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Být intelektuální: schopnost utvářet oduševnělé myšlenky… a artikulovat je. Být inteligentní, vzdělaný 

neznamená pouze nosit rozum v hlavě, ale i dovednost svůj rozum vyjádřit, prezentovat. Nemusíme se 

jím zrovna pyšnit, vlastně možná ani nejde o to, umět dát svůj rozum najevo (i když i to je z mnohých 

osobně prospěšných důvodů velmi přínosné). Dovolím si ale tvrdit, že rozum – ať už do něj zahrneme 

cokoli, od moudrosti přes uvědomělost až po již zmíněné vzdělání – by měl být ze své podstaty tvůrčí, 

jinak nenaplňuje svou podstatu. Vědění je třeba předávat a zužitkovávat – vynalézat, vymýšlet.  

Jenže mezi každým vynálezem a každým jeho stvořitelem honosícím se bohatým intelektem stojí jazyk. 

Jazyk ať už v psané, či mluvené formě. Nebylo by mrakodrapů bez architektonických zápisů, nebylo by 

demokracie bez diskuse starých Řeků. Jak jinak své poznání prezentovat než pomocí jazyka? Nakonec 

i gestikulace, grimasy v obličeji, nebo dokonce i umělecké plátno je svým způsobem určitá forma 

našeho kulturního jazyka.  

Vraťme se ale od Edisonů a Aristotelů zpět na zem, zapomeňme na vrcholové počiny lidstva a zaměřme 

se na nás samotné, žijící každodenní život. I my, obyčejní lidé, máme nějakou identitu, kterou si z části 

zakládáme na bohatosti našeho intelektu. Někteří více, někteří méně, někteří snad dbají, aby jejich 

skutečný intelekt nebyl odhalen. Ovšem i to je projev naší identity jako každý jiný. Skutečnost, která je 

pro nás nyní snad ale ještě dúležitější, je, že mi skrze prezentaci ostatních odezíráme intelekt jejich. Jak 

inteligentní autor jsem ve vašich očích nyní, když jsem v minulé větě udělal dva pravopisné prohřešky 

proti úzu, které by učitelka 3. třídy základní školy posoudila jako hodné pětky z češtiny…  

Věc se má tak, že občas se zkrátka nedaří. Vzpomeňte si, kdy jste naposledy vstali z postele špatnou 

nohou a vyjádřit u snídaně jednoduchou myšlenku byl pro vás úkol hodný Herkula. A kam se ztrácí váš 

rozum, načtená beletrie, vědomosti z dvacetileté pracovní praxe, když musíte vysvětlit, co že to vlastně 

děláte, v angličtině, v cizím jazyce, kterým mluvíte jen lámaně. Najednou vůbec nezáleží na tom, že 

jsme zkušení prodavači šperků – ocitáme se na úrovni laika, který nerozpozná smaragd od růženínu – 

máme-li prstýnek prodat cizinci, jehož jazyk neovládáme obratně.  

Dochází totiž k tomu, že intelekt se schovává za řeč, kterou nemáme pod kontrolou. Ještě než se 

obrátím k empatii a apelu na vás, své čtenáře, o pokus vcítit se do cizinců, pro které je čeština stejně 

cizím jazykem, jako je jím pro nás angličtina (kterou jsem nastínil jako značnou překážku o odstavec 

výše), dovolím si celý problém přiblížit na velmi lidské citaci: 

„Recently, I was in Ecuador visiting family. My Spanish is bad. Very bad. And when communicating with 

someone who has equally bad English, I noticed that communicating in broken speech strips away 

a part of who I am. I cannot joke, nor express complex thoughts. I do not sound smart. I say things like, 

“I go store now.” My personality is largely absent from the conversation. “ 

Usuzuji, že už kvůli rozebíranému tématu bude vhodné citát přeložit: 

„Nedávno jsem byl v Ekvádoru navštívit rodinu. Má španělština je špatná. Velmi špatná. A když 

komunikujete s někým, kdo je stejně špatný v angličtině, všiml jsem si, že komunikace v roztříštěných 

útržcích odnáší část toho, kdo jsem. Nemohu vtipkovat ani vyjádřit své komplexní myšlenky. Nezním 



chytře. Říkám věci jako, „já jít obchod teď“. Má osobnost je během konverzace ve velké míře 

nepřítomna.“ 

Doufám, že tento citát je dostatečně obsáhlý k tomu, abyste s ním dokázali nějaký moment své 

minulosti ztotožnit… a tak tedy i sebe samé.  

Když se ocitáme v pozici muže z citátu, cítíme se obvykle frustrovaně, můžeme se za sebe stydět, 

můžeme být naštvaní na okolnosti. Chvilka napětí ale pomine, my se oklepeme a můžeme si jít dále po 

svém. Co když se ale někdo v této, pro nás chvilkové pozici (která konec konců může na ten krátký 

okamžik vzbuzovat i příjemný adrenalin) ocitá téměř celý život. 

Nyní tedy opět velmi konkrétně, zaměřme se na největší menšinu české populace – a to vietnamskou. 

Nebude vůbec těžké najít špalíček českých vtipů, ve kterém bude celá kapitola věnována a postavena 

na představě jen toho, jak humorně se v našich očích naši vietnamští spoluobčané dokážou vyjadřovat.  

Bez jakékoli tendence a snahy Čechy obhajovat jsem skoro nucen myslet si, že nejsme na vině, když 

vidíme Vietnamce jako humorné postavičky, bez jakékoli hloubky a pozadí, které by jim mohli propůjčit 

punc věrohodného intelektu. Všichni jsme totiž obdařeni schopností tzv. etiketizace a stereotypizace, 

která nám velmi usnadňuje každodenní interakci s neznámými lidmi. Díky těmto schopnostem umíme 

cizince kolem nás rychle rozpoznávat, rozdělovat, zařazovat si je. Jakkoli praktické tyto schopnosti jsou, 

nesou s sebou také negativní dopad – unáhlené první dojmy, zavádějící interpretace, povrchnost.  

Je těžké, představit si někoho, kdo nám nabízí „kachen s medu“ namísto „kachny na medu“ nebo se 

ptá „Meloun? Vodní? Néé, nemam. Jen žlutý. Ty chceš žlutý?“ jako člověka s plnohodnotným 

intelektem, rovným našemu. A přesto, věřte nevěřte, tomu tak je. Chvála těm, kteří jsou si toho 

vědomi, čtěte pozorně vy, kdož ne.  

Posaďte se ke stolu se čtyřmi českými kamarády a dvěma vietnamskými padesátníky, kteří češtinu 

dobře neovládají, a rozdejte si s nimi partičku pokeru. Vietnamští hosté od stolu odejdou 

pravděpodobně jako první, protože budou ochuzeni o možnost blafu, taktéž nebudou schopni rozeznat 

ten váš. Hrajte ale ve sjednoceném jazyce a divte se, že vás roznesou na kopytech. Uvádím zde poker 

jako příklad, který se mi zdá být vhodný kvůli své podmíněnosti mnoha hráčovými kvalitami – počty, 

triky, zručnost, hospodaření, (non)verbální komunikace…  Je to ale jen zástupný příklad znázorňující, 

že jakkoli těžká pro někoho může být představa našeho souseda Vietnamce z večerky jako velmi 

moudrého člověka, skutečnost je taková, že jeho intelekt je pravděpodobně naprosto rovný tomu 

našemu a my na něj akorát skrze zeď nedokonalého vyjadřování nemůžeme dohlédnout. Následně 

jsme ponecháni jen s povrchním dojmem, který nenabízí představu o tom, kdo se za kachnem s medu 

skutečně nachází.  

Je velmi těžké odhalovat kvality jedinců kolem nás, nejsou-li to rození řečníci. Možná máte zkušenost, 

že vás překvapil spolužák introvert, kterého jste měli za ňoumu, jelikož léta nepromluvil, až pak 

najednou z čista jasna pronesl vlastní teorii strun, kterou si celou dobu čmáral do sešitu. Někdy jsme 

dokonce v pokušení nazírat na sebe samé jako na hlupáky, když nám vítr ukradne slova z úst a my 

stojíme němí před davem posluchačů. V hloubi duše ale víme, že hlupáci nejsme. V hloubi duše bychom 

měli být připraveni přijmout, že hlupákem není ani nikdo kolem nás, nehledě na vnější dojem, který 

vzbuzuje. 

Na závěr se vás tedy ptám: jsme skutečně chytří, když svou chytrost nedokážeme vyjádřit? Nebo snad 

i naopak: jsme skutečně hloupí, když jediné, co nám brání, je neschopnost svůj rozum projevit?  


