kusou Rodisovou odpovědí.

„Příkladů by se našla celá řada“, odpověděl trochu 
netrpělivě Rodis. „Byl by to třeba pěkně dlouhý zá-
stup autorů, kteří psali detektivní příběhy – a někdy 
dokonce velmi zdařilé a úspěšné – ale zločin znali tak 
leda z vyprávění nebo četby novin. Podobně existují 
autoři, kteří psali o zemích, v nichž nikdy nebyli. A ta-
kových věcí je víc. Oni vlastně jen provedli jakousi 
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kompilaci faktů, které nasbírali z různých údajů a pří-
ruček nebo z podání druhých osob. Na tom je přece 
něco divného, nezdá se vám?“

Moje žena, která je podobně rýpavé povahy jako 
Rodis, okamžitě s netajenou ironií v hlase vystřelila: 

„Zajímavá myšlenka. Když to dovedeme do důsledků 
a představíme si, že by každý psal jen o tom, co sám 
na vlastní oči poznal, tak by například nemohli exis-
tovat žádní autoři, kteří by psali o tom, co bylo kdysi 
v minulosti. Tedy dějiny, historické romány a příběhy, 
opery, divadelní hry, filmy, a tak podobně. Dost těžko 
by se totiž posouvali, myslím ty autory, třeba o několik 
set let do minulosti, aby o tom mohli napsat.“

„A  což teprve díla science fiction“, zabručel spíše 
pro sebe Krautner. „Ty by asi také nemohly vzniknout, 
protože je jejich autoři neměli šanci prožít. Tedy, le-
daže by šlo o prožitek ve snu nebo o nějaké transcen-
dentní vidění.“

„Počkejte, neřekl jsem přece, že by nemohly nebo 
neměly existovat“, bránil se Rodis a  zamával trochu 
nebezpečně svou rukou s  plnou sklenicí vína, „ale 
není na tom něco divného?“

V zájmu udržení určité rovnováhy v naší diskusi 
jsem cítil potřebu nabídnout Rodisovi tak trochu po-
mocnou ruku. „Vím, co máš na  mysli, Jirko, a  je to 
určitě zajímavý postřeh“, odpověděl jsem, „ale jak jsi 
sám řekl, takových podobných příkladů je mnohem 
víc. Ale přesto se některým spisovatelům podařilo 
vytvořit mimořádně hodnotná a  zajímavá díla. Vez-
měte si třeba takovou Agathu Christie, Jamese Ha-
dleyho Chase nebo Rexe Stouta. Nikdy sice nepra-
covali u  policie ani jako soukromí detektivové, ale 
přesto jejich detektivky byly velmi úspěšné. Mnohé 
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byly dokonce zfilmované nebo zdramatizované. Na-
víc obsahují zajímavé a  moudré postřehy o  věcech, 
které ti lidé dobře znali. O životě jako takovém. Na-
psali vynikající napínavé a chytré knihy, a přitom bys 
mohl říct, že to byla jen fikce. Ale proč by nemohla 
být? Osobně si myslím, že to je právo autora, vymy-
slet si děj, který se ve  skutečnosti nikdy nestal, vy-
myslet si jeho aktéry, a  že to nezbavuje dotyčnou 
knihu kouzla a významu, který má. Je ovšem pravda, 
že ne každému se to podaří, a  také uznávám, že je 
trochu zvláštní, když někdo píše o něčem, co sám ani 
vzdáleně neprožil. Položíte si logickou otázku, co ho 
k tomu vedlo?“

„Hlavně z toho nedělejte žádnou vědu, lidičky. Pro-
stě je to bavilo nebo měli tu potřebu“, poznamenala 
moje žena a natáhla se pro další slanou tyčinku. „Proč 
by člověk nemohl psát o  něčem, co ho zajímá nebo 
baví? A co vůbec víte o životě a myšlení těch autorů 
a o tom, co všechno prožili a co poznamenalo jejich 
život? Každý takové věci nevytrubuje do světa.“

„Nevím teď přesně, Zdenko, jestli máte na  mysli 
jejich aktuální život nebo snad jejich minulé životy? 
O  těch toho totiž opravdu mnoho nevíme“, odvě-
til poněkud kousavě Rodis.

„Jsou také lidé, o  kterých se říká, že se minuli po-
voláním“, vstoupil do  toho Krautner, aby odvedl řeč 
na bezpečnější kolej. „Něco je přitahovalo a zajímalo, 
ale z různých důvodů neměli šanci se tomu věnovat.“

„Například proto, že byly ženy“, skočila mu do řeči 
moje žena odhrnujíc si vlasy z čela. „Ty to mají v živo-
tě vždycky těžší. Nějak si nedovedu představit, že by se 
mohla taková Agatha Christie stát policejním inspek-
torem nebo soukromým detektivem.“
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Po  této poznámce zavládlo na  okamžik rozpačité 
ticho, ale Krautner byl první, kdo se rychle vzpama-
toval. „Já si myslím, že bychom měli každému dopřát 
tvůrčí svobodu a posuzovat jeho dílo podle toho, co 
přineslo a s jakým ohlasem se setkalo. Jestliže někdo 
napíše knihu, která vás pobaví nebo obohatí, pak ta 
kniha splnila svůj účel a to je všechno, co by nás mělo 
zajímat. Jmenovali jste tady opakovaně Agathu Chris-
tie, které si nesmírně vážím, protože její knihy jsou 
nejen zábavné, ale také prozrazují skvělou znalost 
lidské povahy. Dovolím si vám ocitovat jeden její vý-
rok: ‚Myslím si, že lidé by se měli zajímat o knihy, a ne 
o jejich autory!‘ Něco podobného si myslel James Ha-
dley Chase, jehož jste tu také zmiňovali. Ten odmítal 
ze zásady poskytovat rozhovory nebo psát předmluvy 
ke svým knihám, protože všechno je, jak tvrdil, obsa-
ženo v těch knihách a on nemá, co by k tomu dodal.“

„Myslím si, že autoři mají – tak jako každý – potře-
bu chránit svůj osobní život a své soukromí a napros-
to netouží po tom, aby jim ho někdo rozhrabával“, po-
važoval jsem za nutné navázat na Krautnerova slova.

„Tak. A tady náš milý kolega“ – a Rodis ukázal svou 
poloprázdnou sklenicí na  mne – „narazil na  další 
aspekt této věci. Proč autoři chtějí, aby se nikdo o je-
jich život nezajímal? To je věc, v  níž můžete narazit 
na všelijaká překvapení.“

Způsobem, jemuž na Slovensku říkají začudovaně, 
pohlédla moje žena na Rodise, který ani nečekal, až 
zformuluje a vysloví svou otázku, a rovnou vypálil:

„Vezměte si takového Rousseaua. Ano, Jean Jacques 
Rousseau, slavný myslitel, filosof s velkým F, jak mu 
říkali, spisovatel, který svým učením ovlivnil i  účast-
níky Velké francouzské revoluce. Autor myšlenky, že 
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člověk se rodí od přirozenosti dobrý, a kazí jej společ-
nost. Přesně toho mám na  mysli. Typický obraz člo-
věka, který něco jiného říkal a  něco jiného ve  svém 
osobním životě dělal.“

„Cože, ten slavný Rousseau, co oslavoval přírodu 
a hlásal návrat k ní? Je pravda, že jsem někde četla, že 
se prý sám v ní moc nezdržoval“, přerušila má žena 
Rodise překvapeně.

„Kdyby jen to. To bychom mu asi ještě odpustili. 
Daleko horší ale byla jiná věc. Napsal slavné a obsáh-
lé pedagogické dílo o výchově dětí k přirozenosti, jme-
novalo se, nemýlím-li se, Emil čili o vychování. V něm 
rozpracoval zásady správné výchovy. Některé z  nich 
znějí přímo úžasně. Jen jako malou ilustraci bych uve-
dl dva jeho výroky: ‚Nejstarší přirozenou společnos-
tí je rodina‘ a  ‚Nechte dětství v  dětech dozrát‘. Krás-
né a  pravdivé, řekli byste, viďte? Ale přitom se také 
v pojednáních o jeho životě dozvíte, že Rousseau dal 
svých pět vlastních dětí do  sirotčince, což v  té době 
představovalo dost hrozné životní podmínky včetně 
vysoké úmrtnosti, a že se prý o jejich osud ani později 
nezajímal. A  to byl člověk, který hlásal krásné a  vel-
ké pravdy!“, řekl Rodis pobouřeně. „Můžete si potom 
vážit jeho díla, byť by ho sebevíc oceňovali, chválili 
a hodnotili?“

„Asi bychom neměli zapomínat na  to, že i  velké 
osobnosti jsou pouze lidé, kteří mají vedle svých před-
ností a dovedností také lidské chyby. Včetně těch vel-
kých a tragických. Je ale nešťastným lidským zvykem 
nejrůznější osobnosti opěvovat a oslavovat, dělat jim 
kolem hlavy svatozář, skloňovat jejich jména ve všech 
pádech při každé myslitelné příležitosti, klanět se jim, 
podlézat jim, nazývat je filosofy s velkým F – a pak být 



17

hořce zklamán, když se ukáže, že tito lidé měli vedle 
svých předností a  zásluh také závažné charakterové 
nedostatky“, poznamenal suše Krautner.

„Ale pane Krautnere“, vložila se do řeči moje žena, 
které se zdál být Krautnerův pohled příliš mírný, „ne-
zdá se vám, že to, co tady uvádí pan Rodis, je opravdu 
velmi silný tabák? Hlásat ideální výchovu, a  přitom 
se zachovat tak macešsky k  vlastním dětem? To mi 
připadá neodpustitelné. Takové dílo bych snad ani 
nemohla číst. Utěšuje mne snad jedině představa, že 
něco tak hrozného představuje mezi velkými osob-
nostmi jen výjimečný a ojedinělý případ.“

Pomyslel jsem si, že člověk, který by uvěřil takové 
představě, by byl asi časem zklamán zjištěním, že po-
dobné případy nejsou zdaleka tak ojedinělé, jak by 
se zdálo. A to nejen ve světě vědy a umění. Což tepr-
ve ve sféře politického života! Nespočítali bychom ty 
příklady, které historie štědře nabízí. Chtěl jsem něco 
v tom smyslu podotknout, ale Rodis mě předešel:

„Obávám se, Zdenko, že až tak výjimečné to není. 
Asi byste chtěla opět nějaký markantní příklad. Nu, 
to není žádný problém. Vlastně takových příkladů je 
řada, jak si možná následně sami uvědomíte“, pravil 
Rodis a pokračoval: „Vezměte si třeba amerického spi-
sovatele Carlose Castanedu. Ten napsal několik skvě-
lých knih, v nichž podal velmi promyšlený a praktic-
ky využitelný návod, jak by se člověk, který se rozhodl 
vzít svůj život do  vlastních rukou a  stát se opravdo-
vým bojovníkem života, měl chovat. Mnohé myšlenky 
a zásady, které v těch knihách uvádí, opravdu v životě 
fungují a pomáhají, což jsem si ověřil i já vlastní zku-
šeností, když jsem se ocitl jednou v těžké životní krizi. 
Tak říkajíc na  dně. Tehdy mi to nesmírně pomohlo 
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a já jeho myšlenky přijal za své a žil jsem podle nich. 
Pochopil jsem, proč jeho knihy měly ve  světě svého 
času tak obrovský ohlas a vzbudily velkou pozornost. 
Ale opět je tu vada krásy. A sice v tom, že se Castaneda 
sám ve svém vlastním osobním životě těmito zásada-
mi moc neřídil. Měl úzký okruh svých žáků a  násle-
dovníků, které si sám vybíral a k nimž se choval jako 
opravdový tyran. Nutil je k nesmyslným změnám je-
jich osobního života a  vyžadoval po  nich naprostou 
a bezpodmínečnou poslušnost. Například žádal, aby 
si změnili svá jména a přestali se stýkat s členy svých 
rodin. Po ženách chtěl, aby mu odevzdaly své osobní 
šperky. Navíc si z  nich vytvořil něco jako soukromý 
harém. Jedna z nich, Amy Wallaceová tohle všechno 
později podrobně popsala ve  své neuvěřitelné knize 
Čarodějova učednice. Když se mi ta kniha nedávno 
dostala do  ruky, byl jsem otřesen. Na  jedné straně 
učení, na které byste přísahali, na druhé straně praxe, 
která je v příkrém rozporu s tím, co ten člověk hlásal. 
Přijde mi to trochu jako podvod na čtenářích. Nechá-
pu, jak je to možné“, řekl Rodis roztrpčeně.

„Člověk se musí nutně cítit jakoby rozpolcený, viď, 
Jirko“, řekl jsem s  pochopením. „Na  jedné straně 
moudrá a výstižná slova, pod která by ses bez váhání 
podepsal, na  druhé straně autorova zavrženíhodná 
životní praxe, před kterou by sis nejraději odplivnul. 
Takže co – slova, nebo život? – musí se člověk záko-
nitě ptát.“

„Já bych to takhle nehrotil“, pravil zamyšleně 
Krautner. „Je nešťastné pojímat věci způsobem „buď 

– anebo“ a stavět je jako protiklady proti sobě. Při bliž-
ším pohledu zjistíte, že protiklady v  našem světě se 
navzájem nevylučují, ale spíše doplňují. Noc a  den, 
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teplo a chladno, dobro a zlo, sucho a déšť, muž a žena 
a tak dále. Celý život je založen na protikladech, život 
je pohyb, transformace, proměňování. Tento pohyb 
je rozporný a protiklady jsou zdrojem tohoto pohybu. 
Nemusí se vám to zrovna líbit, ale bez tohoto rozpor-
ného pohybu by život neexistoval.“

Na chvíli zavládlo ticho. Krautner toho nenamluví 
mnoho, ale když něco řekne, musíte se prostě na chví-
li zastavit a přebrat si to, abyste se v tom vyznali. Byla 
to tudíž příležitost se napít a pozorovat chvíli velký ko-
lesový parník naplněný  turisty, který právě proplou-
val dole pod námi. Měl na  přídi kanón, který občas 
vypálil a  připomínal tak docela zdařile nějaký výjev 
z americké občanské války kdesi dole na Mississippi. 
Po chvíli se ozvala moje žena:

„To je pěkné, pane Krautnere, že se protiklady dopl-
ňují. V obecné, teoretické poloze tuto moudrost jistě 
nezpochybňuji, ale mohl byste mi, prosím, vysvětlit, 
jak jí máme rozumět nebo ji uplatnit v tomto konkrét-
ním případě, o němž se tu teď bavíme? Připadá mi to-
tiž, že takový markantní rozpor mezi slovy a reálným 
životem autora je jasným protikladem. Nebo snad my-
slíte, že ne?“

Rodis zamumlal, že to je tedy zatraceně velký pro-
tiklad, a já jsem byl rád, že na tuto otázku nemusím 
odpovídat, ale že to je Krautner, který musí s  tímto 
míčem hrát.

Krautner mírně podotkl, že tím chtěl pouze pou-
kázat na to, že není dobré stavět věci proti sobě. Jest-
liže totiž postavíme proti sobě na jedné straně dobré 
učení a na druhé straně jeho autora, který žil nezří-
zeným životem nebo udělal něco zavrženíhodného, 
bude zákonitě důsledkem, že kvůli špatnému chová-
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ní autora odmítneme současně i myšlenky, které jsou 
evidentně přínosné a  mohou lidem pomáhat. Jinak 
vyjádřeno, řekneme, že když byl autor takový ničema, 
tak ani jeho myšlenky, které vyjádřil v  určité době, 
kdy konec konců ještě mohl být jiným člověkem, ne-
mohou být také dobré. „A to považuji jednak ze chyb-
nou úvahu, jednak za ztrátu. Je to podle mě přesně to, 
čemu se okřídleně říká „vylít s vaničkou i dítě“, dodal 
Krautner.

„A  co tedy máme dělat“, zeptal se nyní už trochu 
nalomený, ale stále ještě rozhořčený Rodis. „To máme 
prostě zavřít oči, dělat, že to špatné nevidíme a snažit 
se to vymazat ze své paměti?“

„Ale vůbec ne“, vmísil jsem se do  diskuse. „Spíše 
oddělit od sebe to využitelné a  to nepřijatelné, to je 
asi to, co chce tady Jarda vyjádřit. To využitelné, tedy 
ty přínosné myšlenky a moudrosti, si ponechat a po-
užívat je – pokud tedy opravdu fungují a  my to tak 
cítíme, což si musí posoudit každý sám. A  způsob 
života daného člověka, s  nímž nesouhlasíme, prostě 
neakceptovat. Konec konců je to jeho chování, jeho 
vizitka, jeho problém a  tedy také jeho odpovědnost. 
Proč bychom z toho měli najednou dělat svou záleži-
tost a pokoušet se to řešit?“

„Záležitost, za  kterou viník zpravidla dříve nebo 
později nějakým způsobem zaplatí“, doplnil Kraut-
ner. „Takhle to v životě podle mé zkušenosti funguje. 
Není naší úlohou soudit nebo dokonce trestat druhé 
za jejich chování. Protože kdo nám k tomu dal právo? 
A kdo jsme my, abychom druhé soudili? Sami máme 
dost vlastního másla na hlavě a o to bychom se měli 
v první řadě starat. To je to biblické ‚Kdo z vás je bez 
hříchu, ať první hodí kamenem‘.“
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Moje žena, která stále celou diskusi pozorně sledo-
vala, zamyšleně poznamenala, že rozpor mezi určitým 
učením, náboženstvím nebo ideologií na  jedné stra-
ně a praxí jeho vyznavačů nebo stoupenců na dru hé 
straně není zdaleka jen otázka literatury, ale mnohem 
širší problém, který se táhne celou historií lidstva.

„Přesně tak, Zdenko“, přikývl Krautner. „A  tento 
problém vždy sváděl lidi, aby z  něj vyvozovali zdán-
livě logické, ale ve skutečnosti naprosto chybné a ně-
kdy dokonce tragické závěry. Ať už stáli na  straně 
přívrženců nějaké myšlenky, nebo na  straně jejích 
odpůrců. Je tak jednoduché a pohodlné něco i s chlu-
py zatratit, nebo naopak nekriticky něco – nebo, řek-
něme, někoho – glorifikovat a ty chlupy na něm pro-
stě nevidět. Kvůli tomu byli, zdánlivě nepochopitelně, 
v historii lidstva mnozí diktátoři a uzurpátoři v určité 
době oslavováni, nebo naopak domnělí kacíři mučeni 
a upalováni.“

„Měli bychom si dávat pozor i na to, abychom brali 
v úvahu také faktor vývoje. Věcí, prostředí i lidí. Určitý 
člověk může začít dobře a nadějně. Objevit něco pří-
nosného a stát se díky tomu známým, později dokon-
ce slavným. Co se stane: jeho okolí ho obdivuje, každý 
mu klepe na  ramena a  říká mu, jak je skvělý. A  ten 
člověk – ať už to je spisovatel, filosof, vědec, politik, 
malíř, básník, sochař nebo kdokoliv jiný – tomu uvěří. 
Začne si myslet, že je výjimečný, že stojí nad ostatní-
mi, že je něco víc než oni. Často je to provázeno také 
převratným zlepšením jeho materiální situace, kdy 
náhle nesmírně zbohatne. I to podporuje jeho pocity 
výjimečnosti a nadřazenosti. A takové pocity postup-
ně deformují jeho charakter. Pokud není dostatečně 
silná osobnost, podlehne jim. Tahle nemoc postihla 
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mnoho slavných osobností. Vybavuje mi to staré řec-
ké úsloví, že koho chtějí bohové zničit, toho nejdříve 
ranní slepotou. Je to všechno tak snadné…“, dokončil 
Krautner svou úvahu a odložil prázdnou sklenku ve-
dle sebe do trávy.

Rozhostilo se zamyšlené ticho. Nemohl jsem se 
zbavit pocitu, že tu je ještě něco, co mi jakoby uniká 
skrze prsty. Co to ale je? Něco, co tu výslovně neza-
znělo, ale co souvisí s tím, o čem jsme mluvili. Neklid-
ně jsem se zavrtěl na svém místě, uvažoval a hleděl 
dolů na řeku. Jak to říkal Jarda s tou vaničkou? Nevy-
lít s vaničkou i dítě? No ano, to je přece ono, teď mi to 
docvaklo. Mluvili jsme tu o  spisovatelích, umělcích, 
velkých osobnostech, ale ono se to vztahuje na naše 
úsudky ohledně všech lidí v našem okolí. Vezměme 
si třeba člověka, který je dobrý a uznávaný fachman 
ve své firmě. Ale jeho osobní život je, no, mírně řeče-
no neuspořádaný, nechceme-li přímo říct nemorální. 
Zbaví se ho jeho firma kvůli tomu? Ani náhodou, co 
jim je do jeho osobního života? Jsou snad jeho men-
toři? Za jeho osobní život ho neplatí a v práci se nijak 
negativně neprojevuje. Je to jeho osobní věc. Dobrá 
a  teď to zkusme otočit: řekněme, že máme člověka, 
který je doma skvělý manžel a  táta. Děti ho přímo 
zbožňují, protože se jim umí věnovat a má pro ně po-
rozumění. V jeho zaměstnání jsou ovšem nespokoje-
ni s výsledky jeho práce a vedou ho na seznamu těch, 
kterých se firma hodlá při první vhodné příležitosti 
zbavit. Má ho kvůli tomu snad zavrhnout i jeho vlast-
ní rodina? To by byla pěkná blbost, co? Proč tedy ně-
kdy děláme unáhlené odsudky o lidech, které navíc 
ani dobře neznáme? Proč? Překvapen svým objevem 
jsem vzhlédl a  setkal se s  Krautnerovým pohledem, 
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který jakoby četl moje myšlenky. Jarda se usmál a po-
kýval hlavou.

Vysoko nad námi přeletělo po  nyní bezmračné 
modré obloze letadlo směřující na  ruzyňské letiště. 
Zezdola se ozval smích a  křik skupiny dětí vystupu-
jících vzhůru po  svahu kopce, na  němž jsme seděli. 
Nastal čas se zvednout a zamířit k domovu.

*

„Myslím si, že lidé by se měli zajímat o knihy, a ne o jejich 
autory!“ (A. Christie)

„Jestliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je 
škoda číst.“ (A. P. Čechov)

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá 
otazníky.“ (J. Cocteau)

„Rukopis nebo styl, to je vaše stigma. Důležitější je ale du-
chovní síla, která vězí uvnitř díla. Rodí se v  boji autora 
se sebou samým. Je to hledání pravdy. Až když se ji po-
vede do  díla zafixovat, dostává obraz nebo socha smysl.“ 
(J. Bauch)

„Čtu knihu zvolna a pozorně, jako bych věděl, že je v ní jed-
na myšlenka, jedna věta, kterou její autor napsal jen a jen 
pro mne.“ (O. F. Babler)

„Autor má být ve svém díle obsažen jako bůh ve vesmíru: 
všudypřítomný a neviditelný.“ (G. Flaubert)
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Umíte to s lidmi?

„Asi nejtěžší ze všeho je naučit se jednat s lidmi. To cí-
tím jako svou velkou slabinu“, mínil Robin a pokračo-
val: „Mohl bys mi, dědo, o tom něco povědět? Jednou 
jsi říkal, že jsi měl celý život zaměstnání, která byla 
založená na práci s lidmi. Třeba bys mi mohl poradit, 
na co si dát hlavně pozor.“

Robinův dědeček zamyšleně pohlédl na svého vnu-
ka a po chvíli odpověděl: „Máš pravdu, s lidmi jsem si 
užil opravdu hodně. Ale práce s  lidmi není věda. Je 
jako každá jiná. Musíš se jí chvíli učit. Jednak v  běž-
ném styku s  lidmi a  hlavně ze svých vlastních chyb, 
kterých se nevyhnutelně budeš dopouštět. A  pak je 
důležité být pozorný. Zajímalo by mne ale, proč se 
na to ptáš? Nechtěl bys mi k tomu nejdřív něco říct?“

Robin trochu nervózně poposedl na  své jinak po-
hodlné židli a  podrbal se v  kudrnatých a  neposluš-
ných kaštanových vlasech. Jak by to jen měl dědovi 
vysvětlit stručně a  srozumitelně? Dodejme, že Robi-
novi bylo čtyřiadvacet let a byl vcelku průměrný typ, 
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jakých na ulici potkáváte každý den spousty, aniž bys-
te si jich zvlášť povšimli. Nedávno ukončil studium 
na  vysoké škole právnického směru a  měl za  sebou 
dvě krátké odborné praxe v  průběhu studia. Nyní 
teprve krátce pracoval ve  velké realitní kanceláři 
na plný úvazek a byl zde ten poslední v řadě, jemuž 
se dávají úkoly, které ostatní nechtějí dělat a jimž se 
říká – tak jako v uměleckých branžích – štěky. Podle 
toho se s ním také zacházelo – byl zde takové „děvče 
pro všechno“. Vlastně podobně na tom byl při svých 
odborných praxích v  průběhu studia. Tady to bylo 
o to horší, že jej nebrali jako vlastního, protože věděli, 
že na praxi pobude a pak odejde pryč a už se pravdě-
podobně nikdy nevrátí. Proto s ním jednali s jakousi 
falešnou, zdánlivě trpělivou blahosklonností a  vždy, 
když došlo na věci z firemní vnitřní kuchyně, ztišova-
li hlas, aby je neslyšel, nebo odcházeli na chodbu či 
do jiné místnosti. Robin jasně cítil, že tu je cizí a při-
padal si jako trosečník na pustém ostrově.

A pokud jde o kamarády ve škole? Robin se v du-
chu trpce ušklíbnul. S  nimi to bylo, jako by vysílali 
na jiné vlně. Nelíbily se mu jejich obhroublé žertíky 
ani večerní pijatiky v hospodách a na koleji. Ne že by 
jimi pohrdal, to ne, ale vnímal je jako prázdné, rádo-
by duchaplné žvanění a čistou ztrátu času. Ti druzí to 
ovšem cítili a říkali, že se nad ně povyšuje a že je šprt, 
který se neumí pořádně pobavit a zasmát. Robin na to 
odpovídal, že se zasměje a pobaví rád, ale že tenhle 
druh zábavy ho prostě nudí. Tím si ovšem u nich ne-
pomohl, a tak žil trochu samotářsky.

A  doma? Většinou to vycházelo tak, že na  něj ni-
kdo neměl čas. Táta chodil z práce domů často pozdě 
a o víkendech se odmítal bavit o vážných věcech, pro-
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tože říkal, že toho má za ten celý týden víc než dost. 
S mámou to bylo lepší, ta by mu poradila snad i ráda, 
ale Robin měl při diskusi s ní pocit, že nechápe, co se 
jí vlastně snaží vysvětlit, protože její odpovědi šly tak 
trochu jakoby mimo. Pak tu, pravda, byl ještě starší 
bratr Karel, který se ovšem díval na Robina s neskrý-
vanou povýšeností a říkal mu, že on, tedy Robin, musí 
na všechno přijít sám, že jemu, tedy Karlovi, také ni-
kdo neradil. A  proto byl Robin rád, když mohl zajít 
za  svým dědou, který žil na  velkém sídlišti na  okra-
ji města a  na  Robina si vždycky dovedl udělat čas 
a uměl ho povzbudit.

A tak tu i dnes seděl v dědečkově obývacím pokoji 
plném knih, suvenýrů z cest, kytar a kytarových efek-
tů, CD, jakož i  lahví různých vín, a pozoroval svého 
dědečka a  jeho stále ještě mladistvě vyhlížející tvář 
s  veselým, trochu šibalským úsměvem, výrazným 
nosem, plnými rty a  jasně modrýma očima. Abyste 
věděli, jeho dědeček nebyl žádný suchar ze staré ško-
ly. Mnoho let svého pracovního života strávil jako ob-
chodní manažer v dynamické finanční firmě. A i teď, 
když již byl v důchodu, měl rád život a dovedl ho žít 
naplno. Chodil aktivně na procházky po městě, hrál 
na kytaru, poslouchal hudbu a sledoval videa na You-
Tube, cestoval do  vzdálených zemí a  dovedl ocenit 
dobré jídlo a sklenici archivního vína. A hlavně mu 
nechyběl smysl pro humor, který je kořením života. 
Robin měl pocit, že dědeček do něj vidí jak do otevře-
né knihy a že před ním může mluvit přesně tak, jak 
to v  duchu pociťoval. A  tak dědovi začal povídat to-
hle všechno, čeho byl plný, děda pozorně naslouchal 
a občas kývnul hlavou na znamení, že rozumí a Robi-
na sleduje.
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Když Robin skončil, dědeček nějakou chvíli mlčel 
a zdálo se, že pozoruje velkou nástěnnou mapu světa 
na stěně nad psacím stolem přetékajícím papíry, kni-
hami a počítačovým zařízením. Pak zvolna pravil:

„Nežijeme ve  vzduchoprázdnu, Robine. Ani jako 
poustevníci někde v odlehlé jeskyni v horách. Žijeme 
v rušném světě, mezi lidmi, kteří nás obklopují. Doma, 
v  práci, na  ulici, v  obchodech, při naší zájmové čin-
nosti, prakticky všude, kde se nacházíme. Líbí se mi 
přirovnání indického mystika Osha, že žijeme na  tr-
žišti. „Žijte na  tržišti, ale nedovolte, aby tržiště žilo 
ve vás“, říkával Osho. Lze tedy bez přehánění říci, že 
náš život se zakládá na vztazích s lidmi. Proto je v našem 
zájmu se naučit lidi poznávat, jednat s  nimi a  vzta-
hy k  nim cílevědomě navazovat, utvářet a  formovat 
tak, aby nám přinášely co největší užitek. Promyšle-
ně a správně budované vztahy nám mohou náš život 
podstatně usnadnit. A  naopak jejich zanedbávání 
nám může přinést zbytečné a nepříjemné komplika-
ce, které jsme si mohli ušetřit“, řekl dědeček a podíval 
se na Robina, jestli mu rozumí. Ten přikývl, a tak dě-
deček pokračoval dál:

„Abychom mohli své vztahy k lidem úspěšně budo-
vat, musíme se především naučit lidi poznávat. Co to 
přesně znamená? Poznávat jejich názory, zájmy a zá-
liby, hodnoty a  osobní cíle, zážitky, pocity, chování 
v různých situacích, vztah, který mají k jiným lidem. 
To předpokládá, že se o  lidi v  našem okolí budeme 
zajímat a budeme vůči nim velmi pozorní a komuni-
kativní. Pokud máš pocit, že tě to nezajímá, nebo do-
konce přímo otravuje, uvědom si, prosím, že i to, co se 
zdá na  první pohled bezvýznamné, se může za  urči-
tých okolností, třeba později, stát významné a důleži-
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té. Tak třeba dnes ti bude tvůj kolega nebo kamarád 
vykládat o svém známém. Jaký je podle jeho názoru 
člověk, jakou má rodinu, co dříve dělal. Ty budeš po-
tlačovat zívání a  budeš si v  duchu říkat: proč mám 
tohle všechno poslouchat? Jde tady o  někoho, koho 
neznám a  s  kým nemám nic společného. Co je mi 
do toho? A teď si představ, že shodou okolností tenhle 
člověk za dva nebo tři měsíce nastoupí do vaší firmy 
na nějakou vedoucí pozici. A ty se teď budeš snažit si 
obsah toho rozhovoru vybavit a  budeš litovat, že jsi 
nedával větší pozor, protože to, co tě předtím nudilo, 
je najednou významné. A jestli si myslíš, že se tohle 
nemůže v životě stát, tak ti řeknu, že jsem to už zažil. 
Byla to zkušenost k nezaplacení a od té doby jsem si 
dával na to pozor.“

„To ovšem byla náhoda jako Brno“, komentoval Ro-
bin s lehce kritickým tónem.

„Možná. Náhody se nicméně v životě stávají a pak 
mohou nepříjemně zaskočit toho, kdo s nimi nepočí-
tá“, odvětil suše dědeček a pokračoval:

„Poznávat je třeba bez předsudků a  předem utvo-
řených názorů, protože ty zavádějí snadno na  scestí. 
Tím, že vytvoří zkreslený, pokřivený obraz druhého 
člověka. Ten nás pak může vést k závažným chybám 
ve vztahu k němu. I takovým, kterých můžeme pozdě-
ji litovat. Představ si pro ilustraci, že někoho v duchu 
odsoudíš a on ti později proti všemu očekávání pomů-
že. Pak ti je trapně a hanbou by ses nejraději propadl.“

„Může to ale být také obráceně“, vpadl dědečkovi 
do řeči Robin. „Někdo ti je sympatický, takže mu věříš, 
a on tě podrazí. To už se mi stalo několikrát.“

„Jistě“, souhlasil dědeček a pokračoval. „A ještě jed-
na věc, která s tím souvisí a kterou bych rád podtrhl: 
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Poznávání nemůže být záležitost nahodilá, jednorá-
zová ani kampaňovitá. Aby ti bylo něco platné, musí 
být soustavné a cílevědomé. Trvá po celou dobu, v níž 
jsi s  tím druhým ve  styku. Protože tak jako všechno 
v tomto světě se i lidé mění a vyvíjejí. Někteří k lepší-
mu, jiní k horšímu. A tyto změny musíš sledovat, pro-
tože jinak tě mohou překvapit.“

„To je pěkné poznávat lidi“, řekl Robin kriticky a od-
ložil svou sklenici koka koly na konferenční stolek ve-
dle sebe, „to se dobře říká, ale pověz mi jak. Když se 
někdy setkám s lidmi ve svém okolí, je to vždycky jen 
povrchní, spíše zdvořilostní rozhovor o ničem. Z toho 
by ses ani ty moc nedozvěděl.“

„A neměl by ses, Robine, zamyslet nad tím, jak své 
rozhovory s lidmi vedeš?“, pravil dědeček a v jeho hla-
su zazněl lehce káravý tón. „Lidi nepoznáš při náhod-
ném setkání na ulici jednou za týden nebo za měsíc. 
Poznávat znamená je cíleně vyhledávat, oslovovat, ko-
munikovat s nimi, stýkat se opakovaně s nimi. A nejen 
to: na setkání s lidmi je užitečné se duševně předem 
připravovat, pokud to je možné, protože improvizace 
a nahodilost většinou vedou k chybám a nevyužitým 
příležitostem.“

„Připravovat… Hm, a co by měla taková příprava za-
hrnovat?“, zeptal se Robin nedůvěřivě.

„No, v první řadě si uvědomit, koho máš před sebou. 
Co můžeš od něj očekávat, s čím bys měl počítat, na co 
bys měl dát pozor. Za  druhé, zda chceš toto setkání 
k něčemu využít, a pokud ano, jak bys měl postupovat 
a čeho se vystříhat. Co jsou mantinely, za které nemů-
žeš jít“, odpověděl dědeček.

„Z  tohoto pohledu jsem o  tom nikdy neuvažoval“, 
přiznal Robin rozpačitě. „Spíš jsem se vždy snažil re-
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agovat bezprostředně, z okamžitého popudu, tak, jak 
jsem to v  dané chvíli cítil. Kolikrát mě pak napadlo 
něco dodatečně, třeba výstižnější odpověď nebo otáz-
ka, kterou jsem měl položit, a litoval jsem, že jsem si 
to neuvědomil už při tom rozhovoru. Nebo jsem na-
opak řekl něco, co jsem původně říct nechtěl, a pak 
mě to štvalo.“

„I člověk, který má velké zkušenosti v jednání s lid-
mi, ví, že se nemůže spoléhat na to, že vždycky strey tu 
správnou odpověď, otázku nebo vyjádření. Na všech-
no se nedá reagovat bezprostředně. Dobrá příprava 
může znamenat půl úspěchu, ale pozor – neměla by 
být tuhou, svazující šablonou“, pokračoval dědeček. 

„Musí být dostatečně pružná pro případ, že se přiho-
dí něco, s čím jsi nepočítal. V takovém případě platí 
zásada „Jiné okolnosti, jiný plán“. Takže připrav se 
předem, ale neber to jako dogma. Nejčastěji se do-
pouštíme chyby v  tom, že se spoléháme na  své po-
znatky z minulých setkání. Ale, jak říká řecký filosof 
Hérakleitos, do  téže řeky nevstoupíš nikdy dvakrát. 
Co platilo včera, nemusí platit i  dnes. Včera pršelo, 
bylo zima, a dnes může svítit slunce a být teplo. Takže 
se připrav, ale udržuj si otevřenou mysl.“

„To je zajímavá myšlenka. Ten řecký filosof chce 
asi říct, že věci nejsou nikdy úplně stejné, i když se 
tak navenek mohou jevit“, řekl Robin zamyšleně. 

„Co ale máme dělat, když je z nějakého důvodu nutné 
jednat bez přípravy? Přece ne všechno se dá předem 
předvídat, že?“

„V tom máš jistě pravdu“, odpověděl dědeček. Když 
tedy taková situace nastane, měli bychom především 
zvýšit svou bdělost a ostražitost. Často s někým mlu-
víme, ale myslíme přitom na něco jiného. To je špat-
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ně, protože nám může něco významného uniknout. 
Pozorně druhého vyslechni, aniž bys jeho sdělení 
v duchu posuzoval a hodnotil. Nemusíš reagovat oka-
mžitě na to, co jsi vyslechl – ani slovně ani mimoslov-
ně – ale spíše se snaž získat čas. V tom ti pomohou 
otázky, které slouží k doplnění, upřesnění a ověření 
toho, co bylo řečeno, aby ses ujistil, že jsi porozuměl 
správně. Zároveň jimi dáváš najevo svůj zájem, takže 
ten druhý má zpětnou vazbu, že ho sleduješ. Proto 
čím více otázek, tím lépe. Hleď ale na to, aby to byly 
dobré otázky, k  věci. Tedy takové, z  nichž je zřejmé, 
že dáváš pozor, co ti druhý říká, a přemýšlíš nad tím. 
Další čas můžeš získat, pokud řekneš, že si potřebu-
ješ opatřit bližší informace, něco si zjistit nebo prostě 
předmětnou věc uvážit – zvláště když se po tobě žádá 
jasné vyjádření nebo nějaká akce. Zde platí dvojná-
sob: žádný spěch! A  to i  v  případě, že je na  tebe vy-
víjen tlak k rychlé odpovědi. Je dobré mu nepodleh-
nout za  žádnou cenu. A  stejně tak ani výhrůžkám 
nebo slibům. Ty mohou být nástrojem manipulace 
podle zásady: Nedej druhému čas na dlouhé rozmýš-
lení, když po něm něco žádáš.“

Dědeček musel náhle svůj výklad přerušit, protože 
ode dveří zazněl zvonek. Zatímco šel dědeček otevřít, 
Robin vstal, aby se trochu protáhl. Chvíli poslouchal 
hlasy doléhající tlumeně do pokoje z předsíně a pak 
přistoupil k  oknu a  snažil se srovnat své myšlenky, 
které se mu rojily v  hlavě. Měl pocit, že tu je ještě 
něco, na co se chtěl zeptat, a přemýšlel, co to jen bylo. 
Zezdola z  ulice k  němu dolehl zvuk rozhořčených 
hlasů dohadujících se mezi sebou a  tento zdánlivě 
odtažitý podnět Robinovi paradoxně pomohl ucho-
pit tu správnou niť. To je ono. Jde o to, jak by člověk 
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měl ve styku s lidmi mluvit, na co by měl dávat pozor. 
A  tak, když dědeček vyřídil neohlášeného návštěvní-
ka, Robin na něj přímo udeřil:

„Potřeboval bych, dědo, kdybys mohl být ještě tro-
chu konkrétnější. Zajímalo by mne hlavně, jak by měl 
člověk ve  styku s  lidmi mluvit, jestli mi rozumíš, co 
tím myslím.“

Děda se na chvíli zamyslel a dolil si skleničku vína, 
kterou měl před sebou. „Záleží na konkrétní situaci, 
žádná obecná šablona neexistuje. Musíš vzít v úvahu 
dané podmínky. S kým mluvíš. Kde a před kým ješ-
tě mluvíš. O  čem je řeč. A  tak dále. Ale jedno si za-
pamatuj: Moudrý člověk je ve styku s lidmi úsporný 
ve svém vyjadřování. Neříká víc, než je nutné. Nemlu-
ví proto, aby řeč takzvaně nestála. Ten, kdo mluví pří-
liš mnoho, řekne většinou nakonec nějakou hloupost. 
Například vykecá to, o  čem původně vůbec nechtěl 
mluvit. Ukvapí se, plácne něco nesmyslného či ba-
nálního, rozumíš? Podlehne svým emocím. Druhého 
se nevhodně dotkne. Vzbudí jeho odpor či nesouhlas. 
Následně si to vyčítá, že se neovládl a zkomplikoval 
situaci, ale už se to dá těžko napravit. Navíc přílišná 
mnohomluvnost a rozvláčnost druhé otravuje. Tohle 
všechno si můžeš celkem jednoduše ušetřit. Praktic-
ky to znamená držet se věci, neříkat ani o slovo víc, 
než je nezbytně nutné, pečlivě volit svá slova. Vyhý-
bat se přehnaným a emotivním vyjádřením. Být věc-
ný. Je to otázka osobní kázně, která nás musí chránit 
před pokušením říct něco navíc – projevit zvědavost, 
pochlubit se svou informovaností nebo se nechat 
ve víru řeči unést.“

„Ve styku s lidmi je nutné dále projevovat opatrnost. 
V první řadě samozřejmě tam, kde víme nebo cítíme, 
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že jde o  člověka, který vstřícnost považuje za  naši 
slabost a  chce ji využít ve  svůj prospěch. Ale i  když 
takový dojem nemáme nebo je nám někdo sympa-
tický, platí, že je dobré si dát s  důvěrou na  čas. Aby-
chom totiž někoho poznali, musíme ho jednak znát 
delší dobu, jednak ho zažít v nějakých mimořádných 
nebo překvapivých situacích, na něž nebyl připraven. 
Obecně platí, že si o nikom nelze dělat iluze. Každý 
myslí především na své zájmy a na svůj prospěch. To 
určuje jeho chování vůči nám. Proto také vše, co řek-
neme, může být později proti nám použito a na tom 
nic nezmění ani sliby a  zapřísahání o  zachování dů-
věrnosti našich informací. Ne nadarmo se říká: Sliby 
se slibují, blázni se radují – a pak protáhnou obličej,“ 
doplnil děda lidové úsloví. Na ilustraci pootevřel ústa, 
rukou naznačil protažení brady a vykulil oči. Vypadal 
v  tu chvíli tak komicky, že se Robin musel proti své 
vůli zasmát.

„Možná by ale bylo dobré, aby člověk měl něko-
ho, komu se může svěřit nebo s kým se může poradit 
v důvěrných věcech“, uvažoval Robin nahlas.

„Podívej, chceš-li se vyhnout nepříjemnému pře-
kvapení a  zklamání, nedělej si z  nikoho důvěrníka. 
Jinak řečeno, nesvěřuj se nikomu se svými záměry, 
plány, úmysly. Nesvěřuj se nikomu s  věcmi důvěrné 
povahy, u  nichž by ti vadilo, kdyby vstoupily v  širší 
známost, nebo které by ti mohly uškodit. A nesděluj 
lidem ani své názory na třetí osoby. Dnes se s někým 
držíš kolem ramen, a zítra se může s tebou rozkmotřit 
a stát se nebezpečným protivníkem, protože na tebe 
bude vědět něco, co tě může zasáhnout pod kůži. Je 
nutné si pořád připomínat a  uvědomovat, že lidé se 
mění, stejně jako jejich zájmy. Proto se nelze na niko-
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ho bezvýhradně spoléhat. Spíše si stále udržovat ur-
čitý odstup a být trochu neosobní. ‚S ničím se nezto-
tožňujte‘, učil své žáky Georgij Gurdžiev a já bych to 
v této souvislosti, o níž mluvíme, upravil na ‚S nikým 
se neztotožňuj‘, dodal dědeček.“

„Gurdžijev? Kdo je zase tohle?“, chtěl vědět Robin. 
„Trochu svérázný, ale velmi chytrý člověk. Filosof 

a duchovní učitel arménského původu“, odvětil struč-
ně dědeček a  pokračoval: „Je tu ale i  druhá stránka 
věci. Tak jako není dobré si nikoho idealizovat, není 
dobré ani nikoho zatracovat. Mnohem lepší je klást 
si otázky, snažit se porozumět, pochopit motivy, které 
vedou člověka k tomu, že se chová určitým způsobem. 
K tomu ovšem potřebuješ o něm něco vědět. A to zna-
mená zajímat se o něj a komunikovat s ním, i když se 
ti něco na  něm nelíbí. Nikdo není dokonalý a  i  my 
máme své chyby a nedostatky.“

Robin přemýšlel o  dědových slovech a  zdálo se 
mu, že dědův názor, že by člověk neměl mít žádné-
ho důvěrníka, je přece jen trochu moc tvrdý. Proto 
poznamenal: „Jsou ale situace, kdy se člověk potře-
buje s někým poradit, protože si není jistý, jak by měl 
postupovat. Jaké řešení zvolit, co by měl konkrétně 
udělat a tak. Dobrá rada přece může člověku ušetřit 
zbytečné nepříjemnosti.“

„Jak ale předem poznáš, že to je pro tvou konkrétní 
situaci dobrá rada? A co budeš dělat, když se ta rada 
neukáže jako dobrá a  ty se dostaneš do  problémů? 
Kdo potom ponese nepříjemné důsledky – ty, nebo 
ten tvůj rádce?“, opáčil dědeček.

„Asi ty důsledky budou na mně“, řekl pomalu Robin.
„Samozřejmě. Tak vidíš. To se dobře radí, když 

nejsi osobně zainteresovaný a  nemáš žádnou odpo-
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vědnost. Tohle lidé přímo milují. Já bych ale byl ra-
ději opatrný a spoléhal se jen na sebe. Když udělám 
chybu, tak se z ní poučím a budu se snažit ji neopa-
kovat. Budu příště moudřejší, budu se cítit samostat-
ný, budu si věřit. A teď se podívej na druhou stránku 
věci. Když mi někdo poradí, co pravděpodobně udě-
lám? Příště půjdu za  ním znovu a  nakonec si na  to 
tak zvyknu, že bez něj nerozhodnu nic důležitého. 
To ovšem podlomí tvou sebedůvěru a ty si přestaneš 
brzy vážit sám sebe. A tvůj důvěrník může být v po-
kušení toho využít, protože bude cítit, že tě má ve své 
moci. To není dobrá situace. Já bych se spoléhal ra-
ději sám na sebe.“

„Uznávám, že na tom něco je“, připustil neochotně 
Robin. „A na co bych si měl ještě dávat pozor?“

„Při setkáních a jednáních s lidmi je užitečné si uvě-
domovat také místo, čas a další ‚vnější‘ okolnosti roz-
hovoru, jednání nebo jiné komunikace s tvým partne-
rem. Někdy mohou sehrát významnou roli.“

„Počkej, co tím myslíš, těmi vnějšími okolnostmi? 
Tomu dost dobře nerozumím“, přerušil dědečka Robin.

„Tak například: když s někým mluvíš, registruj, kdo 
se nachází ve  vaší blízkosti a  co dělá. Prohlédni si 
místo rozhovoru nebo jednání. Někdy zapomeneme 
na  to, že stěna místnosti, v níž se nacházíme, je zvu-
kově snadno propustná. Pak mluvíme nahlas o důvěr-
ných věcech a někdo třetí nás může slyšet. Pokud jde 
o čas, je rozdíl, jestli vedeš jednání v klidu a netlačí 
tě čas, nebo jestli jsi naopak pod časovým tlakem. To 
je velká nevýhoda. Povšimni si také rozpoložení tvého 
protějšku – jakou má náladu, jakým dojmem působí, 
jak se chová. A jsou-li rozhovoru přítomny další osoby, 
uvědom si, že máš svědky…“
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„Na co na všechno by člověk měl myslet“, vzdychl 
Robin a potřásl hlavou. Dědeček se natáhl pro záku-
sek na podnosu a pokračoval:

„K jednání s lidmi patří i požadavky, které se týkají 
tebe. Tak třeba: Buď dochvilný a korektní. Cti pravidla 
společenského chování a  neporušuj je ani v  „malič-
kostech“. Pamatuj na své oblečení, čistotu, upravenost 
a správné držení těla. Zdrž se projevů spěchu, nervozi-
ty a neklidu. Nedávej druhému najevo, že zdržuje nebo 
otravuje. Za všech okolností se ovládej a vyhni se pře-
rušování druhého, skákání do řeči, zvýšenému hlasu, 
projevům rozčilení a hněvu, jakož i přehnaně silným 
výrazům. Takové projevy jsou výrazem slabosti a pro-
bíhající jednání nebo rozhovor komplikují. Je třeba 
zachovávat za každou cenu klid a neosobní zdvořilost.“

„Zadrž“, zanaříkal Robin. Už z  toho mám hlavu 
jako tříleté zelí. Tohle všechno si přece člověk nemů-
že pamatovat.“

„Ale nepřeháněj, Robine“, smál se dědeček. „Je to 
jen otázka cviku. Začni si těchto věcí všímat. I  když 
jsi třeba jen svědkem nějakého rozhovoru, ve kterém 
tak říkajíc neúčinkuješ. Pozoruj, jak se druzí chova-
jí, v  čem se dopouštějí chyb. Snaž se uvědomovat si 
je a  hlavně je sám nedělat. A  ty sám buď aktivnější 
ve styku s lidmi. Oslovuj je, vyhledávej je, zajímej se 
o jejich názory, klaď jim otázky. Oni budou oceňovat 
tvůj zájem o ně a ty se zase něco naučíš. Tím bys mohl 
začít. Pak už uvidíš sám jak dál.“

„Myslíš, že bys to všechno mohl na závěr nějak shr-
nout?“, zeptal se Robin, stále ještě vyvedený z  míry 
a zmatený. „Nebo aspoň vypíchnout to nejdůležitější?“

„Hleď si zapamatovat hlavně tyhle čtyři body“, od-
pověděl dědeček a pevně pohlédl na Robina.
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„V první řadě: Buď pozorný. To znamená bdělý a os-
tražitý. Všímavý a  pohotový. Vědomý a  meditativní. 
Od začátku až do konce svého setkání, ať už bude mít 
jakoukoliv podobu.“

„Počkej, co myslíš tím ‚meditativní‘? Tomu moc ne-
rozumím,“ přerušil ho okamžitě Robin.

„Když jsem meditativní, tak vnímám, co se děje 
– například to, co mi budeš říkat – aniž bych k tomu 
v  duchu přidával vlastní komentáře nebo myslel 
na  jiné věci. Prostě jen pozorně naslouchám, a  jsem 
plně duchem přítomný, vědomý.“

„Aha, už tomu rozumím. A  co ty další body?“, za-
jímal se Robin, který si uvědomoval, že bude muset 
pomalu skončit, aby stihl schůzku domluvenou s ka-
marádem.

„Za druhé“, pokračoval dědeček. „ Udržuj si odstup 
a  střízlivou mysl. Jinak řečeno buď ve  styku s  lidmi 
spíše neosobní, nedej se unést svými pocity. Za  žád-
ných okolností.“

Robin mlčky přikývl, že rozumí, a dědeček pokra-
čoval:

„Za  třetí: Zajímej se. Obrazně řečeno, vracej míč 
na druhou stranu hřiště. Ber rozhovor nebo jednání 
trochu jako hru a hleď ji hrát aktivně. Pokládej otáz-
ky, snaž se porozumět, pochopit. O sobě zbytečně ne-
mluv, pokud nebudeš výslovně dotázán. Nepotřebu-
ješ poslouchat sám sebe a obdivovat se tomu, jak jsi to 
krásně pověděl.“

„Jasně a co dál?“
„A za čtvrté: Snaž se navenek vystupovat přívětivě 

a projevovat zájem o každého, s kým jednáš. To je celé.“
Nastalo ticho. Dědeček se opřel s  úlevou pohodl-

ně ve svém křesle, vychutnával víno ve své skleničce 
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a díval se nepřítomně někam do daleka. Robin jej za-
myšleně pozoroval a říkal si, že děda musí mít velké 
zkušenosti s jednáním s lidmi. Kdybych si je tak mohl 
od něj vypůjčit, to by se mi žilo, uvažoval v duchu. Ale 
nakonec, proč to nezkusit a nenaučit se to také tak?

*

„Důležitou vlastností, k níž lidi nabádám, je být milý. Zní 
to jednoduše, ale divili byste se, jak vzácná dnes tato vlast-
nost je. Lidé na vás budou reagovat, mají-li pocit, že vy rea-
gujete na ně. Je třeba udělat si čas s lidmi hovořit a zároveň 
jim naslouchat.“ (R. Ailes)

„Je životně důležité, abyste v druhém člověku vyvolali zá-
jem o svoji osobu a situaci. Abyste začali vzájemně komu-
nikovat, ptát se druhé strany na  radu, žádat ji o  pomoc, 
přispění, o její návrhy, názory nebo cokoli jiného tak, aby 
se začala přímo účastnit rozehranné partie.“ (R. Mayer)

„Odlehčete atmosféru. Lidé, které chcete o něčem přesvědčit, 
budou buďto odmítaví nebo přístupní podle toho, jak na ně 
budete působit. Prolomte ledy a vytvořte klima, které přeje 
přesvědčování.“ (R. Mayer)

„S hráčským uvažováním se budete na svého oponenta dí-
vat jako na výzvu, nikoliv jako na nepřítele nebo protivní-
ka. Budete se snažit získat odstup a nadhled. Bez nadhle-
du se stane, že pro listí neuvidíte stromy a pro stromy les.“ 
(R Mayer)
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