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Stala se mi nedávno taková zvláštní příhoda. Navštívil jsem svého dávného kamaráda, se 

kterým se občas scházíme na kus řeči. Znáte všichni, taková setkání. Sedí se, popíjí se kafe a 

povídá se. Probírá se, co komu za poslední čas prošlo životem, neřeší se žádné vážné věci, 

vlastně jde spíše o setkání samo. Vidět se opět s někým s kým nacházíme společnou řeč, 

jsme s ním, jak se říká, naladěni na stejnou strunu. A zrovna takový je můj kamarád Radek. 

 A jak tak sedíme, tak najednou, když si Radek odběhl kamsi do kuchyně, přiletěl a sedl 

si k nám na stůl papoušek kterého u Radka chovají. Přiznám se, že o chovu ptactva toho 

moc nevím, a tak jsem zcela spontánně zavolal – „Radku, uletěl vám papoušek!“ A myslel 

jsem že nastane velký ryk a shon, každý popadne nějaký smeták, hadr či co bude zrovna po 

ruce a všichni budeme nebohého papouška nahánět zpátky do klece. Ale Radec nic. Jenom 

po chvíli odpověděl: „To je dobrý, on se jenom prolítne po bytě a pak se vrátí do klece“.  

A skutečně. Papoušek se chvíli promenádoval po stole, pak odlétl na skříň, na lustr  

a zpátky do klece. Chvíli se mi to všechno honilo hlavou a pak mě najednou napadlo – 

vždyť vlastně my, lidé, alespoň většina z nás, se chová jako ten papoušek. I my, každý  

z nás, má nějakou svoji klec ze které občas „vylétneme“, porozhlédneme se po světě a pak 

se do své klece zase dobrovolně vrátíme. 

 Nemám však na mysli náš byt, dům či jakýkoli jiný příbytek, který čas od času 

opouštíme z nejrůznějších důvodů a pak se zase do něj vracíme. Mám na mysli klec, kterou 

si nosíme kolem sebe, kterou jsme si vědomě či nevědomě vybudovali a která nás 

obklopuje a odděluje od světa. 

 Neříkám, že mít kolem sebe klec je apriori špatné, naopak je to určitá nutnost. Dokud 

budeme žít v nejrůznějším způsobem diferencovaném světě, vždy bude dostatek důvodů si 

kolem sebe budovat nějakou klec, nějaký ochranný prostor, kterým „filtrujeme“ okolní 

svět.  A lze snad v tomto kontextu říct, že naše klec nás definuje vůči ostatnímu světu. 

 Když se narodí člověk, říká se, že jeho život je čistý jako nepopsaný list papíru. A je 

jenom na něm jak a čím ho popíše. Jak roste a sbírá zkušenosti, koriguje svůj vztah ke 

světu, lidem, životu, buduje si v průběhu žití i svoji klec. 

Jde tedy o to jak a z čeho je naše klec udělaná. Jestli nás chrání, osvobozuje nebo omezuje. 

Zkrátka jestli ony pomyslné příčky naší klece jsou tak hustě vedle sebe, že už k nám skrze 

ně, ale ani od nás, nepronikne sebemenší paprsek, nebo jestli jsou jen tak sem tam někde či 

tak nějak všelijak jak se říká halabala. 

Vzpomínám si na dva příběhy z mého života. 

 Ten první se stal před mnoha lety. Pracoval jsem tehdy ve firmě, která se v rámci své 

činnosti zabývala exportem. Jeden z mých kolegů měl na starosti kontakty se zeměmi 

západní Evropy a jezdil často do zahraničí uzavírat obchodní smlouvy. Jednou se vrátil  

z Norska a vyprávěl nám, co se mu přihodilo. 

 Po celodenním objíždění zákazníků když přijel večer na hotel, si náhle uvědomil, že na 

nádraží, ze kterého se vracel do místa, kde byl ubytován, zapomněl aktovku s důležitými 

dokumenty. Byl z toho velice rozmrzelý, ale byl už pozdní večer, a tak nezbývalo než se 

vypravit druhý den znovu do onoho města a zeptat se na policii či na ztrátách a nálezech, 

jestli někdo neodevzdal jeho aktovku. 

 Druhý den časně ráno tedy odejel. Když přijel na zmíněné nádraží a šel po peronu, 

vyprávěl, najednou nevěřil vlastním očím. Spatřil svoji aktovku na lavičce, kde předešlý den 

čekal na vlak, jak tam leží, přesně na místě, kde ji zapomněl, nedotčená ve svém obsahu.  
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 Druhý příběh se stal před několika lety, kdy jsem pracoval v jednom kulturním zařízení. 

Shodou okolností protagonisty jsou opět Češi a Norové, ale jde skutečně o pouhou náhodu. 

 Jednoho dne přijela do města, o kterém bude řeč, početná skupina norských 

amatérských fotografů se svým lektorem, aby si zde uspořádali tzv. workshop. Ubytovali 

se zde na tři týdny a v našem kulturním zařízení si pronajali několik místností, kde se 

scházeli ke konzultacím, vyvolávali a promítali si své práce a podobně. 

 Po několika dnech za námi přišel jeden z účastníků a říkal nám, že minulého dne si 

zapomněl v místnostech, kde se scházeli, fotoaparát a jestli nám ho tam někdo nepřinesl, 

abychom ho uschovali. Vzal by si ho, neboť zrovna odcházejí do plenéru fotografovat. 

Jenomže nikdo z nás o ničem nevěděl. Ptali jsme se každého, volali jsme na městskou 

policii, jestli tam fotoaparát někdo neodevzdal, stejně tak na městský úřad, ale vše 

bezvýsledně. Když jsme vyčerpali prakticky všechny možnosti, bylo nutno kousnout do 

kyselého jablka a sdělit onomu norskému fotografovi, že s největší pravděpodobností jeho 

fotoaparát někdo zcizil. Nikdy nezapomenu nechápavý výraz v jeho obličeji. 

 Jsou to dva naprosto běžné příběhy, jakých se stávají stovky, tisíce denně na celém světě. 

Nepochybuji, že každý z vás něco podobného zažil, nebo minimálně o něčem takovém 

slyšel. 

 Ilustrují jednu důležitou věc. Totiž jak se naše očekávání až příliš často nekryjí s realitou. 

Jak až příliš často žijeme podle zavedených šablon a norem. Obchodník nemohl pochopit, 

že mu někdo něco neukradl, a naopak fotograf zase nemohl pochopit, že mu někdo něco 

ukradl. Kuriózní situace. 

 Možná si teď říkáte – ale co já s tím? To přece není můj případ. Určitě budete mít 

pravdu. Jsou to dva protipóly, dva extrémy. V prvém případě klec těsná, ve druhém klec 

tak nějak halabala. 

 A jsme zase u té naší klece. Kde hledat pravdu? Někde uprostřed, se říká. Hledejme ji, 

hledejme ji s moudrostí a i naši klec budujme s moudrostí. 

 „Každý jsme z jiného těsta“, říká jedno lidové rčení. Lišíme se vzájemně – vzezřením, 

vzděláním, profesí, smyslem pro módu, máme různé chutě, záliby a těch rozdílností bychom 

našli nepočítaně. I naše klece jsou různé. Někdo se svojí klecí uzavírá před nepřátelským 

světem, jiný žije v kleci, která dává pevný rámec jeho životu, pravidla, která sami sobě 

vytyčujeme. Nebo co třeba taková Zlatá klec, která zdánlivě klecí není. Jsme v ní zabydlení se 

svým úspěšným životem, máme výnosné zaměstnání, VIP společenské styky, jsme dokonale 

materiálně zabezpečeni, ale najednou přijde situace a hluboko v duši pocítíme nespokojenost. 

Něco zásadního, důležitého nám chybí. Naše zlatá klec nás drží ve vyježděných kolejích a my 

nemáme odvahu ji rozbít. Může to však být klec i z našich zvyků, tradic, jejichž hodnota 

pominula, ale my je stejně nejsme schopni překročit a žijeme dál v té těsné kleci. Zkusme 

přemýšlet, jakou všemožnou podobu může mít klec, třeba i ta naše. 

 Vždy je příležitost a důvod zamyslet nad tím, jak žijeme a co bychom mohli a měli 

změnit. Udělejme třeba zrovna teď, až dočtete tento příspěvek, takovou symbolickou 

pomyslnou revizi, v jakém stavu je naše klec, kterou příčku je třeba vyměnit, kterou třeba 

odstranit, nebo jestli více nepootevřít dvířka do světa vstříc hřejivému slunci. 

 Možná někdo z vás namítne – dnes není doba na to příliš otevírat dvířka, spíše se mít na 

pozoru a dveře spíše přivřít. Možná budete mít velký kus pravdy. Ale byla někdy ideální 

doba na to otevřít se světu dokořán? Vždy byla, je a bude nějaká doba – na něco lepší, na 

něco horší. 

 Uzavřeme proto tento příspěvek slovy, která bychom si mohli pomyslně pověsit nad 

dveře naší klece směrem ven, třeba pro naše vlastní občasné přemýšlení: 

 „I skličující doba je hodna úcty, neboť je dílem nikoli lidí, ale lidstva, tedy tvořivé 

přírody, která může být krutá, ale není nikdy nesmyslná. Jestliže je doba ve které žijeme, 

krutá, máme o to větší povinnost ji milovat, pronikat ji svou láskou, až odsuneme těžké 

masy hmoty, která nám skrývá světlo zářící na druhé straně.“ 


