
Tady se to nemůže stát

Já vždycky všechno vyřeším přes pohádky. Ono se říká, že se mají vyprávět hlavně 

dětem a hlavně proto, aby nezlobily a v noci je nestrašily zlé sny, ono se ale také často 

zapomíná, jak jsou tyhle příběhy vlivné a podceňované. Tak přede vším se z nich máme 

naučit rozlišovat dobro a zlo. To je moc fajn, ale to známe tak nějak sami od sebe, 

koneckonců my jsme syntéza dobra a zla, trochu obalená tkáněmi, sem tam z toho všeho 

čouhá nějaká končetina. Je pravda, že pohádky nám všechno servírují zlehčeně, je to takový 

2D život. Dobro jasně definované. Od krásné princezny vězněné drakem se zkrátka očekává, 

že jakoukoli situací propluje šarmantní a dokonalá. A draka se nikdo neptá, chytá princezny, 

chrlí oheň, žádná šance na odpuštění. 

Přijde mi, že v životě na tyto „zkušenosti“ doplácíme. Mnohdy se necháme napálit 

milým ksichtem či pravděpodobnými řečmi. Představuji si, kolik lidí trnulo blahem při 

pohledu na mladého, úžasně sebevědomého muže s knírkem, který jim nabízel pomocnou 

ruku. Jeho slova byla přesvědčivá, konečně náznak naděje a ochrany. Myslel to s nimi dobře, 

tím jsem si jistá a oni to tak určitě také cítili. Ať se to událo jak chtělo, vzniklo zlo. Buďto 

obrovskou dávkou demagogie a přinucení inteligentního a sebevědomého národa ubírat se 

směrem, který byl (pokud nic jiného) pod jeho úroveň, nebo stál na počátku opravdu dobrý 

úmysl a celý další vývoj se setsakramentsky vymkl kontrole. Jak se mohla celá ta mašina 

dostat do takového tempa? Asi stejně jednoduše jako když nám ve škole sem tam přibude 

pětka a v červnu už se nedá dělat víc než mávnout rukou, nebo když táta, manžel, dcera přijde 

párkrát domů opilý(á) a bude nám tvrdit, že přece není závislý(á) ještě dlouhou dobu před 

léčebnou.

Je to smutné. Já si myslím, že si ten život často děláme mnohem monotónnější a 

nudnější než ve skutečnosti je. Zaběhneme se do svých kolejích, nejsme z toho kdovíjak 

nadšení a naplnění, ale při všech příležitostech tenhle stav nějak změnit se vykrucujeme 

argumenty, že „tohle je přirozené“ a naopak „tamto přece nejde“. Ale všimněte si: kolikrát se 

denní rutina zcela změní? Náladou, setkáním, nepředvídatelnou událostí… Dost často a šlo by 

to mnohem častěji, to už záleží jenom na nás samotných. Působí účinně, ta obrana typu „tady 

se to stát nemůže“. Neúnavně předpokládáme, že rutina trvající celou tu dobu, co jsme se jí 

snažili zbavit, zapůsobí i ve chvíli, kdy jsme asi něco pokazili, kdy se dere na povrch to, co 

mělo zůstat schované a na co všichni zapomněli. Lidem, kteří strádali, zažívali strach, začali 

poznávat jiné hodnoty než poctivost a důstojnost, někdo podal pomocnou ruku. A taky dobré 



vysvětlení, smysl, jako nám to dneska umožňují bílé a zelené prášky, v omezené míře 

samozřejmě, nic se nemá přehánět a nade vším se dá udržet kontrola.

Asi je to jen přirozená obrana organismu. Když se na člověka valí zlo, které by ho 

mohlo zničit, nastartují se mechanismy, které velí přede vším přežít, v konkrétních situacích 

tedy jít s davem, přikyvovat a také si myslet, že s danou situací my sami nic nezmůžeme a dá 

se jen doufat, že budeme zachráněni a naše hloupost odpuštěna. Už v tomto okamžiku se 

ztrácí ta hrdost, za kterou bojujeme, a celé naše úsilí a schopnosti se vydají všanc nějaké 

neznámé modle. Až se mašina pořítí plnou parou vpřed, mnozí budou křičet: „Jak se to mohlo 

stát?“, ti, kdo tu rychlost zahlédnou, budou rádi, že včas uskočili a mohou za ní teď vyděšeně 

zírat, a my, kterým se o té mašině ze sousedství občas donese nějaký drb, spráskneme ruce: 

„Hrůza, no ještě že tady se to nemůže stát!“
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