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1 Úvod
Vnější prostředí,

v němž existuje bytost nadaná

vnitřním

univerzem postaveným na

schopnostech své neobyčejné mysli, vyžaduje interpretaci a zodpovědné uchopení. Člověk
vržený do myšlenkových
zodpovězené

systémů

západní

otázky neznamenají úplné

společnosti

může

porozumění skutečnosti,

snadno

přehlědnout,

že

ale pouze akcent jediného

úhlu pohledu na věc, která je ve své podstatě mnohem bohatší, komplexnější a mystičtější.
Porozumění
ohleduplně

lidské mysli nabízí

a s pokorou.

Při

straně

chtěné,

vědy

a

druhé, ve spojení s hlubším

světu

a

sobě

straně

porozuměním

a

samému
potlačení

životu,

přináší

umění,

Přestože různí

je pro

Právě

mě

autoři

koherence

působící

nejen na poli

a myslitelé, jejichž sféra zájmu nesouvisí
závěrů,

člověka

souvisí s redefinicí místa

nástinu vlastní syntetické koncepce mi byli oporou vědci

tohoto oboru.

předpokladů,

ke

individua na jedné

trpěné zodpovědnosti,

nikoliv

kulturní a sociální ekologie, ale i
záběrem

přistupovat

která může být člověkem přijata jako pocta a ne jako břemeno.

Znovunabytí
v přírodě.

cest, jak

Zdůraznění jedinečnosti

egocentrismu bez lítosti na
odpovědnost,

několik

přímo

k nimž docházejí autority z celého

se

průřezu

argumentem pro uvážení pravdivosti nebo platnosti jejich poznání.

lidé nazývají

věCi různými

jmény a užívají odlišných metod k potvrzení svých

výsledné vyústění je shodné.

Tato diplomová práce je výsledkem samostatného teoretického studia charakteru, role a
možností jedinečné lidské mysli ve vztahu k okolnímu světu. Mapuje částečně dosažené
výsledky v oboru studía lidské mysli,
Sběrem

ať

už z přírodovědeckého nebo filosofického hlediska.

a komparací jednotlivých tezí bylo možné

koncepci, které je vostrém protikladu

nenásilně

vůči současnému

a logicky

dospět

ke konsistentní

západnímu proudu racionality

určitého typu. 1

Práce na zvoleném tématu je tedy motivovaná aktuální otázkou
:vývoje západní

společnosti. Ačkoliv

se jedná o problematiku

odtaženou od reálné každodennosti dnešního

člověka,

oprávněnosti směřování

zdánlivě čistě

situace je ve

akademickou a

skutečnosti opačná.

Vycházíme-li z prosté žité zkušenosti, ze sledování politického vývoje Evropy, Spojených
států

a

následně

celého

světa,

z povšimnutí si

současné

racionalistické, materialistické krátkozrakosti a nechuti ke

1

"lidové filosofie" založené· na

globálně zodpovědnému jednáW,

je

Jedinec je dle převládajícího současného paradigmatu zredukován na racionálně poznávací aparát, který již sám

nedokáže ovládnout vlastní kulturní produkty, především takzvaný pokrok. Srov. J. ORTOVÁ, 1996.

4

zřejmé,

že

odpověď

konečných důsledků

na tázání se po funkci do

nepochopitelného

fenoménu lidské mysli je žádoucí.
Odůvodnění

relevance zvoleného tématu lze však pojmout i z
potřebu současné společnosti

tedy nikoliv jakožto
bytosti do

určité

míry ztracené v labyrintu

opačného

úhlu pohledu,

jako celku, nýbrž individua, osamocené

světa. Důsledky

devastace už

člověka

zasáhly

v mnoha ohledech - biologicky, psychologicky, sociálně i mravně? Osoba kráčející vstříc
dnešku, bez snahy dohlédnout za horizont noci, která by den dnešní
nemá

vnitřní důvod

na

rozvíjet sebe sama, objevovat vlastní možnosti a cítit se

neopakovatelného celku, který stojí za to chránit.
individuality a

překlenula

společnosti

Potřeba křehké

zítřek,

součástí

rovnováhy mezi akcentací

byla zdeformována do podoby omezené individualizace, jedinec

~džívá svůj život ve jménu sebekultu3 a své konání nedokáže a nechce nahlédnout ze širší
perspektivy. Následkem tichého vymizení pokory z moderního

člověka

se stalo jeho komické

usilování o vlastní pohodlí a absence pochyb v jakémkoli ohledu.
Sókratova výzva Gnóthi seanton!
naléhavost pro moderní masu
orientaci

člověka

ve

světě

na

zůstala

vyčpěla.

základě

jakoby zapomenuta v regálu knihovny a její

Myšlenka snahy o poznání sebe sama, o moudrou

údivu nad sebou a svým okolím, není

samozřejmostí,

ale doménou specifické elity, která se ani netěší přílišnému uznání ze strany široké veřejnosti.
Právě

reflexe, zpytování, zkoumání a tázání se, to jsou

se dostává každému, bez ohledu na jeho materiální
zůstávají

možnosti, ovšem i

potřeby

činnosti umožněné

myslí,

zajištění či společenské

lidské mysli zapomenuty, je

násilně

čímsi, čeho

postavení.

Přesto

odtrhávána od

těla,

jemuž je věnovaná veškerá pochybná péče.
Chceme-li

nícméně

závěry přijatelné

uchopit lidskou mysl z vědeckého hlediska tak, aby. byly

na akademické

půdě,

není ze

začátku

snadné zvolit cestu. Druhotným

následkem výše probírané roztříštěnosti a chronické nekomplexnosti
je hypertrofovaná

vědecká

bezpochyby nezbytnému
vědám,

případné

bytí ve

světě

specializace. Aniž by byla vznesena jakákoli námitka

vůči

informačnímu

lze konstatovat, že se

základu, za

prostředek

stal

současného

nějž vděčíme právě

účelem

a

zastřešující

úzce profilovaným

idea lepšího

porozumění

drobnému soukromého vesmíru v nesmírnosti univerza byla zapomenuta. Zdá se, že detailní
systematizované informace, data a fakta
s argumentem

vědecké

2

M. MACHOVEC, 1998.

3

Tamtéž.

zůstávají

ponechána v podobě

polotovarů

objektivity. Nabízí se otázka možnosti zneužití objektivního poznání

5

ve jménu ideologie, což je historicky
střední

jako

člověku

světu nebezpečné.

a

Existuje ale

cesta mezi chladnými měřitelnými údaji a slepou demagogií.

Mělo

by jít o jakési oživení; animaci lidského konání,

směřování.
částí

ověřeno

přirozené

nalezení smyslu a vědomí

Holismus jako přístup popírající možnost vysvětlení celku z prosté explanace jeho

akcentuje právě systém, organizovanou entitu, v níž je každá součást propojena s další a

další a místo hierarchické struktury vyvstává tak model

sítě. Předmětem

tedy lidská mysl se svými funkcemi a možnostmi, v ideálním
aby v závěru vyvstala jasnější
potřebnou změnu

představa

případě

našeho zkoumání je

nahlédnuta

různě

tak,

nikoli o jejím fungování, ale o jejím významu pro

dobového paradigmatu.

Všechny společenské vědy se do určité míry lidskou myslí zabývají. 4 Každá si ovšem své
pole

působnosti ohraničila

věcech.

tak

jednoznačně,

že se

může

zdát, že pojednávají o odlišných

Z hlediska psychologie lze limity a schopnosti mysli zkoumat ve vztahu k duševnímu

životu jedince. Antropologické pojetí mysli se pak zaměřuje na odlišné způsoby "zacházení"
5

s lidskou myslí v

čase

a prostoru. Nabízelo by se srovnání mezikulturní, ale také diachronní

v rámci kultury jediné. Evropská filosofie se o uchopení lidské mysli snaží v podstatě již
tisíciletí. Její terminologie je v tomto ohledu
odtržená od

přirozeného

žitého

světa.

vůbec

dvě

specifická a bohužel mnohdy zcela

To však nemá být základní vlastností filosofie; její

nesrozumitelnost a neartikulovanost je naopak projevem jejího úpadku, nikoliv rozvoje.
Filosofie jakožto stav mysli hledající moudrost6 by měla pro línat veškerým lidským úsilím o
porozumění. Životní postoj, který lze nazvat filosofií, je ne náhodou společný všem autoritám

citovaným v této práci.
Vhodná bude tedy práce s prameny ze všech

příbuzných

zabývají problematikou lidské mysli, tak, aby byla

i vzdálených

vytvořena

směrů,

jež se

pevná opora pro výchozí

hypotézy, definované kulturologickým pojetím.
Osobní integrita má

stěžejní

význam pro

pouze života jedince v konkrétním
Důvěrněji porozumět,

4

čase

důstojné přijetí

života v jeho plné

šíři,

nikoliv

a prostoru, ale existence jako filosofické entity.

ale nesnažit se majetnicky obsáhnout či ovládat, nezbavovat tajemství a

John R. Searle definuje sociální vědy jako vědy pojednávající o různých aspektech intencionality. Ta je jednou

z nejdůležitějších vlastností mysli.
5

Například v rámci psychopatologie se na příkladech duševních poruch zřetelně projeví spektrum cest, jimiž se

mozek může ubírat.
6

M. MACHOVEC, 1998.

6

přiznat

hodnotu a pravost subjektivnímu poznání; tak lze formulovat výzvu, kterou vnímám

jako poselství níže rozvedených příspěvků k problematice místa člověka v přírodě.

7

2 Člověk, lidská mysl, vědomí a realita jako pojmy
2.1. Definice člověka

Základní charakteristikou západní
terminologie. Ani pojem
předmětem

člověka

zájmu mnoha vědních

vědy

důslednost

je

tedy není z této
oborů, přičemž

pečlivosti vyňat.

člověka

definují

Lidská bytost je ovšem

každý z nich ji definuje skrze svoji šablonu

na ovládnutí zkoumané reality. Navíc každá disciplína,
svoje subdisciplíny, které

a konsensus týkající se užívané

odlišně.

ať

už jde o biologii nebo filosofii, má

Tak se bude na problém jinak dívat

anatomie a jinak fyziologie, jinak zase ontologie či no etika. Systematické pojednání o člověku
jakožto terminologickém problému by mohlo být předmětem celé studie. Pro naše

účely

však

nežli u

věd

bude postačovat krátký exkurs s podtrhnutím klíčových momentů.
Snahu o

jednoznačnost

společenských:

s vysokým

" ...

můžeme

stupněm

přírodních

termínu chápeme snáze u

věd

živé jedince definovat jako velmi složité
uspořádanosti

hierarchické

otevřené

soustavy

(s vysokým obsahem negentropie), se

schopností udržovat samy sebe, se schopností autoreprodukce a vývoje".7 Pokud mají takové
pokusy

čistě

utilitární charakter a definice

v primárním zájmu
důsledky,

vědního

těžko můžeme

je pouze

prostředkem

poukazovat na

k další orientaci

nepřijatelné

filosofické

které by z takového pojetí vyplývaly.

Disciplíny, které ale
na

oboru,

člověka

paměti závěry,

přímo

usilují o

porozumění člověku

ajeho místu v přírodě, musí mít

které lze zjejich poznání vyvodit. Na tomto

místě můžeme

uvést

několik

schémat, která svým chápáním podstaty lidskosti zapadají do rámce, jenž má být v této práci
nastíněn;

vztahují se tedy

přímo

i k mysli,

vědomí

a žité

realitě.

Co se

týče

bohaté, ryze

filosofické historie studia člověka, v poznámce uvádíme vybrané, téměř kompletní slovníkové
heslo. 8

7

O. NEČAS, 2000.

8

"Člověk. Podle J. Patočky bytostná jednota tří existenciálních pohybů instinktivního zakotvení, reprodukce

v práci a posléze pobývání v pravdě. Č. je charakterizován jako bytost svobodná a konečná, která má ke světu
Qsoucnu) a celku jsoucna (bytí) bytostný vztah (má o
je

bytostně

ně

starost) a může dospívat k pravdě; vztahování ke

existenciální, praktické. Podle S. Kierkegaarda je

č.

syntézou

protikladů časnosti

a

světu

věčnosti,

konečnosti a nekonečnosti, svobody a nutnosti. Č. jako subjekt určuje sebe sama, buduje svou existenci, za niž

ve svém aktivním jednání zodpovídá. Všechny jeho mohutnosti (rozum,
náležitě

syntetizovány, aby mohl nalézt své pravé já. Lidskost

schopnosti vycházet nad sebe,
budoucnosti;

č.

je "lanem mezi

překonávat

zvířetem

a

se, transcendovat
nadčlověkem".

8

člověka

vůle,

imaginace, cit) by

podle F. Nietzscheho

(překračovat)

měly

spočívá

být

v jeho

své minulé útvary, otevírat se do

Podle M. Heideggera pobývá

č. bytostně

tak, že žije

Člověkem' neboli myslící věcí myslíme bytost pozemskou, která je schopna pronikat do

vyššího

světa.

Omylem antropologického materialismu je tvrzení, že lze

pouze skrze anorganické látky, které do
zároveň

funkce a

se

něho

vysvětlit člověka

vstupují. V člověku probíhají životní procesy a

účastní smyslově vědomého

života. Nejvyšším

stupněm

života je život

duchovní, což je základním postulátem v boji primátu ducha proti primátu života. Lidská
duchovní pnrozenostimplikuje

důstojnost

a nedotknutelnost

člověka,

s čímž

následně

úzce

souvisí nezadatelná lidská práva. 9
Člověka lze pojmout také jako život uvědomující si sebe'sarna. IO Zde je patrné zdůraznění
vědomosti

vlastního bytí, což je bezpochyby tvrzení o

setkat s mnohými zastánci

přesvědčení,

člověku absolutně

platné. Lze se ale

že nahlédnout svoji existenci mohou i

některé

nižší

živočišné forrnyY Poukaz na samotnou existenci vědomí tedy není dostačující pro plné
porozumění

fenoménu

člověka.

Vyzdvižem odlišné zvláštnosti
přejít

schopné

od

přímé

člověka představuje

teze; že

člověk

je nositelem mysli

psychiky k psychice reflektované, dovede tedy

předvídat

a

vynalézat. 12 Opět je třeba si povšimnout vnímání možností lidské mysli jako stěžejní
výlučnosti.

Tentokrát ovšem narážíme na problematiku adaptace

člověka

na

vnější prostředí,

přičemž

se mimo jiné dovednost myšlení o více krocích chápe jako specifický nástroj pro

světlením

bytí;

zároveň

je

č.

vrženou bytostí, ocitá se vždy v něčem, co si sám nedal; k člověku

jeho fakticita jako rys jeho existence; bytnost

č.

bytostně patří

se chápe jako starost o své vlastní bytí i bytí druhých;

člověku

jde o jeho pravou (skutečnou) existenci. Č. je bytím v rozvrhu, je časovostí, pohybém; je bytostně "vyčníváním
do pravdy bytí"; je myslící bytostí, která je otevřená bytí (otevřenost pro bytí), odpovídá mu, naslouchá tiché řeči
bytí (které k němu promlouvá) a
"pastýřem"
cestě;

může

ho odhalovat (v básnění, myšlení, jednání) v jeho

bytí - to je jeho úloha .... J.

Patočkovi je

jeho bytností je svoboda (v odpovědnosti);

č.

dále

č.

bytostí otevřenou,

dějinnou,

pravdě; č.

stále hledající, jsoucí na

je půdou pravdy. T. G. Masaryk pojímal

v jeho celosti podobně jako Kierkegaard (nejen rozum, ale i smysly, city,

vůle,

je poslem a

člověka konkrétně

zbožnost). U J.-P. Sartra klade č.

ze své vlastní síly své vlastní bytí; č. je bytost, která je schpná říci "ne"; základem člověka je jeho projekt, kdy
v sebe rozvrhu

určuje

sám sebe .... M. Buber chápe

člověka

jako bytost, jež vzchází z dialogicky

přítomného

"bytí ve dvou". Č. se setkává se sebou samým jen tehdy, potkává-li druhého člověka a je osloven bytím. Č. je
člověkem teprve ve vztazích." J. OLŠOVSKÝ, 1999, s. 26-27.
9

W . BRUGGER, 1994.

10

E. FROMM, 1967.

II

Později bude zmíněn autor, jenž dokonce o jisté primitivní formě vědomí uvažuje i u takzvaných neživých

složek přírody, jako jsou kameny, říční proudy a podobně. Srov. J. BENTOV, 1997.
12

P. TEILHARD DE CHARDIN, 1993.

9

přizpůsobení

se

vnějšímu světu.

Jedná se bezesporu o pravdivý výrok, který však není

vyčerpávaj ícL

Osoba jako nezachytitelná zkušenost, jako bytí, které

potřebuje

dojít

naplnění,

k čemuž

jistě nedostačuje prosté přežití;13 to je další z pojetí člověka, jež v sobě již plně zahrnuje jeden

z postulátů, který by
nadmíru složitý,

měl

vyplynout z celého pojednání - totiž že defmovat

především

máme-li k dispozici tak nedokonalý

prostředek,

člověka

je úkol

jako jsou slova.

Tato nezachytitelná zkušenost je nepřesně pojmenovatelná, avšak cítěná.
Tendence, ospravedlnitelné v některých
terminologicky

přesně

a staticky, móhou

člověku kontraproduktivně.

přírodních vědách,

působit

Je možné, že tohoto

ve

uchopit i mlhavé

vědách směřujících

porozuinění můžeme

skutečnosti

k porozumění

dosáhnout .nejen

navzdory, ale právě díky odklonu od zásad západní vědecké tradice. 14

13

J. SOKOL, 2002.

14

Jednou z příčin krize moderního vzdělance je nadměrná specializace. Srov. V. ČERNÝ, 1996. S tímto faktem

bojuje kulturní a sociální ekologie, respektive kulturologie, svojí interdisciplinaritou. Systematické propojování
má být v podstatě základním rysem i celé této koncepce místa člověka v přírodě.

10

2.2. Lidská mysl, mozek a vědomí v perspektivách
Problematika lidské mysli a
věd.

vědomí

věd

je rozpracována v rámci

přírodních

i humanitních

Tímto tématem se zabývají jak odborníci z oboru neuroanatomie, paleontologie

fyziologie, tak filosofové. Vzhledem k odlišným metodám výzkumu a tím i
výsledkům

bývají pak tyto kategorie

nespojitě

definovány a jejich role mnohdy

či

různým

protikladně

interpretovány. Protože alternativní koncepce, jež má být výstupem z celého exkursu do
debaty nad místem

člověka

v přírodě a možnostmi jeho

jedinečné

mysli, je založena na

interdisciplinárním přístupu, bude vhodná komparace soudobých přístupů napříč' vědeckým
spektrem. V úvodu se budeme zabývat významným

přínosem

biologie, respektive

neurobiologie ke studiu lidského mozku, jenž je obecně považován za nositele mysli.
Problém existence,

případně

myšlení. Zformulován byl
vzájemná závislost těchto

lokalizace mysli lidské, potažmo

bezpočet

definic mysli,

termínů, nasnadě je

vědomí

zvířecí,

provází celé

nebo duše.

Předně

dějiny

je nejasná

tázání po jejich vzájemné ekvivalenci či naopak

hierarchizaci. Lidská mysl je charakterizována množstvím vlastností, jejichž původ a podstata
nejsou doposud

uspokojivě vysvětleny.

Chceme-li se však

věnovat

zkoumání schopností

mysli za hranicemi každodennosti, je nezbytné mít představu o tom, co znamená mysl běžná.
Alespoň

povšechné

jednotlivých
zrakové

porozumění

fungování centrální nervové soustavy a jejích

částí (spoluzodpovědných

vědomí

a

podobně)

nám

za konkrétní fenomény jako jsou svobodná

pomůže opřít

vůle,

teoretickou argumentaci o objektivní data.

Dále je inspirativní pohled na historický vývoj studia lidského mozku a hypotézy o jeho
souvislosti s lidskou myslí.
Z hlediska

kognitivistických

teorií

(založených

na

principech

naturalismu

či

neodarwinismu) je dnes vznik vědomí přímo spojován s hmatatelným útvarem, a to mozkem,
jenž je schopen více směrných informačních procesů.
V dějinách medicíny l5 byla však lidská mysl lokalizovaná mnohdy bizarně. Starověká
medicína mozek jako orgán oproti jiným opomíjela a Aristoteles položil základy staletí
přetrvávajícímu vědeckému

dogmatu, a sice že duše sídlí v srdci. Pro Platóna byl ale

mozek vrcholem duchovní anatomie a
Erasistratós

či

Galén.

Právě

stejně

právě

tak jej za centrum duše považovali Herofilos,

Galénovy lékařské poznatky byly

často

mylné,

ačkoliv

se v praxi

jeho způsoby léčby obecně udržovaly až do 17. století.

15

Všechna následující historická data a fakta, týkající se dějin vědy o duši a následně počátků neurologie až do

konce 17, století, viz C. ZIMMER, 2006.
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Pro křesťanský svět byla myšlenka smrtelnosti duše~ jež by podléhala zániku společně
s rychle se rozkládající mozkovou tkání, naprosto

nepřijatelná.

Tomáš Akvinský nazývá duši

formou života, spirituální substancí přežívající smrt, která nemůže být hmotné povahy.
V první

polovině

16. století figuroval na poli medicíny Paracelsus, švýcarský

lékař,

který

vystoupil veřejně proti galénovským metodám a dal se cestou alchymisty a mystika. Zhruba o
sto let

později

vysloví své myšlenky René Descartes; tvrdí, že duše sice neovládá

pochody, ale dokáže

věci,

tělesné

jichž stroj není schopen. Duši lokalizuje v šišince mozkové a tím

začíná vpravdě neurocentrický.věk.

Anglie sedmnáctého

století

byla

zemí

zmítanou

ideologickými boji. V centru vědy - Oxfordu, se
věda

doktora Thomase Willise (1621-1675)
ovlivněn

politickými,

nicméně plně

náboženskými

a

rozvinula především zásluhou

nazvaná neurologie. Ten byl

myšlenkově

Paracelsem, Gassendim (francouzský filosof, jenž oživil Epikurovu atomistickou
oběhu, přímý Willisův učitel).

teorii) a Harveyem (objevitel krevního

V Oxfordu se tak od

studia lidské anatomie a fyziologie přes výzkum mozku pomalu kráčelo ke studiu lidské duše.
Willis se spolu s Robertem Boylem, irským naturfilosofem, snažili objasnit, na
jakých

procesů

zvířat. Těm

dokáže hmota myslet. Prvním krokem byly organizované pitvy

byl přítomen také

například pozdější

jenž zachytil pitvanou mozkovou hmotu na
přesných

Při

kreseb.

základě

mozků

lidí i

slavný anglický architekt Christopher Wren,

bezpočtu

propracovaných, anatomicky

relativně

pitvách a experimentech se prokázalo, že srdce následuje příkazů mozku,

a duše tak byla ze srdečního svalu jednou provždy vyňata.
Ačkoliv

se Thomas Willis

neurologických

jevů,

faktory. Jediný

člověk

úporně

snažil o zrušení

nadpřirozena při vysvětlování

hrály v jeho hypotézách významnou roli
je podle

něj

přinejmen~ím

abstraktní

nadán dvojí duší; jak hmotnou, tak nehmotnou. I zde je

patrná jeho inspirace Gassendim, který razil myšlenku senzitivní duše, jež sahá nekonečně za
naše smysly.

Nicméně

hmotná, racionální duše, uzavírá Willis, sídlí v mozku. Mozek a

nervová soustava se staly součástí moderního vědeckého studia.
V kontextu této práce je vhodné zmínit
zakladatele neurologie, aniž by jej však

ještě

jednu postavu, jež se mihla životem

významně ,poznamenala

svým myšlením. Je jí Anna

Conwayová (1631-1679), Willisova pacientka a pozoruhodná filosofka.
Celoživotním

přítelem

lady Conwayové byl Henry More, antimaterialistický filosof.

V jeho myšlení zaujímá duch prostor stejně jako hmota; může měnit tvar a pronikat hmotnými
předměty. Vědomím

Božím je pro

něj

prostor obsahující božské myšlenky. V myšlenkovém

systému migrénami sužované lady Conwayové je hmota zrušena a vše na

12

světě

je sjednoceno

v duchu.

Ačkoliv

jsou duchové

mají totožnou povahu,

byť

různě

hierarchizováni, vše v

sobě

má životní sílu. Duše a

tělo

duše je ve vztahu k životu dokonalejší.

Již v polovině 17. století byl tedy

zřetelně

formulován myšlenkový proud stojící v opozici

k materialistickému a ryze chemickému pojetí lidské mysli. Neměl ovšem naději v konkurenci
s koncepcemi, jež zapadaly do tehdy nového a moderního modelu exaktní západní evropské
vědy,

jejíž tradice nebyla v podstatě překonána doposud.

Vraťme

se sice

se však ještě naposled k odkazu Willisovy práce pro

dopouštěl přirozeně

terminologických

nepřesností,

současnou neurovědu.

v principu ovšem

dobře

Willis
vystihl

procesy, jež byly později pregnantně prokázány. Jeho duchové putující nervovými kanály jsou
dnešní elektrické vzruchy,

přenášené

nervovými

buňkami.

Další potvrzenou hypotézou je

lokalizace jistých duševních funkcí do konkrétních mozkových center (viz níže). Komparace
lidských a

zvířecích

nervových soustav

přivedla

Willise na myšlenku možné biologické

spřízněnosti, což by vlastně mohlo být považováno za základní stavební kámen pozdější

objevné Darwinovy teorie evoluce

druhů.

A

konečně

jeho mechanistické pojetí takzvaných

mozkových atomů, jež tvoří tkáň a jimiž lze· manipulovat za účelem léčby neurologických i
psychologických poruch, koresponduje se soudobým trendem aplikovatfarmaceutika
ovlivňování

mozkových funkcí.

Z významných

žáků

Thomase Wi1lise lze jmenovat také Johna Locka. Pro toto pojednání

je relevantní jeho tázání se po

způsobu,

zásadní ideu, a to že podstatu všech
pravděpodobné přiblížení

která ne náhodou snadno
Na

při

počátku

jímž lidé získávají
věcí

se. Na této bázi je

přechází

vědění, přičemž

Locke

znát nelze, ale je nutné snažit se
zjednodušeně řečeno

umísťující

alespoň

o

založena nejnovější fyzika,

v komplexnější pojetí člověka ajeho

19. století se rozvinula teorie

přiznává.

světa.

jednotlivé funkce mysli do

konkrétních oblastí mozku, takzvaná frenologie. Jak bude rozvedeno níže, jistá míra
lokalizace mozkových funkcí

skutečně

existuje, nikoliv ovšem v takovém rozsahu, jak

předpokládal zakladatel frenologie F. J. Gal1.

16

Shrňme zde alespoň stručně základní

anatomické a fyziologické poznatky o mozku.
Lidský mozekje nadmíru komplikovaný soubor funkčních systémů. 17 Koncový mozek je
součástí c~ntrální

nervové soustavy, do níž

patří

Mozkový kmen, jenž je spolu s mezimozkem
zahrnuje prodlouženou míchu,

16

F. CRlCK, 1997.

17

F. KOUKOLÍK, 1997.

Varolův

most a

dále

páteřní

zodpovědný

střední

13

mozek.

za

mícha a mozkový kmen.
vědomí

ve stavu

bdělosti,

Samotný mozek se u
neokortexu,

vývojově

člověka

skládá z kortexu a z devadesáti procent z takzvaného

mladší mozkové

zvaných neurony, které jsou

kůry.

zodpovědné

Ta je složena z mnoha miliard nervových

za

přenos

buněk

nervového vzruchu neboli informace .

. Skládají se z buněčného jádra, výběžku neboli axonu a dendritů, na něž se axon větví.

Předání

vzruchu probíhána bázi elektrochemických dějů v synaptických štěrbinách. Těchto synapsí se
v lidském mozku nachází 10 14. Samostatnou kapitolu tvoří dělení mozku na levou a pravou
hemisféru, u nichž jsou prokázány odlišné funkce. 18
Současný,

úmyslně

prozatím menšinový trend v přírodních

opomíjených otázek na

svobodná

vůle,

přistoupit

skutečnost

vnímaná

pozornosti progresivních

základě přísně

nebo

vědách

o

člověku

empirických metod.

různé

formy

vědomí

Právě

je studium

dříve

pojmy jako jsou

se dostávají do centra

biochemiků, neurofyziologů, neuropatologů

Důležité

a dalších.

je

prozkoumané sídlo lidské mysli, přičemž jsou již
známy některé partie zodpovědné za výsostně filosofické kategorie. 19 Zároveň však dosud
na fakt, že mozek je

částečně

výhradně

za nositele

Pro potřeby této práce jsou nejnosnější a zároveň nejspornější dva z poznatků

lékařů, kteří

není známo jediné místo v mozku, které by mohlo být považováno
vědomí.

se pustili do studia vztahu lidské mysli a mozku. Totiž tvrzení, že mysl je zcela vysvětlitelná
interakcemi nervových a dalších buněk a molekul,2o neboli že mozek je regulovanou psýché,
chemicky naplněným jástvím. 21 "Jedna z nejslibnějších teorií vycházejících z experimentů
říká,

že

vědomí

bytostí s vlastní
odlišuje od

je

tvořeno

vůlí,

rozsáhlou synchronizací

která je jedinečným

zvířat. Pravděpodobně

činnosti

vědomým

všechna

mozku .... Jáství je stále

zdrojem všech našich

zvířata vytvářejí

činů

méně

a která lidi

ve svých mozcích reprezentace

vlastních těl. Lidé prostě tvoří model zvláště složitý,,?2
Dále že

vnější svět

existuje, je sice z určité

části

dílem našich

mozků,

.ale tato vnímaná

skutečnost musí s okolním světem souznít?3 Jde tedy o tvrzení odvolávající se na nezávislost
časoprostoru,

v němž lidská bytost

přechodně

existuje, aniž by

měl

jednotlivec

podstatnější

18

Srov. F. CRICK, 1997. Tento titul nabízí pro laika maximální možný vhled do fungování nervových buněk.

19

Ve výše citovaných dílech F. Koukolíka a F. Cricka najdeme důkaz lokalizace přinejmenším jistých složek

citového života do limbického systému (tedy čelních mozkových
Wernickeova centra, svobodné

vůle

laloků

a mozkového kmene),

do blízkosti su/cus cinguli anterior aj.

20

Tedy že zabývat se myšlenkou nehmotné lidské duše je zbytečné.

21

Srov. C. ZIMMER, 2006. Zimmer se však s tímto tvrzením přímo neztotožňuje.

22

Tamtéž, s. 216-217.

23

F. CRICK, 1997.
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řeči

do Brocova a

šanci jej

měnit

-

může

jej

maximálně nezkresleně

Podrobnější

dané vlastnosti.

vnímat, tedy reflektovat jeho nezávislé a

polemika s těmito soudy bude

rozebírajících díla vybraných autorit, ale úvodem k následujícím
stěžejní

zřejmá

z dalších kapitol

komentářům

zde nastíníme

námitky.

2.2.1. Kompletní objasnění lidské mysli skrze přírodní vědy o člověku

Pečlivé a náročné studium zrakového vědomí, kter~ se zabývají Francis Crick24 (* 1916)

a jeho spolupracovník Christof Koch, vedlo k vysvětlení nejen toho, jakým

způsobem věci

vidíme, ale i jak si uvědomujeme, že je vidíme. Rozpracovali

spodních vrstev

činnost neuronů

mozkové kůry a takzvaných neuronálních korelátů. "Neuronální korelát nějakého počitku,
myšlenky nebo akce je dán povahou

Cl

chováním nervových

buněk,

jejichž

činnost

má k této

duševní aktivitě úzký vztah. Neuronální korelát vědomí dosud na své objevení čeká".25.
jednoznačně

Podle Crickovy teorie je
vysvětlitelný činností neuronů.
červené

každý proces odehrávající se v lidské mysli

I takzvaná qualia, filosofické ,Jakosti"

(například červenost

nebo bolestivost bolesti) jsou pochopitelná, rozumíme-li tomu, co při

barvy nebo
skutečnosti

při

zakoušení bolesti
člověk

neexistuje;

dělají

naše nervové mozkové

buňky.

spatření červené

Svobodná .vůle ve

má pouze pocit, že je jí obdařen. Hmota i duše jsou jednoduše

dílem neuronů.
Podstatné je zde tázat se po
třebaže

motivovaného

nebylo,

podněcuje

je snad

pravděpodobné,

Jestliže ale

vědeckého

touhou znát Fakt, že vědomí jako takové doposud

poznání,

vysvětleno

že neuronální korelát samotného

vědomí

jednoho dne nalezen bude.

veškerou filosofii s tím, že zklamala svým neuspokojivým snažením po

zůstane

štěrbin, dendritů

bezvýhradné víry v platnost

v pokračování ve filosofickém, respektive kulturo logickém bádání, i když

potlačíme

dva tisíce let,

práce

nejčistší

důsledcích

uvažování o samotné lidskosti na úrovni zkoumání synaptických

a funkce thalamu.

špičkových odborníků

na poli

Nezpochybňujeme
přírodních věd,

zde tedy v žádném

spíše je na tomto

případě

místě

výsledky

vznášena otázka

po dalších konsekvencích generalizace objektivních dat týkajících se lidského mozku.
Znepokojivé
prostřednictvím

jedinečnosti a

Je

navíc

činnosti

na

myšlence

nervových

buněk

vyčerpávajícího

pochopení

fakt, že bude zcela

potlačen

lidské

mysli

moment její

tajemnosti. I když autoři teorie zrakového vědomí okrajově zmiňují, že nové

poznání prohlubuje úctu k zázraku života, žádné abstraktní závěry z ní nevyvozují. Tato teorie
24

F. Crickje britský fYzik a biochemik, který spolu s J. D. Watsonem a M. H. F. Wilkinsem získal v roce 1962

Nobelovu cenu za objev molekulární struktury nukleových kyselin.
15

F. CRICK, 1997, s. 272.
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v

podstatě nepřímo

vybízí ke

zřeknutí

se

kupříkladu

své náboženské víry a veškeré vnímání,

myšlení a cítění je shrnuto do přenosu nervového vzruchu.
Zde se dostáváme k problému redukcionismu. Jedná se o vědecký přístup užívaný obvykle
exaktními vědami,26 který umožňuje vysvětlit celek prostřednictvím jeho jednodušších
součástí. Potlačení

I v tomto

odchylek od prokazované hypotézy je povoleno redukcionistickou licencí.

případě

důvodů zpochybňují dostatečnost

z pochopitelných

společenských věd.

a

studia lidské mysli

výhradně

z hlediska

To ale neznamená návrat k redukcionismu, jehož cílem je objasňovat jevy

beze zbytku. Schopnost pokory se v opojení
odpovědnosti

Přírodovědci

musíme znova poukázat na dvojí stranu jedné mince.

potřeby

konečným

poznáním vytrácí. Jedinec je zbaven

rozvíjet se, jelikož ve zjednodušeném pohledu na život takové

procesy nemají místo.
Daná pravda, tak jak ji chápe redukcionistický

přístup

k vysvětlování

mysli

prostřednictvím neuronů, je pro vybrané vědce jistě neskrytá a nenásilná. Nechává se nazřít27

jen vyvoleným,

kteří

vzdělaní

jsou

ve, velmi úzce vymezeném úseku poznání. Na ty,

nejsou kvalifIkováni pro pochopení složitých biochemických

dějů

v mozku,

kteří

může působit

jako zahalená a překrytá a k bytí tedy neuctivá.
Nejvíce diskutabilní je tady ovšem naprostá nepřítomnost jakéhokoli duchovního

rozměru

života. Existuje bezpočet vědeckých metod zkoumání lidského mozku,28 ale spoléhání se na
jejich univerzální platnost může vést k zásadním omylům či opomenutím.
Co se týče například dějin studia lidské inteligence jako jednoho z fenoménů výrazně
charakterizujících

člověka,

Duchovní schopnosti lidí,
objektivní data. Je

zřejmá

jsou protkány

těžko

přílišnou důvěrou

v kvantifIkaci abstraktního.
vědce

hledající

měřitelné

množství

uchopitelný pojem, byly vždy výzvou pro

podobnost mezi snahou

převést

inteligenci na

mozkové hmoty a vírou, že mysl není nic víc než neurony ve vzájemné interakci.
V práci

evolučního

biologa a historika

přírodních věd

Stephena Jay Goulda (* 1941) Jak

neměřit člověka 29 je čtenáři předložen podrobný exkurs do dějin měření lidské inteligence.
Příběh začíná

26

u - pro dnešního

28

naivní -

z největších

omylů

korelace velikosti obsahu

naší myšlenkové tradice. Srov. S. J. GOULD, 1998.

Zde jde o volný překlad Heideggerova termínu "sehen-lassen".
ERP (měření elektrické aktivity), EEG, SQUID (snímání magnetických signálů), CAT (rentgenové

zobrazování mozku), MRl (zobrazování na

základě

magnetické rezonance), PET (pozitronová emisní

tomografie) aj. Srov. F. CRICK, 1997.
29

představy

Redukcionismus však není obhajován všemi přírodovědci. Například evoluční biolog Stephen Jay Gould jej

přímo jmenuje jako jeden
27

člověka

Ang. orig. The Mismeasure oj Man, 1. vyd. 1981.
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· mozkovny a duševní úrovní jedince. Většina těchto zdánlivě čistě vědeckých počinů sloužila
později

politickým cílům,

zpočátku

v kontextu rasismu a později třídního

elitářstvL

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se ve Spojených státech amerických začíná
rozvíjet odvětví měření inteligence na základě standardizovaných testů?O Jakmile ovšem
společnost začala plně důvěřovat
inteligenční

v nezvratitelnost jediného čís~lného údaje,

negramotných,

vědy.

Výsledky

většinou jiné

testů

inteligence

začaly

být zneužívány na úkor chudých a

barvy pleti než bílé.

S. J. Gould výslovně varuje před reifikací, tedy
odvěký

jako

kvocient, byly vyvozeny důsledky, které už se ovšem ani zdaleka netýkaly jenom

neutrálního pole

o

vyjádřeného

zpředmětněním.

Jedná se svým způsobem

filosofický problém, kdy se u toho, co má jméno,

předpokládá,

že jest.

Pojmenujeme-li si například IQ, je snadné spoléhat na to, že něco jako IQ fyzicky existuje. To
je však chybná,
v objektivitu

přespříliš

měření

generalizující a

zavádějící

myšlenková operace. Bezmezná

důvěra

inteligence vedla až ke sterilizaci mnoha tisíců zdravých a bezbranných

lidí, o jejichž životě bylo rozhodnuto podle zásad Ploderní eugeniky bez jejich vědomL 3l
Studium

činnosti

v lidské mysli,
zhoubný

nervových

nemělo

tradiční

buněk může vysvětlit

by si však klást za cíl
světu

indický postoj ke

vysvětlit

mnohé z procesů odehrávajících se

všechny. Jako je pro usilování o dobro

jakožto k iluzi, na níž není

důstojné

jakýmkoli

způsobem participovat,32 nepřispívá mu ani hyperbolizované přitakání životu v jeho čistě

biologické
míře

rovině. Představitel

co se týče materiálních

západní moderní

aspektů

podíl i konejšivá eliminace všeho

společnosti

se na

životě

Může

na tom mít svůj

co se v nás odehrává a

ovlivňuje'spolu

a opomíjí jej na duchovní úrovni.

nevysvětlitelného,

podílí v přehnané

s námi i naše okolL
2.2.1.2. Soudobá redukcionistická evoluční perspektiva

K probírané problematice se dosti
přesahuje

z věd

přírodních

do oblastí

myšlenkový proud, který na

30

základě

jednoznačně

tradičně

svých

staví

směr,

náležejících

který ve svých

zobecněních

vědám společenským.

klíčových postulátů

dokáže

Vyvinul se

zodpovědět stěžejní

Od roku 1904 do roku 191 I pracoval francouzský psycholog Alfred Binet na souboru testů inteligence

původně určených

k vytipování

dětí,

které vyžadovaly speciální sociální a

vzdělávací péči.

Srov. S. J. GOULD,

1998.
31

V americké Virginii byl v letech 1924-1972 uplatňován zákon o sterilizaci "slabomyslných a asociálních".

Celkem bylo proti své
32

vůli

nebo bez svého

vědomí

operaci podrobeno více 7 500 lidí. Srov. tamtéž.

Srov. A. SCHWEITZER, 1963.
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otázky lidské existence v jejích vývojových polohách, a vyvozuje ze svých
týkající se stavu společnosti a jejího budoucího
působící

Autority

odpovědí závěry

směřování.

v rámci tohoto progresivního paradigmatu JSOU osobnosti vysoce

. fundované, se širokým

záběrem

znalostí z

různých

oblastí lidského poznání. Jejich explanace

je v přímém rozporu s tezemi, jež mají být obhájeny touto studií, ale vzhledem k jejich vysoké
prestiži v odborných kruzích je vhodné zmínit přinejmenším základní východiska.
Ve

světovém

kontextu máme v této souvislosti na mysli odborníky jako jsou
či

Richard Dawkins

Mart Ridley, v

českém

kontextu trojice

vědců

především

David Storch, Stanislav

Mihulka a Jan Zrzavý.
Podtrhnutí významu genetické
je v

těchto

je tak

předurčenosti

a

evolučních

pracích založeno na moderních poznatcích

opřena právě

o

objektivně měřitelná

determinant člověka a lidskosti

přírodních

nauk, a jejich argumentace

a zaznamenatelná, v intencích západní

vědy

tedy

nezpochybnitelná data.
Někteří autoři

věc

radikalizují svoJe názory natolik, že v jejich pohledu na

nezbývá

v životě místo na žádné ušlechtilé pohllutky ani vyšší sféry vědomí. V podstatě se koncepce
stěžejní

. liší v identifikaci
prostřednictvím

na

hybné

i kulturu. Drtivá

prostředníka,

nositele jím

evoluční
většina

člověka

ajeho

nevyhraněnější

Snad

takto extremizovaných pojetí redukuje individuum

neovlivnitelného

nevýznamných jedinců, chovajících se na
práce definují

síly, která dále formuje lidskou mysl a jejím

základě

vědomí způsobem,

poselství

dalším

naprogramovaných

jenž a priori

generacím

pudů

a

instinktů.

vylučuje jakoukoli

spiritualitu.

pudů, evolučních základů

genetických determinant. Neporazitelnou hnací silou evoluce

člověka je

Skutečnosti

jsou dané a
přirozeně

charakterizovány
která

zaručuje

nositele.

největší

co

vtip, nápaditost
33

buňky

či

je biologickým faktem, který

člověk

nepřipouští

jedná v iluzi disponování svobodnou

zúčastněným

vůlí.

Takto jsou
smlouvě,

stranám. Fascinující lidské fenomény, jako je

virtuosita, plní svoji funkci stimulátoru sexuální

přitažlivosti

svého

Konečně ohleduplné zacházení s přírodou je vzhledem k historii lidského rodu

očividně nepřirozené, a proto je eventuelně třeba se mu učit. 34

r J M. RlDLEY, 1999.
34

Působení

hodnotící polarizaci.

i mezilidské vztahy, jež jsou vždy založeny na jakési
zisk

ctnosti a

sexualita, jež pohání

lidského jednice k vyhledání vhodného partnera, s nímž bude umožněna reprodukce.
na mozkové

Tyto

je pozice britského zoologa Marta Ridleyho (* 1958), jak ji

prezentuje ve svých studiích týkajících se pohlavních

hormonů

stejně

M. RlDLEY, 2000.
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biolog Richard Dawkins (*1941)je propagátorem již všeobecně
zažitých teorií sobeckého genu35 a digitální řeky genetických informací, přičemž v tomto
mechanickém systému sehrává člověk klíčovou, ale zcela odosobněnou roli nositele DNA. 36
Britský etolog a

evoluční

Jeho práce inspirovala britskou psycholožku a fyzioložku Susan Blackmoreovou (* 1951)
k vypracování teorie
nejvyššího

účelu

memů,· která

existence, ale

sice opouští rigidni paradigma replikace

vyúsťuje

genů

jakožto

v neméně populární a taktéž generalizující hypotézu

o reprodukujících se informacích - základních prVcích kultury. Lidský jedinec je znova
přestupní

stanicí bez sebekontroly' a autonomního ega, stává se pouhým egoplexem, shlukem
h
o 37
zvmtřnenyc memu.
•

'V

V

,

Věrnost

základě

darwinistickému pohledu na

nadindividuálních

mladých perspektivních
evolučního

svět

a interpretace veškerých pozemských jevů na

evolučních mechanismů

českých vědců,

je charakteristická také pro práci trojice

zoologa a evolučního biologa Jana Zrzavého (* 1964),

ekologa a makroekologa Davida Storcha (*1970) a botanika Stanislava Mihulky

(*1951).
Jejich chápání života je

jednomyslně

takzvanou

sebestřednou dějinnou

domněnky,

že

nad místem

člověk je

člověka

redukováno na podmínku reprodukce, popírající

a biologickou iluzi

člověka.

Taková výzva k odklonu od

vrcholem evoluce, by jistě mohla být plodným příspěvkem do debaty

v přírodě. Není tomu tak ale v případě, kdy je jednim dechem egoistické
současný

stav .žlvotního

prostoru člověka jednoduše za další etapu vývoje ekosystému, "nezamýšlený

důsledek řešení

chování jedince

označeno

za jediný

evolučně

stabilní model a

lokálních problémů plynoucích z předchozího vývoje".38
Nejaktuálnější

práce na toto téma v českém prostředí tedy naprosto opomíjí respekt a úctu

k sítiživota,39 pokoru před nepopsatelnými a nevysvětlitelnými aspekty koexistence živých a
neživých složek planety i morální roviny hypertrofované darwinistické šablony. "Ani
somálské

dítě

neumírá hladem, ale konkurencí: ostatní mu všechno

jsou to hlavní, co se v našem

životě děje,

a být

snědli.

evolučně úspěšný

Vnitrodruhové hry

znamená být

především

úspěšný hráč vnitrodruhových her".4o Odborně vysoce kvalitní text, systematizující klíčové

mechanismy reálných evolučních procesů, vyúsťuje v sotva komentovatelné závěry.
35

Titul The Seljish Gene, česky Sobecký gen, byl poprvé publikován roku 1976.

36

R. DA \\IKINS, 1996.

37

S. BLACKMORE, 1999.

"8

'
'
, J. ZRZA VY,
D. STORCH, S. MIHULKA, 2004, s. 280.
39

. '
Srov. 1. ORTOVA,
2004.

40

J. ZRZAVÝ, D. STORCH,S. MIHULKA, 2004, s. 54.
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Konečně

i problematika ekologické krize je bezesporu diskutovaným tématem; kdy

rezignované zavržení člověka jako omylu přírody nepřináší nic, co by mohlo přispět ke změně
současného

trendu. Zrzavý, Storch a Mihulka člověka neodsuzují jako katastrofu pro

ekosystém planety; odmítají totiž zaujmout jakýkoli hodnotící postoj ke konání
přesněji řečeno
něco

jej relativizují ve

světle

reinkarnací

představa,

člověka, či

nadosobních přírodních posunů v čase. "Pokud

znamená módní pojem ekologická krize, pak nikoli

ohrožení biosféry (zpupná

přírodní

že

někdejšího poroučení větrům

člověk

dokáže

nějaké

zničit

vůbec

zásadní a bezprecedentní

biosféru, je jenom novodobou

a dešťům), ale prostě mizení

světa,

který známe a ve

, se Cl·'t'lme doma.
" 41
k terem
Autoři

vycházejí ze zásady, že při jakémkoli tázání, jež se dotýká nejen lidských, ale i

planetárních

dějin,

je nezbytné vycházet

přednostně

z přísně

vědecké,

místě. Zjednodušeně

darwinistické analýzy; žasnutí je teprve na druhém

v tomto

by se dalo

případě
říci,

že

alternativní koncepce shrnuté v této práci vycházejí z předpokladu přesně opačného.
Evolucionistické východisko se však dá uchopit, aniž by muselo být v rozporu s přístupem
ohleduplnějším
vědce

k člověku a zodpovědnějšímu kjeho životnímu prostředí.

je Edward Osborne Wilson (* 1929), americký biolog,

genetické determinovanosti lidského chování
vědomí vlastní důstojnosti člověka.

přesněji řečeno

cílů, nicméně

Poukazuje sice na nutný rozpad transcendentálních

zdůrazňuje

Příkladem

reálnou

takového

entomolog.

i ve svých tezích na téma
naději,

tajemství života a

42

Dalším takovým odborníkem je také lrenaus Eibl-Eibesfeldt (* 1928), rakouský etolog a
průkopník

lidské etologie, který vychází z evoluční teorie, ale

částečně změkčuje

její

definitivnost. Poukazuje na možnosti kulturní evoluce, prosazuje posun konkurenčního zápasu
z kvantitativní na kvalitativní

úroveň, upozorňuje

na

potřebu

lásky a

důvěry při

nasazení pro

větší skupinu. Úspěšný výzkum ve Eibl-Eibesfeldtově podání předpokládá syntézu a analýzu,

redukcionismus i holismus.
bídy a útlaku,

otevřený

Předpokladem

dalšího vývoje lidského rodu je osvobození od
přijetí

myšlenkový postoj,

duchovního a etnického pluralismu,

" a zo dpovevdnos.t 43
seb epoznam
Vzhledem k
prací,
říci

ať

současné oblibě

neoevolucionistického epistematu existuje

bezpočet

dalších

již od Jareda Diamonda, Roberta Wrighta, Stephena J. Goulda a dalších, jež mají co

k otázkám po

původu člověka

a jeho

určenosti

41

'
J. ZRZA VY,
D. STORCH, S. MIHULKA, 2004, s. 277.

42

E. O. WILSON, 1993.

43

1. EIBL-EIBESFELDT, 2005.
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k bytí na

planetě

Zemi. Pro

potřeby

této

práce však postačí uzavřít tento

stručný

nástin s poznámkou, že ve srovnání s níže uvedenými

koncepcemi nevede striktní deterministická víra ve slepou neutrální evoluci k závěrům, jež by
měly

šanci změnit nečinnost bytosti odvolávající se na absenci vyššího smyslu.

2.2.2. Relativní nezávislost vnějšího

Exaktní
mění

vědy

pouze míra

na mysli

vycházejí z předpokladu, že
porozumění

přírodní vědy staví.

Pokud se

světa

vnější svět

je daný as rozvojem poznání se

neprověřované

jeho zákonitostem. Je to

tvrzení, na kterém

44 Poznání světa se tak vlastně jeví jako velmi rozsáhlé, avšak konečné.

přizná určitý

podíl

spoluúčasti

vnímání na celkové

podobě

okolního

světa,

je vždy

odvozen od statické existence věcí. 45
Alternativní
čtvrtém

oddíle.

přístupy

k úloze subjektu v budování okolní reality budou rozebrány ve

Upozorněme

však na to, k čemu vedlo spoléhání se na

neměnnost prostředí

v přírodních vědách. Fyzika, stojící na vrcholu pomyslné hierarchizace vědeckých disciplín,46
stála na newtonovských premisách až do Einsteinovy teorie relativity, která byla publikována
v roce 1905. Teprve ta

přiznala

pozorovateli neodmyslitelnou

spoluúčast

na kvantifikované

fyzikální zákonitosti. Je posunem k uznání rovnocennosti subjektivního a objektivního úhlu
pohledu. Do

současné

doby, když už fyzika pracuje s kvarky a snaží se o propojení staré a

nové teorie, nebyl ale tento poznatek
vzorcem, podle kterého lidé chápou
nohama, cosi
doplněna

věčného

vstřebán společností.

svět.

může

Do jisté míry

a spolehlivého. Je ale

zřejmé,

Newtonovská fyzika je nadále
znamenat pevnou

že již byla

překonána,

půdu

pod

nebo spíše

o širší záběr, a tím paradoxně zjednodušena.

Martin Heidegger kritizuje karteziánskou metafyziku subjektu, která jej staví do
protikladu ke

světu.

závislý a je jím

44

Subjekt je v tomto filosofickém systému autonomní,

přímo utvářen.

Heidegger dává

přednost

svět

je na

něm

faktickému životu, každodennímu

Tento názor však není bez odpůrců. "Vesmír není tím, co o něm víme." Albert Einstein (V poznámkovém

aparátu se i na dalších místech objevují citáty bez

příslušných

bibliografických údajů. Jsou zde užívány nikoliv

jako adekvátní odborný komentář, ale spíše jako jakási motta.)
45

"Třebaže je vnímaná skutečnost z valné části produktem našich mozků, musí s vnějším světem souznít, jinak

nás přestane uspokojovat." F. CRICK, 1997, s. 26l.
46

Společenské vědy se vždy fyzikou nechávaly nadšeně inspirovat. Přitažlivé je pro ně na fyzice schopnost vše

vyčíslit

a

vysvětlit

jedíným vzorcem

či

formulovaným zákonem. Je sporné, jestli

s klíčovými pojmy sociálních věd, když jejich termínologie dosud není ujasněna.
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vůbec

lze takto zacházet

Dasein, kterému jde o bytí samo. 47 To je patrně kompromis mezi crickovským lehkým
opomíjením významu mysli při utváření reality a alchymistickou důvěrou v její moc.
Nejsmířlivěji působí

výklad amerického filosofa jazyka a kritika slepé víry v takzvanou

umělou inteligenci, Johna R. Searla (*1932). V souboru přednášek Mysl, mozek a věda48
zřetelně

pojmenovává rozpor mezi

světem,

v němž existuje.

svobodné

vůle

je

Předně

vědecky

vědomou,

si Searle

svobodnou a racionální myslí, a fyzikálním

uvědomuje,

že otázka lidské mysli a

natolik komplikovaná, že

nemůže

především

vyřešena

být

jediným

filosofickým systémem.
Při

zkoumání jakéhokoli spletitého problému je nezbytné ujasnit si terminologii. Jestliže

Searle definuje mysl jako "... sled myšlenek,

citů

a zkušeností,

ať už vědomých,

nebo

nevědomých, které vytvářejí náš psychický život ... ",49 pak pro potřeby této práce definici
ještě
citů

doplníme. Mysl je originální a neopakovatelný sled
a zkušeností

(vědomých

i

zároveň spoluutvářejí jedinečně

V

Searlově

zařaditelné

nevědomých),

vědeckého světa.

k něčemu), subjektivitu a mentální kauzaci.
skutečnost,

Jestliže

že myšlenky a city přímo
přiznáme

vytvářejí

čtyři

základě procesů

uvažuje ve
světa

přejatých

myšlenek,

jednak náš psychický život a

Jedná se o
Zaměříme

ovlivňují

mysli tu moc, že

vlastnosti mysli, které jsou jen

fyzický

vědomí,

se

prostřednictvím

intencionalitu (odkazování

především

svých

odehrávajících se v mozku, formuje

směru mysl-tělo-fyzický svět,

obtížně

na poslední vlastnost; .

svět.

jen krůček k tomu uznat, že má podíl na ovládání okolního
na

a

vnímanou vnější realitu.

knize najdeme vyjmenované

do exaktního

které

původních

součástí

ovládá lidské

světa. Tělesná
prostředí,

tělo,

je

schránka, jednající

ve kterém žije. Searle

ale je možné jít také pozpátku. Vnímání fyzického

skrze tělo, respektive mysl. Mozaiku vnějšího

světa

skládá jedinečná mysl, takže se pak

jeví různým bytostem různě.
Tato teze

může

být

podpořena

také analogií s další Searlovou myšlenkou. Mentální

fenomény jsou výsledky neuronálních
vlastnostmi mozku.

Zároveň

produkt a

procesů

probíhajících v mozku, ale jsou také

zároveň součást. Vnější svět

přímo

se má k mysli, jako se

myšlenky, city a zkušenosti mají k mozku. Je myslí spoluutvářen a současně je v ní obsažen.

47

Martin Heidegger a problémy myšlení, 1996.

48

Ang. orig. Minds, Brains and Science, 1. vyd. 1984.

49

J. R. SEARLE, 1994, s. ll.
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V

závěru

práce Searle říká, že " ...

naivně

mentalistické pojetí subjektivity je bez ohledu na

. několik důležitých výjimek plně slučitelné s pojetím přírody.jako fyzikálního systému".so Je
to uvážlivé

smíření

dvou jen

zdánlivě protichůdných názorů; způsob,

jak se vyvarovat

bezduchého fyzikalismu i vše relativizujícího subjektivismu.
2.2.3. Filosofická objektivizace mysli a
Zaměřme

se nyní na chápání daných

vědomí

výrazů

v intencích

filosofie, která je svým

způsobem

aniž by v současné
odpoveVd'1m.Sl

dokázala nevést tápajícího

době

společenských věd, především

pojímá jakožto své domény
člověka

či

výsadní pole

působnosti,

k hlubším otázkám a zřetelnějším

Filosoficky chápeme mysl jako nejužší jednotu a celkovost života duchovního,
smyslového a citového. Je obsažena ve veškerém osobním a sociálním prožívání hodnot.
Pravý, zralý a plný život mysli je

důležitou

komponentou duševního života a též hodnotovým

cílem formování charakteru. 52 Ačkoliv jsme tuto definici uvedli jako filosofickou, směřuje
vlastně

spíše k psychologické interpretaci. Myslí tak rozumíme fenomén, který skýtá prostor

pro vnímání a prožívání a podílí· se na reflexi sebe sama a svého okólí, s nímž je

člověk

v neustálé interakci.
Tím je ale mysl nadefinována jako jakýsi abstraktní orgán pro ukládání druhotného
zpracování jiných

podnětů

a taktéž jako pouhý

prostředek

ke zdravému a plnohodnotnému

životu. Alternativní hypotézou k tomuto je tvrzení, že mysl hraje nikoliv sekundární, ale
primární roli ve veškeré reflexi, vnímání,
mysl je nejen

dějištěm

individuálního

cítění

a prožívání. Formulujme hypotézu, že lidská

vnitřního světa člověka

ona sama může být počátkem a zánikem

světa

nevyužit a zapomenut; existuje ovšem

několik

a zrcadlem

veškerého. Její potenciál
spolehlivých,

ačkoliv

skutečnosti,

zůstává

ale že

velkou měrou

nesnadných cest, jak

dojít k znovuobjevení rovin a vrstev mysli, nezapadajících do pseudofilosofie současnosti. 53

50

J. R. SEARLE, 1994, s. 107.

51

Filosofie nemá hledat pravdu o světě nebo o člověku, ale má mu pomoci moudře se orientovat ve světě. M.

MACHOVEC, 2006.
52

W. BRUGGER, 1994.

53

Alternativní hypotéza, vyslovující se k problému možností lidské mysli, je takto načrtnuta jen velice hrubě.

Její podrobnější rozbor bude možný až po nezbytném mozaikovitém exkursu do podpůrných pramenů.
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Pojem vědomí užíváme pro

označení

specifické

součásti

lidské mysli, který je už ve svém

názvu54 určen směrem k její uvědomělé aktivitě. Soustředíme-li se na vědomí, logicky
člověka

odhlížíme od hlubin mysli vymykajících se moci
zpětné působení.

obsah a tak i jejich
pracuje

právě výhradně

přístup

k

sobě

se

člověka měnit

širokých možností

světu,

zdánlivé danosti a

existence

nevědomých obsahů

z potvrzení teorie, že vše není a ani by nemělo být pod vědomou kontrolou
tak se náš kosmos scvrkává na organizovaný prostor, k němuž není
neboť je

době převládajícího

proklamované jedincem neovlivnitelné jsoucnosti nejsou ve
údajně,

orgánem

a to tak, aby

stoprocentně

potlačily

ale

determinovaným, nýbrž

nemělo

vládce. Spíše se v tomto

protože

třeba přistupovat

několik

definic

světě pevně

ukotveny

reálně,

ale

nekonečným

a neuchopitelným univerzem

řečeným,

možnosti poznání jsou

překážka

zjištění člověk přímo, bytostně
nač může

paradigmatu. Za prvé,

Lidská mysl není omezeným

by to být chápáno jako

tak dokáže ocenit a využít to,
Jmenujme zde

člověka,

změnu.

snl;lhy o jejich

v univerzu. Za druhé, v souvislosti s právě
ohraničeny,

mysli jen dalším

námi zcela ovládán.

Negujeme tímto dva postuláty v současné

pouze

jejich

neochuzujeme se tím o žádná neprobádaná pole.

věci

Naopak je všeobecná oficiální shoda ve

s pokorou,

ovlivňovat

Vzhledem k tomu, že studovaná alternativní koncepce

zdůrazněním

samému a svému

do nich zasahovat,

moci

člověka

skutečně

jako svrchovaného

setkává s tím, co jej

překračuje,

a lépe

dosáhnout.

vědomí,

jako jsme prve uvedli pokusy o terminologické

uchopení mysli.
Vědomí

je pro

člověka bezprostřední

samému a jeho vztah ke
vědomí,

světu.

daností, vymezuje

přítomnost

subjektu

vůči sobě

Jestliže Descartes kladl rovnítko mezi pojmy myšlení a

myslitelé J 9. století, jako například Marx, Nietzsche nebo Freud, popírali nadvládu

ducha nad souhrnem jeho

produktů.

Dále je možné mluvit o takzvaném poli

vědomí,

jež je

tvořeno souhrnem jevů, přítomných v individuálním vědomí v daném okamžiku. 55 ;56 Tím už

se však dostáváme spíše k termínu vědomí chápaného v užším slova smyslu.

54

V angličtině consciousness odvozuje svůj etyIrJologický původ od latinského conscientia (do češtiny lze

přeložit

jako

s-vědomí),

platilo za

tradiční

obecnější,

psychologicky

vědomobytí.

v celé

55

původně

odkazuje na morální

středověké křesťanské filosofů

přesnější

vymezení.

V tomto terminu se tedy

kopíruje latinský vzor
ať

což

podobně

jako

jasně

Německé

odráží

angličtina.

povědomí

o

činech

a teprve Kartesius

Bewusstsein bychom do

způsob

existence daný

vlastních

či

pozměnil

jeho obsah spíše na

cizích. Toto pojetí

češtiny doslovně přeložili jako

vědomím.

Francouzské conscience

Ruské C031-WHue inklinuje etymologicky spíše k

už sebe sama nebo takzvané objektivní reality.
G. DURO ZOI; A. ROUSSEL, 1994.
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rovině

poznání,

Pro úplnost lze zmínit i systematické dělení aspektů lidského vědomí, a to na:
- reflexní

vědomí

vědění

(druh doprovodného

o vlastním duševriím bytí a jeho

okamžitých stavech), zahrnující vědomí aktu, objektu a subjektu Gá, sebe sama);
-

vědění

o prožitcích, tedy vzpomínky;

-

vědění

o hodnotě

či

bezcennosti vlastního chování, tedy sebereflexe;

- schopnost vědomého prožívání. 57
Vidíme zde tedy, že "každé

vědomí

vědomím něčeho,

je

proudem zkušenostního života;

odtud se buduje jistota lidského vědění".58 Bereme zde za objektivní to vnější, které se
transformací na prvek

vědomí

stává

součástí

subjektivního

světa.

"V absolutním

vědomí

zaniká protiklad subjektú a objektu".59 Toto absolutní vědomí, univerzální vědomí, vědomí
existující samo o 'sobě, vědomí nezávislé, svobodné a věčné, překračuje očividně člověka
jakožto jedince existujícího v konkrétním materiálním prostředí.
Je-li

vědomí

zdrojem doprovodného,

slovníkových hesel shodují, pak
měřitelných
Věčnou

nicméně objektivně

můžeme

rozšířit

a vypočitatelných dat do oblasti vnitřního
otázkou je vztah, propojení,

jistého

vědění,

jak se

autoři

onen pojem "objektivní" z roviny

světa.

případně

hierarchizace

světa

fyzického a ne-

fyzického, duševního. Srozumitelným modelem je v tomto ohledu koncepce britského
matematika a fyzika a zároveň kontroversního filosofa, spolupracovníka Stephena Hawkinga,
Sira Rogera Penrose (* 1931).

Vysvětluje sepětí světa

na

základě vztahů tří

univerz:

světa

platónského, duševního a fyzikálního. 6o Klíčem k pochopení tohoto troJúhelníku je právě
definování role mysli v celém procesu. Fyzikální
matematika. Duchovní objektivní existence
něčem

čehokoli

fyzickém. To tedy znamená, že fyzikální

zároveň přístupný

každý prvek ze

světa

je tedy snahou o pochopení duševního

svět

platónského,

světa

V problému definování lidské mysli a

svět

je v principu schopna popsat

není možná, aniž by byla založena na

se otiskuje do
světa

světa

duševního, jemuž je

abstraktních idejí. Lidské

vědomí

v pojmech světa fyzikálního.

vědomí,

který je už ve své

podstatě

do

konečného

důsledku neuskutečnitelný,61 je rovněž nasnadě zamyslet se nad již zmiňovanou nutkavou

56

V již citovaném Bruggerově Filozofickém slovníku je uvedem pojem obsahu vědomí. To představuje spojení

jednotlivých prožitků vědomí, což znamená, že všechny tyto prožitky přísluší k jednomu a témuž já.
57

w. BRUGGER,

58

J. OLŠOVSKÝ, 1999, s. 174.

59

Tamtéž.

60

R. PENROSE, 1999.

61

"Posledním krokem rozumu je uznat, že jej nekonečně mnoho věcí přesahuje." B. Pascal

1994.
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potřebou
sobě.

západní vědy vycházet primárně z tenninologicky bezchybného pojmenování jevů o

Ovšem, zcela

obecně řečeno,

vzájemné vztahy, nikoliv od celku odtržená existence

v kontextuálním vzduchoprázdnu, pomohou systému

vysvětlitelných

pohybující se ve své profesi za hranicí laikovi
k závěru, že nemusíme znát

přesné

definice

porozumět.

pojmů,

Tak také Penrose,

fyzikálních

jevů,

dochází

abychom mohli vyslovit

závěr

o jejich

vzájemné souvislosti.
Abychom

alespoň

v kostce prezentovali hypotézu, k níž Pemose dochází, lze konstatovat,

že existuje varianta dosud neobjevené fyzikální aktivity, která vyvolává pocit

vědomí.

Potvrzuje to tedy beztak zřejmý dohad, že současná fyzika je v tomto ohledu neúplná. To však
neplatí pouze o·vědách přírodních, ale taktéž o vědách humanitních.
Na tomto

místě může

vyvstat znepokojivá otázka.

nějaké

úrovni jednotlivce nebo

Hovoříme

o lidské mysli a

vědomí

širší, rozsáhlejší entity? V případě, že uvažujeme o obojím,

musíme se zeptat, jak a zda vůbec jsou tato vědomí propojena. A dále: Jsou si vzájemně
podřízena?

Existuje-li

ovlivňovat?

Mohou se
něco

jako vývoj

(ať

na

už

Co by znamenala

vědomí

změna

nějak

informace v jednom z aktérů?

a mysli individuální,

či

globální), dá se pak mluvit

o jejich počátku a zániku?
Další krok v tomto

směru

výzkumu lidské mysli a

moderní ideový guru alternativního

světonázoru,

jednoznačně:

celkového

vědomí,

v každém jedinci jsou

jehož

součástí

britský spisovatel a

Aldous Huxley (1894-1963). Pokud se

výše vznesené otázky po propojení teoretické existence
Huxley

vědomí udělal

dvě

několika

úrovní

vědomí,

týče

odpovídá

potenciality. Nahlédnout do vesmírného

jsou všechny ,Jiné

světy",

a zároveň být

zvířetem

snažícím'

se o holé přežití. 62 Racionální rozum se podle Huxleyho o uchopení tajemství bytí snaží
marně, neboť svět
o v

v·

je pouhou iluzí.

o ~

v

v·

se muze nauclt SVU] svet zmemt.
Příspěvkem

Vůči

této iluzi však člověk musí být otevřen,

63

Al90use Huxleyho k této

výchozí hypotézy, co se

týče

neboť jen tak

debatě

je

otevřená

k cesta k formulaci pracovní

lidské mysli ve vztahu k aktivnímu a pokornému zakoušení

života. Člověkje bytost nadaná myslí, která skýtá nevídané možnosti poznání, vymykající se
omezené oblasti

takřečené

objektivní znalosti v konkrétním

Lidský tvor není pasivním

62

příjemcem

odkudsi shora

a prostoru existující reality.

určeného dějinného

vývoje, ale je

Pozoruhodnou paralelou této myšlenky je více než tři století starý výrok Blaise Pascala, že dva nepřetržité

stavy

člověka představují

zaprvé možnost v milosti

přiblížit

PASCAL,1973.
63

čase

A. HUXLEY, 1996.
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se Bohu, zadruhé bez milosti podobat se hovadu. B.

životě

aktivním participantem na

svém a svého okolí, Tímto okolím však nemyslíme blízké

osoby v úZkém kontaktu s jedincem, ani široký okruh známých, ale všechny entity vyskytující
se v některé z rovin mysli univerzální, zahrnující i poznání neuchopitelné v termínech západní
moderní vědy.
Člověk pak přestává být bezmocnou bezejmennou pomíjivostí bez sebemenší šance na
ovlivnění

gigantického

světového

soukolí, ale naopak jeho jediným a

S ohledem na takové fatální schopnosti je povinen být si jich
sebe sama.
obzory a

Prostřednictvím

zvnitřnit

zdravé,

opodstatněné

vědom,

věčným

nositelem.

respektovat je a tak i

sebelásky pak lze nahlédnout skýtané

hodnoty, jež . překračují krátkozraké hyperindividualizované

prostředí

západní společnosti, která se chystá určovat běh událostí na planetě.
Vraťme

se

zpět

vědomí

k výše položeným otázkám po propojení úrovní

a jejich vývoji.

Český vědec žijící ve Spojených státech, vynálezce a mystik, propagátor holografického

modelu reality, Jicchak Bentov (1923-1979), předkládá ve svém stěžejním díle Tajemství a
síla kyvadla 64 svoji koncepci lidské jednoty a spojitosti s vesmírem. Fungování v jinak
nepřístupných realitách65 je umožněno změněným stavem vědomí, V takovém stavu je podle

Bentova možné jak prodloužit
duši,

nekonečně

svůj

subjektivní

čas,

tak

rozšířit

se, respektive

rozšířit

svoji

do prostoru.

Zastavme se krátce u Bentovova

rozdělení

složek živého orgamsmu. Zachovává

dualistický model a odděluje od sebe tělo a organizované informace v podobě nehmotného já,
takzvané duše. Ta podle

něj

po smrti nepodléhá rozkladu a jako jedinečný soubor informací se

stává součástí rezervoáru univerzální mysli. 66
Aniž bychom se

chtěli podrobněji

či

zabývat problémem jednoty

protikladnosti

těla

a

duše, využijeme pro další uvažování myšlenku, že mysl jakožto soubor informací jedince
náleží do jedincem neobsáhnutelného celku absolutního. Z toho
nový prvek v mysli konkrétního organismu
bohatství nejvyšší

úrovně

facto sdílíme, máme
z pozice k Zemi

patří

můžeme

automaticky do

vyvodit, že každý

společného

nehmotného

mysli. I když nedokážeme pojmout veškeré informace, které de

příležitost

připoutaného,

dotknout se
geny,

přinejmenším některých

společností

sfér, jež jsou

a dobou determinovaného individua

nedostupné, ba dokonce neexistující.

64

Ang. orig. Stalking the Wild Pendulum: On the Mechanics ofConsciousness, 1. vyd. 1.977.

65

K pojmu realita více viz kapitola 2.3.

66

J. BENTOV, 1997.
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zdánlivě

Z toho plyne

větší zodpovědnost

za sebe a své jednání,

neboť

každý náš krok se otiskuje

do komplexu, jenž zpětně ovlivňuje všechny své složky. Člověk se dostává zároveň do pozice
toho, jenž je mocen měnit, i toho, jenž musí respektovat celek, kterého je přirozenou součástí.
Bentovova definice vědomí je fyzikalistická.
reagovat na

podněty.

Se

reakcí. Natéto bázi lze
daná rozsahem
odpovědi

podnětů,

vzrůstající

něž

takzvanou kvantitu

vědomí.

je systém .schopen zareagovat,

na stimul a její rozsah. Do

komunikace je možná i na úrovni
tím je svoboda systému

z jeho pohledu schopnost systému

složitostí organismu se zvyšuje množství jeho možných

odstupňovat

na

Vědomí je

určité

míry obsahuje

Kvalita

vědomí

přesněji řečeno vytříbenost

vědomí

veškerá hmota a

nejprimitivnějšího vědomí, ačkoliv čím méně

omezenější. Vědomí

je naopak

je tedy v Bentovově pojetí

je vyvinuto,

pevně

spjato

s hmotou, respektive hmota je přímo vibrující složkou čistého vědomí. 67
řazení

Hierarchické

vývojových stádií mysli

.může

mít z našeho pohledu nežádoucí

hodnotící konotace. Vyhneme se srovnávání svobody "nižších"
v souvislosti s Bentovovou kvalitou
reakcí

údajně primitivnějších

nic

koneckonců

poznatkem, který

můžeme

teorie vzniku a zániku hmoty, tedy i

části

a

člověka

vytříbenost

a rozsah

Případně

je

poměřovaná

nemusí mít s realitou jiných organizovaných

společného.

Důležitějším

cyklický,

existuje možnost, že

forem pouze nedokážeme zaznamenat.

v intencích lidských hodnot, které
systémů

vědomí, neboť

systémů

nepřetržitý.

vesmíru,

na knize Tajemství a síla kyvadla ocenit, je jeho

vědomí. Koloběh

Veškeré informace, jichž bylo

přičemž

někdy

vesmíru je zde

představen

jako

dosaženo, jsou dostupné v některé

ten existuje v rámci další, vyšší struktury, kterou není lidská racionální

složka mysli s to nahlédnout, protože již není v žádném ohledu pozorovatelná. S hmotou
nezačíná pouze vědomí, ale též pohyb, a ten pak zahajuje čas. 68

Kategorie prostoru a

času

západní

věda

S životním prostorem je zacházeno jako s

interpretuje v každodenní praxi zcela
příležitostným teď

odlišně.

ovlivnění

a tady, jehož

v negativním smyslu neznamená nic víc než ekonomickou výhodu. Čas je nazírán lineámě,69
směřuje

k neviditelnému bodu v budoucnosti, k němuž žádný z dnes žijících

organismů

v žádné podobě nedospěje, ale který je modelován v závislosti na rozvíjející se vědě a
technice.

Vědomí

v nejužším slova smyslu dnes zahrnuje pouze privátní

informační

bez jakéhokoli propojení s okolím.

67

J. BENTOV, 1997.

68

Tamtéž.

69

Naše okolí je ovšem z principu nelineární, v přírodě jsou nemyslitelné naprosto přesné předpovědi.
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kapitál

S organistickým pojetím mysli a

vědomí

pracuje americký kvantový fyzik Fritjof Capra

(*1939). V práci Tkáň života70 definuje mysl jako proces života v jeho nejvlastnějším smyslu
~tvrdí,

že organizační aktivita živých systémů na všech úrovních života je aktivitou mentální.

Zmiňuje

výzkum

vědců

jako jsou chilský biolog a filosof Humberto Maturana (*1928), jeho

žák Francisco Javier Varela García (1946-2001)
Gregory Bateson (1904-1980).

či

britský antropolog, lingvista a kybernetik

Především společná

práce Maturany a Varely na takzvané

teorii Santiago 71 zapadá do rýsujících se výchozích předpokladů alternativní koncepce této
práce.
Podle výše
určuje,

zmíněné

podněty

které

teorie specifikuje strukturální

z vnějšího

prostředí

změny právě

živý systém, a ten také

je spouští. Poznání je potom plynulým

utvářením

světa skrze proces života. Člověk je při utváření. svého vnitřního světa vázán na jazyk,

myšlení a

vědomí.
světa,

existujícího
světů.

Pokud

tradiční

epistemologie uvádí, že poznání je reprezentací nezávisle

teorie Santiago naopak

říká,

že organismem je

utvářen

jeden z možných

Nic neexistuje nezávisle na procesu poznání a reprezentace a informace jsou coby

složky poznání odmítány. Varelovým závěrem je výrok, že mysl a svět se utvářejí
Základní námitkou, jež teorie Santiago

zřetelně

vznáší

vůči dříve

společně.

rozebíraným teoriím a

hypotézám, je založena na no etickém problému role informace v procesu poznání.
uváděných vědeckých přístupů

znaky všech
s duševním
Zároveň

světem,

jsou

nicméně početné.

jenž není mechanickým otiskem

světa

oběma směry

způsobem

z obří mozaiky, která je z pohledu

svět

různě

velice

spolutvořit,

souvisí

přesahuje

a po

životě

jej.

svého

úrovněmi vědomí

vyvinutá vědomí a

jeví, je pouze zanedbatelným

různých recipientů

ovšem nezadatelné právo tuto mozaiku

během

s ostatními

na žebříčku jeho vývoje. V každém okamžiku existují

mají možnost být spolu v interakci. To, jak se

vědomí

materiálního a

není izolovaným vědomím jedince bez vazby na okolí před,

nositele, ale souvisí dosud nedokonale popsaným

Lidské

Společné

mnohoznačná.

střípkem

Každý z nich ,má

a je za ni tím pádem i

nutně

spoluzodpovědný.

2.3. Realita subjektivní a objektivní

Realita je dalším z termínů, s nimiž je v běžné
pojmy.

Stačí

slovníků,

řeči

srovnat definice reality, jinak někdy řečeno

operováno jako s jednoznačnými

skutečnosti,

z několika filosofických

abychom nahlédli nutnou nejednotnost v náplni tohoto slova.

70

Ang. orig. The Web ojLife, 1. vyd. 1996.

71

Všechny informace o teorii Santiago přejaty z: F. CAPRA, 2004.
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rozumět

Realitou lze

z předpokladu, že zdání

věci

to, jaké

jsou, nikoliv jak se zdají. Jestliže vycházíme

skutečnost neurčuje

a není pro fakt reality nezbytné, protože se vždy

liší, pak na recipientovi nezáleží. 72
Tímto je definována realita objektivní;
svými schopnostmi zaznamenat. Svým
rozumu, jenž je schopen
světa,

pak pevný základ

racionálně

na

němž

subjektivní. "Musí být

způsobem

tak veškerou

se vrtkavé smysly
změnit

přinejmenším

nemůžeme

již uvažujeme, ale

obhájit nutnost existence

podepsat. Objektivní realitu tedy nelze
realitě

skutečnost,

důvěru

vkládáme do svého

objektivně

těch, kteří

ji nikdy

jsoucího. Existuje

realitu zažívají, nemohou

a je jakousi železnou jistotou v mylně se jevící
tolik

věcné

nebo formální reality v účinné a

konečné příčině myšlenky, jako objektivní reality v myšlence samotné". 73,

Realita
potom

může

tvoří

zatímco

být dalším autorem dokonce postavena do protikladu se

opozitum ke zdání a možnému. Realita je

skutečnost

a

bytí materiálních

obě

věcí,

je potvrzením jejich reflektované existence. Naopak zdání je klamným

dojmem, představou v rozporu
bytí materiálních

způsobem

skutečností,

věcí,

spodstatou daného jevu, a konečně možnost je hypotetické
úrovně skutečnosti.

které ovšem nedosáhly

Mohou existovat, ale

neexistují. 74
čtyři

Mohli bychom tu tedy vedle sebe postavit
realitu. Do oblasti ryzí subjektivity lze
Možnost je stavem na

půl

zařadit

pojmy: zdáni, možnost,
svět,

zdání, což je tedy

cesty od neexistence k existenCi,

jak se

skutečnost

skutečnost
falešně

a

jeví.

je faktické

konstatované bytí a realita je způsob tohoto bytí, jeho reálnost, jeho pravdivost.
Názor, že existují

různé úrovně

existence dosahují jednotlivých

bytí, je

stupňů

koneckonců všeobecně

bytí a

zastáván. Konkrétní

nezodpovězena zůstává

otázka, zda je

"reálnější" smyslové nebo metafyzické. 75 Odvoláváme-li se na smysly, vidíme, že skutečnost

je s každým okamžikem, a to

doslovně

vzato, jiná. Vnímáme neustálý proces

z jednoho stavu do druhého, plynutí, vznikáni a zanikánL
každodenní zkušeností nuceni vracet se k pojetí

světa

na

76

zrněn, přechody

Stručně řečeno, naléhavě jsme

způsob

Herakleita. Je-li

přítomná

72

The Cambridge dictionary ofphilosophy, 1999.

73

Tamtéž, s. 776. "There must be at least as much actual or formal reality in the efficient and total cause ofthe

idea as objective reality in the idea itself."

(Přel.

Z.S.). Descartes zde rozlišuje mezi formální realitou, která

zahrnuje existenci nezávislou na mysli, a objektivní realitou, která představuje
74

W. BRUGGER, 1994.

75

G. DUROZOI; A. ROUSSEL, 1994.

76

O. NEFF, 1993.
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skutečnost

myšlenky.

chvíle nezachytitelná,

uvědomujeme-li

si tedy de facto

neslučitelnost

bytí a

dění,

co je potom

pravda ajakji vyjádřit?77
K realitě je možné transcendovat a hledat v ní pravdu
intencí poznávající ne-objektivity,

nicméně

předmětem či

zpředmětněné

v

Patočkově

situací ve

formě

smyslu, tedy

představy o ní.

78

jsoucí

uvědomováním

prostřednictvím

intuice a dalších
zároveň

nelze ji uchopit celou. Realita je
materiální

skutečnosti

a žitou

skutečností

si reality beze stopy jejího idealizování

či

falešné

Posledně řečené v sobě zahrnuje jak poukaz na člověka přesahující bytí,

které existuje mimo

něj,

tak na možnost chápat pod pojmem realita

průzračný, účelově

nezkreslený obraz světa v konkrétní mysli.
Originálně

jsou skloubeny jednotlivé polohy reality v již

zmiňované

práci Jicchaka

Bentova. 79 Všechny reality (taktéž emoční, duševní a intuitivní složky lidské existence) podle
něj tvoří

hologram na sebe

vzájemně působících

polí. Bentov

vibrace, kdy je do systému zapojeno obrovské množství

připisuje

oscilátorů,

naší

realitě

jež udržují

vlastnost

určitý

stabilní

rytmus. Na této hypotéze je založeno i jeho odlišení objektivní a subjektivní reality, a sice
v tomto smyslu: objektivní materiální realita je prázdnotou prostoupenou oscilujícími
silovými poli, jež se pohybujímezi
jež jsou nám poskytovány
postřehnutelnou

dvěma

body klidu; subjektivní realita se skládá z vjemů,

prostřednictvím

v případě, že dojde ke

smyslů.

změně čí

pohybu mezi

klidu. se totiž. jev stává nehmotným a dokáže se na
nekonečně rozšířit

vůbec

Tato subjektivní realita je
dvěma

neměřitelně

klidovými body. V
krátký

časový

bodě

interval

do prostoru. Realita je u Bentova definována jako neustálý rychlý pohyb

mezi naší hmotnou realitou a vzdálenými realitami, které máme možnost sdílet s ostatními
lidmi. Celek
tvůrčího

těchto

realit, takzvaná realita absolutní, je zdrojem veškerého

potenciálu vysoké frekvence a inteligence. Je-li tedy realita stavem vědomí,

pak rozlišovat i jednotlivé

stupně

hierarchii reality nerostné, rostlinné,
potřebných

vlastností má dle

materiálnímu jedinci,
umožněno

není,

Shrňme
člověka

. 77

vědomí

neboť

něj

člověku

reality v závislosti na vývoji
živočišné,

lidské,

BENTOV, 1997.

a duchovní. Pouze

s malou schop11:ostí komunikovat s vyššími

přínos

člověk

řady.

Ryze

úrovněmi,

to

Bentovovy teorie reality pro naši alternativní koncepci místa

O. NEFF, 1993.

791.

Bentov uvádí

možnost dosáhnout až na vrchol této vývojové

v přírodě s akcentací potenciálu jeho mysli.

OLŠOVSKÝ, 1999.

můžeme

si tohoto potenciálu ani nemůže být vědom.

tedy základní

78 1.

emoční

vědomí;

a je plná
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Příroda je

složena z nepřetržitého spektra

realit, ale lidé

většinou

fungují na úrovni reality jediné, a to hmotné. Jejich existence je

vázána na konečný život v omezeném prostoru, bez nazření
snahy ji pochopit
zrcadlí v každé

či

dokonce

mikrorealitě,

vědomě

ovlivnit.

Svět

sítě

života a vědomí, a tudíž beze

není chápán jako makrorealita, jež se

ale jako soubor izolovaných statických

objektivně

existujících

entit.
Realitou v kontextu hledání využití možností lidské mysli na
pojetí místa
jevů

člověka

v přírodě není myšlen celek hmatatelných,

a situací. Originální mysl každého

přírody spoluvytváří

člověka, zvířete,

absolutní realitu, kterou

cestě

ke

vzájemně

způsob

vědomí.

Duchovní možnosti

rostliny, ale i složek takzvaně neživé

nemůžeme striktně rozdělovat

života, kdy je za vlastní

člověka

přijat

dalece

přesahují

neoduševnělou

zužitkovat.
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na subjektivní a
vytváří společný

materialisticky orientovaný

jen zanedbatelný zlomek

ostatním je nakládáno jako s pomfjivou,

západního

izolovaných prvků,

objektivní. Složky tohoto celku jsou neustále ve vzájemném kontaktu a
rezervoár

změně

světa,

zatímco se vším

hmotou, kterou lze

krátkodobě

3 Výchozí předpoklady a obecné hypotézy alternativní koncepce
Ze

stručného

exkursu do terminologie

člověka,

jeho mysli,

vědomí

a reality je

zřejmé,

že

vyčerpávající definice pojmů týkajících se ryzí, základní a přirozené kaŽdodennosti neexistují.

Toto zjištění není vůbec překvapivé, jestliže přiznáme, že výše
spadají nejen do oblasti "objektivní"

vědy,

zmíněné

a studované kategorie

jak bychom mohli nazvat i racionalistickou

filosofii dneška, snažící se o odhalení jednotlivých zákonitostí, nikoliv souvislostí, ale
především

do oblasti subjektivního myšlení.

Chceme-li definovat
například

zkušenosti,
a vysvětlit

patřičné

předmět

nebo jev vymykající se naší

papír, na vědecké bázi postačuje

vyjádřit

bezprostřední,

vnitřní

se z hlediska relevantních věd

procesy. Výsledkem je analýza chemického složení, fyzikální a technická

explanace procesu výroby a vyjmenování

způsobů

užití papíru. Toto mozaikovité slovnIkové

heslo se sotva setká se čtenářem, který by na problém pohlížel z jiné perspektivy.
Mluvíme-li však o
pohledu je rázem

člověku, ať

bezpočet

už o individuu, nebo ještě

absurdněji,

a výsledkem je vždy jen nedokonalá,

o lidstvu,

načrtnutá

úhlů

definice, jejíž

mozaiku vytvářejí především její nedostatky.
Stejně

jedinečného

tak mysl

neprozkoumatelná oblast.
hovořit

však mohli

Právě

individua je pro zatím neprozkoumaná, a dost možná

ona je zdrojem myšlení, nebo snad jím samotným. Abychom

o mysli a jejím potenciálu ve vztahu k opozici

vůči současnému

západnímu paradigmatu, není nutné, ba ani vhodné snažit se o její exaktní popis.
Zaměřme

kritice, a to
směřování

se krátce na onen západní světonázor dneška, který má v této práci být podroben

především

dominantní

na jeho

kořeny,

společnosti

dogmata a hlavní

překážky,

v celoplanetárním kontextu.
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jež klade do cesty

zrněně

3.1. Euroatlantická civilizace v ekofilosofické80 perspektivě - virtus versus vanitas

V rámci konsistentního
pět

lze jmenovat

dosud

pohledu na

přeživších civilizačních celků,

třetího

Spolu s ní pak do

kulturně-historického

mezi

společenství současného světa
něž patří

i civilizace západní.

tisíciletí vstoupila civilizace byzantská

(ortodoxně křesťanská),

společnost,

jejímž konstituujícím

islámská, Dálného Východu a hindská. Západní
náboženstvím je křesťanství,

zároveň

s byzantskou navazuje dějinně na

společnost

helénskou,

jak se jeví západní, euroatlantická

společnost

částečně souvisící s mínójskou. 81
stručně určit,

Takto bychom tedy mohli
v rámci filosofie

dějin.

Termín euroatlantická civilizace, jak jej
podstatě

pojednání, je však ve své

významově

zatížíme v tomto

neadekvátní. Chápeme pod ním sice

sjednocenou Evropu a Spojené státy americké, ale i další

země například

především

asijského

kontinentu, které mají své kulturní kořeny od Evropy a Ameriky zcela odlišné, nicméně jejich
člověka

pojetí

civilizace" neodpovídá,
o

společnosti

neboť

jdoucí proti uctivosti k životu a

Zde je ovšem

vše

zdrojů

přepočítáváno

vyspělý

míře

je obdobné. Logicky tedy ani název "západní

se její principy rozšířily bez ohledu na geografii. Mluvíme tedy

reálného ohledu na jeho komplexní

nedostatku

světě

žijícího v dnešním

zbytek

potřeba říci,

pro
a

důstojný

měřeno.

světa,

že

sobě

samé, akcentující ekonomický rozvoj bez

důsledky.

některé

státy a národy

příslušejí

k této civilizaci z důvodu

život, a jsou tedy nuceny zapojit se do

Chudé

země třetího světa

lze

těžko

koloběhu,

v němž je

kritizovat za snahu dohnat

protože nejsou-li uspokojeny základní životní

potřeby,

nelze ve

větší

reflektovat jejich jednání o toto usilující.

Vyspělé zemé2 se vyznačují letargií vůči všemu, co překračuje individuální horizont,83 a

v intencích celku uvažují pouze z ekonomického hlediska. Proklamovaný trvale udržitelný

80

Ekofilosofie je termínem norského ekologa Arne Nresse, podle nějž se ekofilosofie zabývá zkoumáním místa

lidstva v

přírodě

z hlediska ekosystémové souvislosti, tedy nakolik je

náhled je tedy v přímém protikladu ke striktnímu dualismu
měřen jeho

biosféry. Tento

a přírody, kdy je úspěch moderního

člověka

dovedností od přírody se izolovat a ovládat ji. Ekofilosofie tvrdí, že člověk má právo na existenci, ale

v rámci rozmanitosti

přírody.

Dalším

Skolimowski, který charakterizuje
zrcadlo

člověka

člověk přirozenou součástí

světa je

představitelem

člověka současnosti

ekofilosofie je

například

jako bytost žijící ve

světě,

polský

vědec

Henryk

kde je všechno na kusy;

rozbité a naším úkolem je znovu vytvořit obraz celistvosti.

SI

A. TOYNBEE, 1995.

S2

Relativizovat je možné i toto pojmenování. Absurdní současnost nás vede k nazývání "vyspělým" to, co se

zhKá života

člověka šťastného

pouze tehdy, jestliže i ostatní složky jedínečné
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sítě,

jížje

součastí, uplatňují

své

rozvol 4 je skloňován ve všech pádech na tisících stran analytických dokumentů nadnárodních
gigantických

subjektů,

ale jeho principy se nesnoubí

citlivě

s osobními hodnotami

člověka,

nýbrž se stávají strategickými cíli konání anonymního lidského zdroje.
Lidský jedinec, jenž dosáhl saturace svých základních životních potřeb a je tedy připraven
upnout svoji pozornost k vyšší úrovni své existence, se zabývá pomíjivými zlomky jsoucen,
necítí se

příslušet často

ani ke svému národu, natož aby mu byla vlastní snaha

rozšířit

kruh

solidarity na veškerý život. 85 Implementaci zapomenutých ctností, potírajících rozšířenou
pýchu a neuctivost, je však nereálné

uskutečnit

shora. Ctnost a zdatnost, latinsky virtus, zde

chápeme jako opozici k pýše a pomíjivosti, latinsky vanitas. 86 Změna tohoto postoje k planetě
předpokládá změnu způsobu své vlastní, dějinné činnosti. 87

Na úvod filosofické reflexe
podrobněji

okomentujeme práci

společnosti
českého

vyznávající vanitas jako základní hodnotu

marxisticky orientovaného filosofa Karla Kosíka

(1926-2003) s názvem Předpotopní úvahy, který pregnantním způsobem pojmenovává příčiny
a následky ztráty virtus (kterýžto termín Kosík přirozeně neužívá).
Konstitutivními prvky lidské existence dle Kosíka nutně musí být svědomí a slušnost, máli být

vůbec

koexistence lidí mezi sebou do budoucna

znamení likvidace; od etnických menšin po
jednadvacátého hrozí likvidace
definitivní nástup pána trhu,

právo na existenci.

Vyspělý

Sémantika soudobých

člověka

peněz

neodkazuje na

řečnických

a

uskutečnitelná.

třídního

jakožto bytosti

výdělkářské

vyspělost

arogance.

nepřítele.
určené

20. století se neslo ve
Na

začátku

století

vztahem k otevřenu a

Dvojznačnost

výsad modemity

etickou, morální, filosofickou, duchovní, nýbrž materiální.

klišé a globální terminologie by vydala na samostatné pojednání.

83

M. MACHOVEC, 1998.

84

Srov. H. UBROVÁ, 2003. Librová považuje trvale udržitelný rozvoj z ontologického a evolučního hlediska

za nedosažitelný a termín kvalita života za

řečnické

heslo. Ve své specifické koncepci pracuje s pojmy jako je

ekologický luxus a ekologické ctnosti. V jiné souvislosti se proti termínu udržitelný rozvoj staví též Gary
Snyder. Rozvoj, jak jej chápe dnešní

člověk,

je podle

něj neslučitelný

G. SNYDER, 2002. V této diskusi je

klíčové

vymezení

právě

s udržitelností rozmanitosti

přírody.

Srov.

pojmu udržitelnosti. Pokud považujeme systém za

udržitelný, zachovává-li do budoucna podmínky nezbytné k životu, nelze se stavět proti užívání tohoto pojmu.
85

Soudobá civilizace životní pýchy ignoruje princip úcty k životu, jak jej formuluje například Albert Schweitzer.

"IGh bin Leben, das leben will, ínmitten von Leben, das leben will." A. SCHWEITZER, 1963, s. 30. "Jsem život,
jenž chce žít,

vprostřed

života, jenž chce žít."

(Přel.

Z. S.).

86

Konotace rozporu virtus a vanitas budou přiblíženy v závěru této práce.

87

M. MACHOVEC, 1998.
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spočívá ve vůli subjektu být svobodný (z čehož plyne blahobyt88 a komfort), ale zároveň i

žádostivosti vládnout nad přírodou (což má za následek devastaci a prázdnotu).
Omšelé klišé

"uspěchané

výrazu. Její výzva však

doby" v sobě nese pravdivost, jež byla na

zůstala

Karel Kosík v této souvislosti identifikuje
důvěrný

vztah

přehlédnutelné.

může

zůstalo

opomenuta a

spěch

jako

nepřítele důvěrnosti
počet

vzniknout pouze tam, kde je

věcí

a intimity,

omezen a

dobře

neboť

věci

Moderní doba parafrázovanými Kosíkovými slovy nemá smysl,

jsou

čas

ani

se mít.

je v Předpotopních úvahách vystižen také vztah filosofie, ideologie a politiky.

Ideologie jako taková je s filosofií

neslučitelná,

rétorika si tohoto rozporu často není vědoma.

což může znít

89

samozřejmě, nicméně

současnosti

dominantní politické orientace

soudobá

Negativní vliv politického dění na filosofii

však zdaleka nemusí být problémem jen v nedemokratických zemích, ba naopak,
v

tohoto

pouze artikulované prázdné sousloví.

prostor pro vznešeno, protože vše je poníženo na pouhý materiál žádostivosti
Dobře

počátku

spočívá

v její

nepřímé

nebezpečí

a v krátkém

časovém

úseku sotva postřehnutelné degradaci.
Typickým zjevem dneška je v
otřesení, kteří

cítí

nebezpečí

Kosíkově

pojmosloví šaušpíler, celebrita,

moderní temporality. Dnešní

smyslu, že jde proti tradici fenoménu

oběti,

člověk

vůči

níž revoltují

pozbývá religiozitu v tom

kterou reprezentovali Ježíš, Abrahám,

Prométheus, v českém kontextu Jan Palach. Byla založena politováníhodná tradice
osoby, jež pro vlastní blaho
společnost

zaměňuje

obětovává

generace

příští. Společenský

anti-oběti,

status si moderní

založila na schopnosti uniknout bolesti myšlení a kritiky. Dnešní intelektuál
podstatu bytí

člověka

za

předvádění

výsledkem fenoménu lumpenburžoazie, což je

se. Prázdnota a sterilita jsou podle Kosíka
společenská

pseudovrstva charakterizovaná

nenasytností a kalkulujícím rozumem.
Cestu k uvědomění si, pojmenování a následně odmítnutí chybného
organizované ve jménu vanitas ukazuje aktuální práce

českého

směřování společnosti

filosofa a feministy Milana

Machovce (1925-2003) Filosofie tváří v tvář zániku. Filosofii, ať je na jakkoliv vysoké
úrovni, nesmí zrazovat vlastní životní styl. To je trefná poznámka vzhledem k často jakoby
mimochodem opomíjené
pro

téměř

Za
přispěl

skutečnosti,

že

oficiálně

po svěcené hodnoty plní jen roli

zástěrky

protikladné reálné jednání.

největší

omyl lidských

k oslabení pocitu

dějin

považuje Machovec sebekult lidského individua. Ten

začlenění člověka

do

přírody

a

88

Lingvistické konotace termúm "blahobyt" srov. H. UBROVÁ, 2003.

89

Tak se dočítáme například o filosofii sociálních služeb Evropské unie.
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zároveň

i lidského

společenství.

Atomizované individuum ztrácí schopnost dialogického žití; interpersonální dialog je
zaměňován

za diskusi. S tím

Znepokojivě častým

částečně

také souvisí jeho

komentář elitářské

modelem chování dnešních nadaných a

lhostejnost k osudu z jejich pohledu malých lidí,

vůči

nimž

sebereflexe.

vzdělaných jedinců

pociťují

odpor.

je pýcha a

Elitářství

a

řecká

racionalita90 jsou pilíře, které by měly být opuštěny pro návrat k planetárnímu dialogu všech
duchovních tradic.
~okud

se

týče

západní

vědy,

není podle Machovce v žádném ohledu mravně

působící,

je

lhostejná k existenci lidské bytosti, založená na specializaci, racionalizaci a abstrakci, místo
v lidských, uvažuje se v institucionálních pojmech. Západní
návodem pro vlastní

tvořivý

osobní život a

vědecká

filosofie

paradoxně odděluje vědeckou

přestala

být

práci od soukromí

člověka.

Když jsme zmínili tyto
z hlediska

vědy,

světonázoru,
úctě

90

příspěvky

nástroje orientace ve

k debatě nad
světě,

současným

stavem naší

společnosti

nabízí se formulace hypotéz alternativního

jenž se od pomíjivosti a neuctivosti vanitas obrací k ideálu univerzální virtus,

a pokoře vůči životu, spojené s doceněním potenciálu lidské mysli.

Velmi inspirativní je Machovcův komentář řeckého zázraku, do kteréhož období je řazen Sokrates, Platón,

Aristoteles, vrcholné

řecké umění

a politické dovednosti. Táže se,

proč

tento zlatý věk mohl trvat jen dvě století,

proč už na něj nikdy v Řecku nebylo navázáno a zda naše společnost obdivem k Řecku obdiVuje, a tak ipřejímá
příčinu

jeho katastroty. Helénistické tabuizování možného zániku bylo totiž

zprávám o současném stavu našeho životního prostředí.
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příznačně

podobné postoji ke

3.2. Formulace hypotéz koncepce pokorného života za využití potenciálu mysli

Výše jsme charakterizovali vlastnosti

společnosti,

která svou každodenní praxí stojí
změnit

v protikladu k ctnostem a hodnotám, jež by pomohly
směřovárn

celého

světa,

současný

v němž je racionalita západního typu vzorem a

nastínění

pokusíme o pracovní

její

stav, a tak i

vodítkem~

Nyní se

základních charakteristik alternativní koncepce, jež bude

v následujícím oddílu práce opřena o co nejširší spektrum autorit, které s ní jsou v souladu.
pilířem

Základním

neopakovatelné mysli je

prospěšná

něco

s příchodem

konec tohoto

člověka, přičemž

horizont jejího

článek

víc než jen nepodstatný

pokračováním.

běžného

ve schopnosti vlastní
Učí člověka

pro zachování osobnostní stability.

sebe sama a vnímat se jako

se úvahami nad jeho

důvěra

této koncepce je lidská mysl. Víra a

řetězce

vážit si

v řetězci vzniknuvším

je natolik vzdálen, že není nutné zabývat

Hranice lidské mysli jsou v nedohlednu a dostat se za

užívání je složitý úkol, kterého je možné se zhostit mnoha
čtvrté

Jednotlivé cesty k využití potenciálu lidské mysli jsou ve

kapitole

způsoby.
pracovně

kategorizovány a tvoří tak vlastně jakousi metodologii celého přístupu.
Postoj

člověka

nezájem a absenci

k prostředí, v němž žije, nemusí být
potřeby

ujasnit si

svůj

nutně

vztah k vnějšímu

chápán jako krize. Spíše jde o

světu, neboť

člověk často

moderní

neobstojí, ani má-li vyjádřit, jak přistupuje sám k sobě. 91 Lidstvo je především součástí
komplexního systému; hlavním problémem moderního

člověka

není jeho vliv na životní

prostřední, nýbrž vztah mezi prostředním a člověkem. 92

Jakoby

současná

situace v západní

zaujmout adekvátní místo ve

světě.

kultuře nedopřávala

sluchu

odvěké

niterné touze

Jakoby otázka, na níž stojí veškeré další úvahy o smyslu

lidského života, a tedy i rozvaha neslučitelná s pseudofilosofií bezohlednosti vůči minulému a
budoucímu, měla zůstat zmražená v dějinách myšlení. Zdá se, že nám není nabízen ani prostor
si ji položit, natož se přiblížit jejímu zodpovězení.
Vhlédnout do svého nitra bez patosu a probádat limity svého
může

být

pomůckou

uchystal sám

sobě

a vodítkem v následné orientaci ve složitém

za svoji

smysl pokoušet se o

vnitřního světa,

přirozenou

konečnou

prostředí,

jsou-li jaké,

které

člověk

ekologickou niku. Jak Už bylo uvedeno výše, nemá

a nezvratnou teorii; spíše by bylo vhodné

91

"Chceme-li změnit svět, musíme změnou být my sami." Mahátma Gándhí

92

A. GORE, 1994.
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naučit

se znova

opírat o své emoce,93 o metaforické obrazy, které svými několika dimenzemi výkladu lépe
odpovídají různorodému zažívání okolí.
Je osvobozující na jedné straně spolehnout se na vlastní poznání, na hodnotu a originalitu
vlastních myšlenek. Tím ovšem nemá být relativizována absolutní pravda či absolutní idea
dobra94 jako ústupek nedotknutelnosti pravdy či idejí osobních. Spíše jde o přijetí účastné
pravdy, která je druhově a kulturně specifická a bez ustání se vyvíjí. 95 Naše vlastní mysl na
realitě participuje,96 ovšem důvěra

vsubjektivitu nesmí přerůst v subjektivismus jako dogma.

Ke studiu jednotlivých prací ve čtvrtém oddíle tedy
společnou

lze nalézt

útěchu

podloženou
Vnitřní

tezi, jež

může

a navrátit obdiv k

jednotlivci
sobě

přinést

důležité

s předpokladem, že v nich

filosoficky a

zároveň prožitkově

samému vycházející z obdivu kjiným a jinému.

hluboký zážitek, pocítění souvislosti a smyslu,

duchovnímu poznání. Považuji za

přistupuji

může

vést k nenáboženskému, a přesto

jistou míru osobní zainteresovanosti, navázání

vztahu k vědění a zachování sice akademického odstupu, ale nikoliv rigidního, odlidštěného. 97
Dá se

říci,

že nitky propojující níže rozebírané autory nebyly navázány

alibistického

naplnění

vlastních

postulátů,

ale jejich existence sama

uměle

přirozeně

za

účelem

vystoupila do

prviúho plánu.
Přirozenost je koneckonců

další z kategorií, které hrají při snaze o redefinici místa člověka

v přírodě svoji nezastupitelnou roli. Je komplikované ji vymezit či přesně charakterizovat,98
ale je jakousi konstantou, jejíž existenci si
pojmenování. Podstatné je

93

zdůraznit,

uvědomujeme

i bez schopnosti bližšího

přirozenosti

nekryje s notoricky známou

že se pojem

ProiJlém protichůdnosti racionality a emocionality je dalším ze stále diskutovaných. Například Stanislav

Komárek je

představitelem podnětného

postoje, kdy racionalitu chápe jako jeden ze specializovaných

případů

emocionality. Srov. S. KOMÁREK, 2000.
94

Idea dobra, pocházející z Platónova filosofického systému, byla politicky interpretována Aristotelem jako

měřítko všech věcí namísto člověka či boha. Srov. H. ARENDTOVÁ, 1994. Pokud se chceme vyhnout

problematickému pojmu pravda,

můžeme

pro tyto

účely

pokládat dobro za

měřítko věcí

nejen v politickém

smyslu.
95

H. SKOLIMOWSKl, 2001.

96

"Žádná mysl, žádný svět." Parmenidés

97

"Nesmíte být ... příliš přesní či vědečtí / jde-Ii o ptáky a stromy a květiny ... "W. Whitrnan

98

Někteří autoři vidí klíč ke studiu přirozenosti v biologii, viz například E. O. WILSON, 1993. I když jde o

redukci, Wilson si uvědomuje nutnost propojení věd přírodních a
člověka

společenských při

snaze proniknout k podstatě

a jeho přirozenosti. Sociobiologický přístup k člověku však stojí mimo rámec zde probíraných směrů.
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každodenností, ale naopak v sobě zahrnuje i prvky, které

můžeme

objevit až

při pečlivějším

studiu sebe sama. 99
Konečně také svoboda 1oo a individualita jsou pnncIpy, které splývají s myšlenkou

prožívání plnohodnotného života založeného na

porozumění sobě

a tomu, kde a s kým žiji.

Fascinující cesty, které skýtají možnost probádat lidskou mysl, její

nezměrné

možnosti ve

formování žité zkušenosti, jsou vždy založeny na svobodě a ohleduplném sebeprosazení.
Originální mysl

přirozeného

už zvolíme jakýkoli

způsob

a svobodného jsoucna je darem, o

má být pečováno.

Ať

kjeho prozkoumání, musíme zachovávat pokorný odstup od

svým způsobem posvátnéhohájemství, které přímo vybízí k

99

nějž

úctě

k životu a radosti z něj.

"Existují přirozené věci, které známe, a existují věci skryté, které jsou rovněž přirozené." E. Zuckmayer

100

Svoboda nikoliv jako nesnesitelné břemeno (srov. E. FROMM, 1993), ale jako jednání a osvobození se od

nutnosti života při panování shody mezi "chci" a "mohu" (srov. H. ARENDTOVÁ, 1994).
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4 Jednotlivé alternativní koncepce
čehokoli,

Už z podstaty
většinovému

trendu, vyplývá nonkonformní

mimo rámec

obecně

vědeckých

Primárním kritériem
lepší

přehlednost,

odborného

způsob vyjádření,

publikací,

rozdělení

nikoliv pro

představeny

určených

a komentovány, neprezentují jejich

specifické

jednotlivých prací, k němuž
kategorizační

zřejmé

i další

přihlížejících

alternativních koncepcí

kvalifikovaných

přistupujeme

příjemců.

pouze ve snaze o
příspěvku

obsesi, bude identifikování

křižovatky

jakožto

přístupy kráčející

významem filosofie.

přírodní vědy

cestou

a cesty, po nichž se vydávají

Uměleckých děl,

vědy

a cestou

s evropskými
věd

autoři

podrobnější

k fenoménu lid:;;ké mysli, konstatujeme

možnou klasifikaci. V rámci odborných (v kontextu

bezpočet,

skupině

autoři

či uměleckého.

Aby však byly snáze

odlišit

metody a projevy v rámci, ale i

uznávaného, relevantního, praktikovaného. Tak i alternativní koncepce,

jež budou na následujících stránkách
pouze cestou

vůči převažujícímu,

co samo sebe staví do pozice alternativy

kořeny)

prací lze

humanitních, se zvláštním

jež se vyslovují ke studovanému problému, je

dokonce by se s trochou nadsázky dalo

říci,

že samotný akt

souvisí se vší neobjektivitou a fascinací dovedností mysli.

umělecké

Nicméně

tvorby úzce

vzhledem k nutnosti

udržet bádání na akceptovatelné akademické úrovni bylo nutné uchýlit se k vyzdvižení
zlomku literárních

děl,

tituly odborné. Ty

můžeme ještě

výpovědi

rozdělit

nejsubjektivnější,
patřit právě

která konstatují tytéž

závěry

jako práce

v linii od (v uvozovkách)

na texty poetické a prozaické,

ale v konečné

rovině

možná

řazené

v knihovnách mezi

nejobjektivnější

přičemž

nejexplicitnější

mezi ty

k nejosobnější
nejniternější,

alternativní koncepce budou

verše.

Autority, v jejichž pracích lze identifikovat alternativní koncepce místa
založené na principech
profesionální

zmíněných

různorodosti často

má u každé z nich jiný primární

ve

třetím

člověka

v přírodě

oddílu, vycházejí tedy vzhledem ke své

z odlišných východisek a zabývání se touto problematikou
účel.

Jednotlivá díla zde nejsou glosována ve své celistvosti,

ale jsou, v upřímné snaze o nezamlžení kontextu, vybrány ty poznatky, jež v závěru přirozeně
splynou v mozaiku s nekomplikovaným sdělením.
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4.1. Cesta

vědy

S určitou ironií, která si je

vědoma

absurdity snah o hierarchizaci

věd, přidržíme

se

klasifikace věd francouzského sociologa Augusta Comta, který za sebe řadí matematiku,
astronomii, fyziku, chemii a biologii. Kde u Comta následuje vrchol pyramidy, totiž
sociologie, tam budeme místo toho

přes

filosofii a ekologii

k próze, abychom s trochou zlomyslnosti na
vlastně

4.1.1.

špičku

pokračovat

v dalším pododdílu až

posadili poezii. Celá tato práce však

odmítá hierarchizaci v jakémkoli významu a nahrazuje ji modelem

sítě.

Přírodovědci

Ve společném díle Jacquese Bergiera lOl (1912-1978) a Louise Pauwelse 102 (1920-1997)

Jitro kouzelníků 103 se objevuje následující myšlenka R. Abellia: "To já tě vidím a vidím se,
jak tě vidím, a přitom, jak se vidím, tě vytvářím".I04 Shodou okolností tento citát také pracuje
se zrakovým
říká,

vědomím,

s nímž operuje F. Crick (viz oddíl 2.2.1.). Jde ale o krok dále, kdy

že uvědomění si poznávacího procesu formuje poznávané.

~ergier

a Pauwels reprezentují proud, který

schopnosti, jejichž

objasnění

snad ani není v zájmu

realismus. Inteligence, která je probuzena k vyšší
rozličných způsobech

takové excitace), objevuje

připisuje

věci. PředstavUjí
aktivitě

fantastično

přimět

nevysvětlené

takzvaný fantastický

(a zde je

nasnadě

otázka po

a nabádá k hlubokému

Poutavá je dále zmínka o vzácných chvílích shody, setkání a
konkrétní techniky, které dokáží mozek

mysli dosud

souznění

k vyššímu výkonu,

přilnutí.

myslí lidí. Existují

přičemž

se tento

přechod

k vyššímu stavu vědomí projevuje jistými změnami.
Autoři

jsou

přesvědčeni,

že

fantastično

není dílem obrazotvornosti. To :však nepopírá

myšlenku moci lidského vědomí nad vnějším světem. I05 Spíše se tím vyhýbáme slepému a
neplodnému relativizujícímu subjektivismu. Bergierova a Pauwelsova kniha kritizuje
spoléhání se na "dokonalost vědy a kompletní poznání," takjakje chápalo 19. století.

101

Jacques Bergier byl francouzským chemikem zabývajícím se mezními oblastmi vědeckého poznání.

102

Louis Pauwels byl belgický novinář, esejista a historik okultních společností. Nepatří tedy mezi přírodovědce,

ale titul byl zařazen do této podkapitoly s ohledem na profesi spoluautora.
103

Fr. org. Le Malin des Magiciens, 1. vyd. 1960.

104

J. BERGIER, L. PAUWELS, 1990, s. 455.

105

"To málo, co vidíme, závisí na tom málu, jímž jsme." J. Bergier & L. Pauwels
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Jitro

kouzelníků

moudrosti a zbytky dávného technického poznání. Moderní
bez

svědomí,
Zřetelně

zdánlivě

dědictvím

pojednává o alchymii a esoterismu, kteréžto jsou
věda

zapomenuté

je zde nahlížena jako

věda

bezohledná vůči budoucnosti.

je formulována skrytá jednota všech

individuální totožností, jsou jen

věcí

součástmi

a jevů. Všechny

jediného

věci,

neviděného

které disponují

celku. Krásné je pak

to, co je úplné.
Alchymistovým smyslem života (a vlastně smyslem života každého
prozření.

Není tím

my~len

společnosti

prozření

posun

jsou problémy života

a shon za materiálními prostředky.

Pokud se týče

stavů vědomí,

mystik G. I. Gurdijev,

dělí

nemají pro dosažení vyšší
člověk

by mělo být

uskutečnitelný

žádný prchavý dojem osvícení, ale fyzicky

v osobnostním vývoji. Hlavními překážkami v dosažení tohoto
ve

člověka)

takjakje chápe v Jitru

se na

tři

úrovně

fáze. Spánek a

žádnou hodnotu.

kouzelníků zmiňovaný

bdění

ruský filosof a

jsou ryze subjektivní a jako takové

Důležité

je ono probuzení, k němuž však

nedojde sám; je třeba série jistých otřesů.

Všechny tyto

stěžejní

v knize francouzských

body alternativní koncepce role a možností

autorů

demonstrovány na

(pokud alchymii nepovažujeme za

příkladech

pravověrnou vědu).

člověka

na pomezí

ve

vědy

světě

a alchymie

Technické vynálezy, s velkou slávou

prezentované v devatenáctém století, byly dle Pauwelse a Bergiera sestrojeny již
několika

sty a snad i tisíci lety.

Především

jsou

chemie byla u

alchymistů

před

vždy na vyšším stupni,

než ji využívala doba.
Špičkoví odborníci v některé z moderních přírodních věd, kteří neustrnou na úzké

specializaci a vyvozují ze svých poznatků závěry podstatné pro filosofické uchopení
jeho mysli a vztahu k okolnímu

světu,

důkazem

jsou

člověka,

smyslu mezioborovosti a její

nezastupitelnosti v přínosu současnému poznání.
Dalším z nich je již

dříve zmiňovaný

americký kvantový fyzik Fritjof Capra, který se ve

své knize Tao fyziky I 06 zabývá paralelami moderní fyzikální teorie a východních náboženskofilosofických směrů. ID? Skrze pohled znalce kvantové fyziky a zároveň orientálních
duchovních

systémů čtenář dospěje přinejmenším

jevů. Nejnovější

objevy fyziky

podivuhodně

v přístupu k poznávání reality. Jazyk
důsledky

těchto

k respektování možnosti propojení všech

korespondují s tisíciletými asijskými tradicemi

dvou

proudů

je sice

diametrálně

odlišný, ovšem

plynoucí ze zdánlivě vzájemně nesrozumitelných formulací jsou totožné.

106

Ang. orig. The Tao ojPhysics, 1. vyd. 1975.

107

Capra se odvolává především na hinduismus, buddhismus, konfucianismus, taoismus a zen.
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Obé,

současná

fyzika i historicky

přiznávají nepřesnost

osvícení a

nazření

účastí.

východní filosoficko-náboženské systémy,

jqzyka ve snaze pojmenovat pravou kognici. Mystický zážitek, jakési

souvislosti všech jevů, je

Každé jsoucno je projevem nejvyšší
nahrazuje

zakořeněné

prostředkem

skutečnosti

Mysl pozorovatele

a pozorování, metoda blízká západní vědě, se

vnějšího světa

součástí.

objektivity vytržena, ale je jeho nezbytnou

k získání vhledu do podstaty bytí.

už z něj

nemůže

být v zájmu vágní

Tento organický pohled na vesmír je

podle Capry předpokladem pro vyrovnaný a naplněný duchovní život.
V novější ze svých prací, nazvané Tkáň života,108 definuje Capra všechny globální
problémy jakožto problémy krize jediné, a to krize vnímání.
podřízený

a

globálně

nastaveny,

nečitelný

propojený

svět

a nesrozumitelný.

nefunkčnost společnosti

Capra se ve svém

Přelidněný,

západní

racionalitě

je pro nástroje vnímání, tak jak jsou v člověku
Nesprávně odstíněné

vnímání

světa

má za následky

v mnoha ohledech.

relativně

optimistickém náhledu na další vývoj

následující "západní" životní hodnoty odvolává na

změny

společnosti

pro zatím

paradigmat podle Thomase

Kuhna. 109 Tyto změny neboli posuny probíhají revolučními zlomy a Capra vidí další takový
zlom v přechodu od materialistického paradigmatu dneška k paradigmatu holistickému,
hluboce ekologickému.· Antropocentrické hodnoty by tak měly být nahrazeny ekocentrickými,
jež by už nebyly
člověka

oddělitelné

od veškeré

přírody.

Jinými slovy

vyloučení

jako takového z přírody by nebylo nadále chápáno jako projev

hodnoty, jevu
vyspělosti,

či

nýbrž

zaostalosti.
Capra sám sebe řadí do organistické linie, která vedle linie vitalistické (kam řadí například
Ruperta Sheldrakea, jehož práce bude jmenována níže) popírá možnost redukce biologie na
chemii a fyziku a snaží se namísto toho o

porozumění

životu

včetně

jeho

organizačních

vztahů.

Systém, jak jej chápe Fritjof Capra, nelze vysvětlit na základě jeho analýzy, je jedině
kontextuálníY o To odpovídá i východiskům kvantové fyziky - svět je nerozložitelný na
nezávisle existující elementární jednotky,

důležité

jsou naopak vztahy mezi nimi. Toto

"vemetztes Denkén", neboli kontextuální, síťové, environmentální myšlení nalézá Capra i
108
109

Ang. orig. The Web ojLije, 1. vyd. 1997.
Thomas Kuhn (1922-1996) byl americkým historikem a filosofem vědy. Jeho nejvýznamnější prací jé

Struktura

vědeckých

či "nesouměřitelnost
110

revolucí, poprvé vydaná roku 1962, v níž Kuhn zavádí termíny jako

"změna

paradigmatu"

paradigmat".

Zde se setkáváme se systémovým myšlením navazujícím na tradici například gestalt psychologie z první

poloviny 20. století.
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v dalších pozoruhodných přírodovědeckých studiích. Řadí sem například bootstrapovou
filosofii Geoffreyho Chewa \ \ \ nebo tektologii Alexandra Bogdanova. \ \2
Tkáň

života (ve významu knihy i samotného fenoménu) je založena na faktu

uspořádání společného

pro všechny živé systémy, a to na

síťových

způsobu

strukturách, které jsou

nelineární a schopné samoregulace. \ \3 Nepodstatným se tak stává studium látky, neboli z čeho
je systém

utvořen,

a do

popředí

vystupuje problém tvaru, tedy jakým

způsobem,

za jakých

podmínek, v jakém vztahu. Údajně okrajové dějinné ide,ové systémy, jakým byl
či

pythagoreismus, alchymie

romantismus, se tedy zabývaly týmiž otázkami, které

řeší

dnešní

moderní fyzika.
Za bližší seznámení by jistě stála také práce francouzsko-amerického matematika jménem
Benoit Mandelbrot (* 1924), který je zakladatelem takzvané fraktální geometrie. Jeho práci
zmiňuje

okrajově

Capra pouze

a v plném rozsahu je laikovi bezesporu nedostupná,

snímky fraktálních Mandelbrotových množin
vlivem halucinogenních drog a

přímo

nápadně připomínají

se nabízejí jako

můstek

nicméně

obrazce modelované pod

od ryzí

vědy

k subjektivním

výpravám do hlubin vlastní mysli.
Na závěr exkursu do koncepce Fritjofa Capry uveďme jeho termín "religio", který pro
zastupuje

znovunaplnění

sebe sama, zkušenost souvislosti s celým tkanivem života. Tento

princip má být podstatou spirituálního základu hluboké ekologie. Lidská
na těchto

pilířích

by pak

chápat a

aktivně

se

něj

měla

účastnit

být orientována od

ekologických

obsahů

procesů

ke

společnost

založená

způsobům uspořádání, měla

by

s cyklickou povahou, sdružovat se a žít

jeden v druhém, být pružnou a zachovávat diversitu.
Znovuobjevením

času

ve

vědě, narůstáním

souvislosti i opozicí

vůči

racionalistické revoluci

významu náhodnosti a nevratnosti, a v této
započat~

zhruba v 17. století se zabýval

belgický fyzik a nositel Nobelovy ceny za chemii, I1ya Prigogine (1917-2003). Ve spolupráci
s belgickou filosofkou Isabelle Stengers (* 1949) nastiňuje v práci Řád z chaosu \ \4 střední
cestu mezi odcizením

111

osamělého vědce uprostřed

přírody

a

nevědeckými

Geoffrey Chew (*1924) je americký fyzik, jehož bootstrapová teorie rozvijená společně s teorií S-matrix

v 60. a 70. letech patří k teoriím pochopení jevu, jenž v mezích
112

mrtvé pasivní

běžné

logiky není vysvětlitelný.

Alexander Bogdanov (1873-1928) byl ruským lékařem, filosofem a spisovatelem, jenž vytvořil původní

systém tektologie jakožto
uveřejněné

vědy

sjednocující všechny disciplíny - univerzální nauky o organizaci. Myšlenky

ve 20. letech v jeho práci Tektologie : univerzální věda o organizaci byly

průkopníkem

kybernetiky Norbertem Wienerem.

113

Problematiku autoregulace precizoval Norbert Wiener ve své teorii zpětných vazeb.

114

Fr. orig. La Nouvelle Aliance, I. vyd. 1979.
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později

popularizovány

metafyzickými koncepty. Prigogine
dějů

se ztrátami, v jejich

tvořivé

představuje

svoji teorii disipativních struktur a

procesů,

síle, a analyzuje nerovnovážné systémy, charakterizované

nelinearÚou, nestabilitou a fluktuací.
Nevratnost jakožto základní mechanismus

časovost

figuruje v novém nazírání

přírody

moderní

přírodě,

kterou se člověk snaží popsat z pozice její neoddělitelné součásti: Prigogine apeluje

na sblížení

vědou.

vytvářející řád

Rozmanitost,

přírodních věd

oborů, neboť

a humanitních

přiznanými

a složitost jsou vlastnostmi

podle

něj znovuzačlenění

nevratnosti

do fyziky ukazuje také na kulturní a sociální souvislosti dneška. "Objevuje se potřeba nových
vztahů člověka

rozlišování
náš

s přírodou a

vědeckých

vnitřní svět

stály

člověka

s člověkem. Nadále již nelze

přijímat

a morálních hodnot. Toto rozlišování bylo možné v
ostře

proti

sobě.

Dnes víme, že

čas

minulé apriorní

době,

kdy

vnější

a

je výtvor, a proto s sebou nese i

morální zodpovědnost".ll5
Významným poznatkem v Prigoginově studii nerovnovážných
možnosti jednotlivosti

či

jednotlivce

měnit

nestability univerza a jeho náchylnosti ke
z nutnosti

převzít odpovědnost, zároveň

systémů

je

rovněž

uznání

celý systém, celou strukturu. S poznáním

změně

však i

vzniká jak

naděje

oprávněná

obava z nejistoty a

bytosti znova existující a nastávající

v kvalitativně chápaném světě.
V souvislosti s problematikou mysli

uváděný

matematik a fyzik Roger Penrose, autor

titulu Mikrosvět, makrosvět a lidská mysl, ll6 jasně uvádí, že porozumění není kvalitou
vypočitatelnou

a

zároveň

že duševno je v přírodě nezbytné. V posledním oddílu

zmíněné

knihy Penrose odpovídá na kritiku své koncepce ze strany Abnera Shimonyho ll7 a Nancy
Cartwrightové. ll8 Shimony poukazuje na skutečnost, že Penroseova fyzikalistická ontologie
může

snadno argumentovat, že pro existenci duševna

nervového systému nejsou žádné
z primitivních

organismů,

důkazy

odděleného

od vysoce vyvinutého

a že nervové struktury jsou výsledkem vývoje

u nichž je tomu zrovna tak. Podle Shimonyho Penrose duševno

nechápe jako ontologicky fundamentální. Jako

příklad opozičního

názoru uvádí Shimony

115

I. PRIGOGINE, I. STENGERS, 2001, s. 286.
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Ang. orig. The Large, the Small, and the Hl/man Mind, 1. vyd. 1997.
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Abner Shimony (* 1928) je americkým lékařem a filosofem vědy, specializujícím se na kvantovou teorii.

Významnou prací je dvousvazková The Searchfor a Naturalistic World View,vydaná roku 1992.
118

Nancy Cartwrightová (* 1943) je americká filosofka, jejíž bádání je zaměřeno na historii a filosofii vědy,

především

ekonomie a fyziky. Zabývá se

obecně

objektivismem ve

pozitivismu.
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vědě,

vypracovala studii

dějin

logického

Whiteheada, I 19 jenž připisuje duševní vlastnosti i těm nejprimitivnějším entitám ve vesmíru.
Tím obohacuje jejich fyzikální popis a ustanovuje tak neodvoditelnost duševna. Penrose se
ovšem

vůči

této kritice ohradil ve smyslu, jak bylo uvedeno výše, že duševno je pro

něj

faktickou podmínkou přírody.
Cartwrightová se táže, což je vcelku
týkající se mysli a
by mohlo být, ano,

vědomí
jistě

nasnadě, proč

ve fyzice a ne v jiné

přírodní vědě.

řešení

by bylo možné hledat

Penrose hledá

v jiné

fyzik a jako takový nachází vodítka k alternativní koncepci
dále,

stejně

tak jsou nalézána v biologii

špičkovými

Naší

odpovědi

odpovědí

přírodní vědě.

právě

na otázky

na tuto otázku

Roger Penrose je

ve svém oboru. Jak uvidíme

biology, v geologii geology, ve filosofii

filosofy a v umění umělci.
Než

přejdeme

předních biologů,

k podpůrným tezím alternativní koncepce, jež nacházíme v pracích

zastavme se ještě krátce u specifického návoduk využití potenciálu lidské

mysli u Jicchaka Bentova, autora

uváděného

v souvislosti s problémem definice a

charakterizování vědomí a mysli. Pracujeme stále s titulem Tcljemství a sila kyvadla.
Individuální intuice a subjektivní zkušenost se dostávají ke slovu tam, kde mohou využít
změněného, rozšířeného

lidské

tělo

stavu

vědomí.

Toho lze podle Bentova dosáhnout meditací,
Země.

rezonuje s elektrostatickým polem

při

níž

Meditace je ovšem cestou, kterou se

mohou vydat lidé informovaní a praktikující tyto techniky;

běžnější

obdobou takových stavl1

je zbloudění pozornosti, sen, 120 hypnóza či užívání psychedelických drog.
Důležitost

intuitivního poznání,

prostřednictvím

se rodí významné

Stvořitele (vědomí řídícího

říká

Bentov, je

vědecké

zřejmá

ze

objevy. Rozvinutí

skutečnosti,

vědomí

je

že

právě

koneckonců

jeho
cílem

celý vesmír), jenž k urychlení evoluce využívá sil dobra a zla.

Bentovova koncepce je veskrze prosta hodnotícího akcentu v souvislosti se soudobou
společností.

Oproti tomu rakouský etolog, zoolog, ornitolog a jeden ze

sociobiologie Konrad Lorenz (1903-1989) se

střetává

zakladatelů

s problematikou objektivity a

subjektivity při pátrání po příčinách společenské krize v titulu Odumírání lidskosti.1 2l Jako
jeden z problémů vnímá striktní rozlišování procesu a objektu
ontologický redukcionismus. Zde se setkáváme

opět

vědění,

tedy takzvaný

s myšlenkou participace a ustoupení od

distinkce poznávání a poznávaného.

119

Alfred North Whitehead (1861-1947) byl britským matematikem a filosofem, spolupracovníkem Bertranda

Russela.
120

"Nihil magnum somnianti." Cicero
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Něm. orig. Der Abbau des Menschlichen, 1. vyd. 1983.
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Lorenz, který též
že

vědecký

významně přispěl

k rozvoji

čistě přírodních věd,

si je

jazyk nedokáže vystihnout intenzivní prožitkové kvality.

plně vědom

Přiblížit

faktu,

se takovému

vyjádření může spíše jazyk umění. Je tu pouze jinak formulován jeden z výchozích
předpokladů

této syntetické alternativní koncepce, a sice funkce metaforického jazyka

při

uchopení poznání, které preferuje porozumění před prostou odtažitou deskripcL l22 Dále je u
Lorenze

důraz

kladen na

důvěru

v plnohodnotnost a platnost subjektivního poznání, tolik

ostrakizovaného od dob karteziánství a francouzských
ovšem nezobecnitelný, jaksi dílčí a podpůrný nástroj
Kvalita a hloubka prožitku je

osvícenců,

člověka při

explicitně vyjádřena

v

a považovaného za reálný,

zakoušení existence.

literárně

hodnotné práci amerického

lesníka, filosofa a ochránce přírody Aldo Leopolda (1887-1948) nazvané Obrázky z

chatrče

a

rozmanité poznámky. 123 Leopoldova cesta k formulování svého pojetí místa člověka v přírodě,

která mimo jiné vzbuzuje dojem

náčrtu

koncepce Gaia, jež bude níže

Jamese Lovelocka, vede přirozeným způsobem přes

několik

představena

v práci

etap. Od zaníceného a pokorného

sledování jednotlivých složek přírody v okolí písečné farmy ve Wisconsinu tak, jak existovaly
v

době

napsání knihy,

zničeno

v

pokračuje přes

důsledku kořistnického

nenávratně

nostalgické ohlédnutí se za tím, co bylo

postoje

člověka,

v tomto

případě Američana,

kjeho

životnímu prostředí, až k fundovaným odborným studiím na téma etiky Země.
Z tezí Aldo Leopolda je vhodné zmínit v kontextu této práce následující: Na
společenství,

nutné dívat se jako na
Leopold,

přispívá

neodděluje,

k naší

kultuře.

k němuž

Tato myšlenka je

nezpochybnitelně

naopak je

přináležíme.

Její krása s pomocí

převratná

v tom, že

spojuje v celek, jehož

přírodu

důležitým,

přírodu

je

vědy, říká

od kultury
ale nikoliv

privilegovaným článkem je věda.
V souboru všech
přemýšlejí,
určují

věd

a tím, co si

svým

vnímá Leopold zvláštní pozici filosofie. "Všichni lidé tím, o

přejí, vlastně

způsobem

čem

vládnou všemi nástroji. Filosofie poznala, že lidé takto

myšlení a svými tužbami, zda to stojí za to, vládnout nástroji

vůbec". 124 Potenciállidské mysli je zde ohodnocen vysoko.

Schopnost všímat si

věcí

v přírodě roste podle Leopolda

přes

stádia jazyka krásného

k hodnotám jazykem dosud nezachyceným. Tato myšlenka, jež se opakuje i u jiných autorit
napříč vědeckým

spektrem (viz

např.

Thomas

či

Snyder), bude blíže rozpracována a

122

Podtržení tohoto argumentu bude více rozvedeno při rozboru autorit spadajících přímo do sféry umění slova.

123

Ang. orig. A Sand County Almanac, 1. vyd. 1949.

124

A. LEOPOLD, 1999, s. 98.
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konkretizována v oddílu pojednávajícím o spisovatelích a básnících, jejichž

umělecká

díla

souzní s odborným základem současné paradigmatické alternativy.
Naše poznání

dějin Země,

vidět

však, jak je

i na

komplementární postup od

slovy Aldo Leopolda, prohlubuje vztah k jednotlivosti. Zároveň

tvůrčím

procesu, jež dal vzniknout jeho knize, existuje i

pečlivého

studia jednotlivostí, jež dává možnost

nazřít

komplex ..

Z poznatku evoluce, že "člověk je v její odyseji jen spol~cestujícím s jinými tvory", 125
vyplývá "pocit sounáležitosti,

přání

žít a nechat žít, pocit údivu a žasnutí nad velikostí a

trváním experimentu života". 126
Leopoldova výzva myslet jako hora, jež z ekologického hlediska obnáší schopnost a vúli
udržovat populaci druhu v mezích jeho
zároveň

přirozeného prostředí, nicméně může

jako metafora odkazující na horizont lidské mysli, jež je s to

obsáhnout jiné podoby

vědomí,

nahlédnout do nich a

přizpůsobit

být použita

alespoň částečně

jednání jedince

těmto

poznatkům.

Pokud jde o

vědeckou

specializaci, s jejíž kritikou jsme se v různých souvislostech již

setkali u jiných autorů (viz např. Černý, Capra, ale i Wilson aj.), chápe Leopold vědce jako
individuum, které "si zvolí jeden nástroj a celý život rozebírá a popisuje jeho struny a
ozvučené

plochy... , Profesor možná zahraje na struny svého nástroje, ale nikdy na struny

nástroje jiného, a když poslouchá hudbu, nesmí se k tomu svým
přiznat.

Je to proto, že jsou omezeni pevným zákazem, který

říká,

studentům

ani

kolegům

že výstavba nástroje je

doménou vědy, zatímco rozpoznávání harmonií je vyhrazeno básníkllm".127
Tímto je tedy přímo poukázáno na cestu k překonání umělé bariéry mezi vědou a uměním,
přinejmenším slova. Syntéza, které je třeba, má-li být dosaženo změny sebepojetí moderního
člověka

určující

soudobé civilizace,

nemůže

existovat bez

vytříbené

širokospektrální

vnímavosti.
Jak bylo

zmíněno

vědecky přesně

v

Leopoldově

obnovovat a

výše, chápání

koncipováno na

díle.
právě

Nejdůležitějším

Země

začátku

jakožto seberegulujícího organismu, jak bylo
druhé poloviny 20. století, se objevuje už·· i

rysem organismu je podle

toto lze u krajiny vysledovat.

Země

něj

jeho schopnost sama sebe

je bytostí

přesahující

individuum

125

A. LEOPOLD, 1999, s. 139.

126

Tamtéž.

127

Tamtéž, s. 182. Uvádíme zde relativně rozsáhlé přesné citace, protože je tak viditelný jedinečný literární styl

Aldo Leopolda, pracující dokonale s přirovnáními, metaforami a dalšími poetickými
pouze z knih těžko

sdělitelné

ideje.
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prostředky,

jak

vyjádřit

v

čase

a prostoru, ale toto individuum nadané myslí je schopno

vědomě

dojít k tomu poznání

a také participovat na vědomí dalších složek této komplexní bytosti.
Závěr

Obrázkú z

člověka vůči

Zemi, z

chatrče
nějž

lidské

společenství,

věnován

Země.

etice

Jedná se

ale vybereme pouze jeden pro nás

součástí společenství,

zde

je

jehož

členové

Země.

způsobilosti

k lásce,

úctě,

etický postoj

moment. Jednotlivec je

závislí. Nejde však ani o

Jedná se o celoplanetární ekosystém, jehož

stabilita záleží na jeho celistvosti, a tedy vzhledem k vlivu
role dobyvatele,

stěžejní

sobě vzájemně

jsou na

ani o oživenou složku

mnohorozměrný

obdivu a

člověka

ocenění

také na jeho odklonu od

její hodnoty ve filosofickém

smyslu.
Britský doktor humánní medicíny a nezávislý environmentalista James Lovelock (*1919)
svojí knihou Gaia - živoucí planeta 128 uvedl na akademickou půdu odvážné pojetí Země jako
živého organismu, jehož složky jsou vzájemně závislé a propojené. Jeho geofyziologie, 129
jakási planetární medicína, staví na akcentaci jedince 130 jako určujícího výchozího faktoru pro
změnu směrem

k ekologicky udržitelnému

způsobu

života.

Při pořízení

anamnézy naší

planety je přínosnější nejprve zkoumat přirozenýl3l stav věcí; pochopení patologických jevů
z něj pak

přímo

vychází.

Stěžejní

myšlenkou celé koncepce živoucí planety je proces

udržování rovnováhy, neboli těsné propojení mezi živými i neživými složkami planety.
Protože Lovelockova teorie evokuje známý archetypální mýtus, vzbuzuje snadno pocit
souznění, samozřejmosti,

svádí ke

změně vědecké

teorie v univerzální

vysvětlující

rámec.

Gaia by však měla sloužit pouze jako impuls ke spojenému myšlenkovému úsilí. 132
Příkladem

takové inspirace a ukazatele

směru

by mohla být

přednáška

bývalého

prezidenta České republiky, světového dramatika Václava Havla, kterou přednesl 4. července
1994 v americké Filadelfii při přebírání Medaile svobody. Protože jsou jeho formulace natolik
128

Ang. orig. GAlA - A New Look at Life on Earth, 1. vyd. 1979.

129

Lovelock sám termín Gaia zaměnil za geofj;ziologii poté, co začal být mírně profanován a přespříIiš dáván do

souvislosti s hnutím New Age, které s sebou už nenese
obdobné
130

ochranářské zaměření

nazýváno krajinným

dostatečnou vědeckou

relevanci. U Aldo Leopolda bylo

lékařstvím.

Čímž narážíme na další stěžejní hypotetické tvrzení, že individualita a její naplnění je přímo fatální složkou

v procesu zkvalitnění života.
131

Porozumění přirozené aktuální fázi vývoje planetárního života považuje Lovelock za důležitější než pátrání

po vzniku života, jako by si
se tu

opět

podstatě

uvědomoval jeho

k myšlence, že je lepší s úctou

tajemství, které

přijmout

nepoznatelné a

být lidským

zaměřit

věděním

se na to, co

rozkryto. Dostáváme

můžeme

o variaci na volnou parafrázi Epiktéta, který říká, že svoboden je ten, kdo žije, jak si

na to, co je v jeho moci.
132

nemůže

P. WESTBROEK, 2003.
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ovlivnit. Jde v

přeje,

a omezuje se

jazykově i myšlenkově hutné, dovolíme si zde rozsáhlejší citaci: "Žijeme v přechodném
tradiční

období postmoderny, kdy se

možné všechno. S tím souvisí

hodnoty rozpadly a objevují se nové, v době, kdy je

změna

ve vnímání

vědy

jako

součásti

světa.

našeho obrazu

Tatáž věda, jíž vděčíme za dnešní úroveň vědomostí, která vedla ke zdokonalení technologií a
která stojí v pozadí výstavby celoplanetární civilizace, nás

současně

svého místa v řádu. přírody. Odborníci sice mohou

všechno, co se

světa,

uvědomění

týče

si

objektivního

my si však toto vše nedokážeme dát do souladu s vlastním životem .... Když se ukáže,
odpovědět

že racionální poznání nedokáže
postupně
může

vysvětlit

vzdaluje

ke' starým pravdám našich

předků.

či

poskytnout sama moderní -

na naléhavé a základní otázky, navracíme se
... Inspirací pro znovunalezení integrity nám

postmoderní -

věda.

[následuje odkaz na teorii Gaia]

Pokud je Gaia dobrým zdrojem inspirace, je to proto, že nám potvrzuje, co známe odjakživa,
ale bojíme se to
jsme

přiznat:

součástí něčeho,

vnitřní

dává nám

co

přesahuje

pocit, že jsme

součástí Země

a kosmu, poznání, že

náš osobní život, že jsme podílníky na jsoucnech vyššího

řádu, než jsme my sami, jsoucnech záhadných, jejichž existenci nemůžeme ignorovat". 133

Anglický biochemik a biolog Rupert Sheldrake (* 1942) je autorem knihy s příznačným
názvem Tao přírody. 134 Navazuje na Lovelockovu teorii Gaii a soustředí se na vývoj vztahu
člověka

k Zemi a k

příslovečnou
přírody

přírodě.

společnosti

přírodu

dneška chápou

jako onu

Matku Zemi. Západní kultura nechala ducha podle Sheldrakea ustoupit z aktivit

už s reformací. V

dějinách

Bacon a René Descartes. Ten
ve stroj.

Primitivní

Země

filosofie byli proroky budoucího ovládnutí přírody Francis

odloučil

ducha od

je systematicky odposvátňována,

Sheldrake je dalším ze

zastáncŮ.

inspirací. Kvantová teorie, která
reálné substanci, navrací do

těla

věda

a kosmický organismus

světa

se

změnil

a technika pokořují krajinu.

tvrzení, že mystický a poetický zážitek je pro

překonává

přírody vnitřní

materialismus vzhlížející ke

hmotě

spontánnost. Kjejímu formulování

vědu

jako jediné
koneckonců

byla potřebná notná dávka imaginace. Skromnou definicí života je proud energie (životní síly)
v·,

.

.

a tvonvy pnncIp.

135

133

In: P. WESTBROEK, 2003, s. 178-179.

134

Ang. orig. The Rebirth ofNatllre: The Greening ofScience and God, 1. vyd. 1990.

135

Sheldrake uvádí tři různé teorie života a přírody:

vitalismus - vývojový stupeň animismu, živé jsou biologické organismy
mechanismus - organismy jsou neživé stroje
holismus - vznik po r. 1810, celá příroda je živoucí
Oproti tomu Capra jej

řadí

mezi vitalisty,

kteří

jsou

větví

odporující redukcionismu

souběžně

Narážíme zde na terminologické nejasnosti, jež mohou pramenit z nevhodného překladu či

51

s organismem.

víceznačnosti pojmů.

Osobním

přínosem

Ruperta Sheldrakea k myšlence propojeného vesmíru Je teorie

morfické rezonance. Vesmír je pro
Příroda

obdařena určitým

je

upevňované

něj

vyvíjející se organismus, který

druhem kolektivní

paměti

morfickými rezonancemi. Ty se starají o

v prostoru a

čase.

spočívá

Jejich princip

vytváří

přírodní

a

přenos

nové struktury.

zákony jsou návyky

nikoliv energie, ale informace

ve vlivu podobnosti; jestliže je vzor

často

napodobován, tím pravděpodobnější je jeho následování a další rozšíření.
Jako posledního

vědce

zabývajícího se principy, které formuloval James Lovelock ve své

Gaii, jmenujme holandského geologa a geofyziologa Petera Westbroeka (*1937), který svoji
koncepci života jakožto hybného faktoru neživé složky planety

Země poutavě přibližuje

v titulu Život jako geologická síla. 136
Westbroek se ptá po všeobjÍl;nající

vědě

o Zemi a

vzápětí

integruje geologii a biologii.

Formuluje pro zatím neprokázanou hypotézu, že za hlavní geologickou sílu, tedy subdukci
(podsouvání zemských desek), zodpovídají životní procesy
tvoří

úzce provázané reservoáry chemických látek,

hlavně

přičemž

v koloběhu uhlíku a síry. Za model pro studium

zvolil nepatrnou

buňku

teprve pod velkým

organismů.

Stabilní systém

život hraje svou

vztahů

Země

důležitou

roli

mezi geosférou a biosférou si

Emiliania, která je producentem kalcitu v moři. Stopy činnosti tohoto

zvětšením

viditelného tvora jsou

zřetelně

patrné na speciálních satelitních

snímcích z vesmíru.
Z Westbroekových tezí jmenujme ty, jež korespondují se
Především říká,

že na Zemi nežijeme, nýbrž jsme do ní vrostlí.

problémy životního

prostředí,

alespoň

konec jejich striktního

přirozeným prostředím,
Buňka,

amerického

Thomas dívá

Uvědomujeme

oborů.

si sice

oddělení.

sloučení přírodních

a kulturních

věd,

Kultura je totiž lidským habitem, je jeho

a proto nemůže být z přírody nikdy vyňata.

která je Westbrokeovi
lékaře,

zjiných

ale nechápeme jejich podstatu. Kjejímu pochopení je tedy

nezbytné jak větší úsilí na'poli základního výzkumu, tak
nebo

závěry vědců

příkladem

univerza v univerzu, je leitmotivem koncepce

básníka, etymologa a esejisty Lewise Thomase (1913-1993). Na mysl se

částečně

fyzikalistickým, biologizujícím pohledem; vnímá ji jako jakási oblaka

struktur představ, oblaka molekul myšlenL 137 Toto tvrzení se však v jeho koncepci bez obtíží
snoubí s další tezí, a to že schopnosti lidské mysli jsou jednoznačně za hranicemi schopností
individua v daném čase a prostoru.

136

Ang. orig. Life as a Geological Force : Dynamics ofthe Earth, 1. vyd. 1991.

137

L. THOMAS, 1989.
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Odvoláváme se zde především na jeho práci lVJyšlenky pozdě v noci. 138 Thomas nevidí
Zemi tak docela jako jediný organismus, ale spíše jako jedinou buňku. Člověk je podle něj
světem

propojen s celým

nejen

mentálně,

ale i

tělesně;

a to tím, že je složen z týchž

respektive mitochondrií. Zemskou membránou je atmosféra, zemská buňka je
formovaným útvarem, v němž jsou v symbióze spjaty všechny pracovní
Zajímavý je
jedinečnost

Thomasův

ve své

pohled na jedinečnost vlastního já.

podstatě

není

vůbec

neboť

unikátní,

buněk,

řídkým, kulově

součásti.

Přesvědčivě

argumentuje, že

běžnou

vlastností všeho

je naprosto

živého. To neubírá jedinečnosti na její hodnotě, naopak je tím spíše patrná tragédie devastace
bytostí, jež sice
přibližovat,

stejně

vyrriizí ze

protože se tak

světa

připravujeme

v den své smrti, ale tento horizont

netřeba uměle

o neopakovatelnou jednotu celku projektovanou do

konkrétního.
Další z pronikavých nočních myšlenek Lewise Thomase je tvrzení, že

společnost

se vyvíjí

schopností individuální lidské bytosti pochopit ty druhé. Tím tedy dává jedinci
nezpochybnitelnou možnost svou

měrou určit

vývoj

společenství,

jež

ovlivňuje zpětně

jeho

samotného.
Thomas je dalek bezmezné

důvěry

v přírodní

vědy.

Biologie podle

něj

neví dost; neznáme tedy sami sebe. Nerozumíme fungování našeho mozku;
být

vědomi

svého

vědomí,

ale je

nezodpovědné

snažit se s ním na

informací manipulovat a znalosti o lidské mysli by nikdy

neměly

dosud o
měli

člověku

bychom si

základě nedostatečných

sloužit jakémukoliv jejímu

I
"vyepsovam
. 139
v

Je pro

""

něj zřejmé,

že všechny formy života jsou propojeny. Další zjeho specializací,

etymologie, mu pomáhá nalézt
pro

"člověka"

důkazy

pro takové výroky v jazykovědě, v původu slov. Slovo
původ

se životem v půdě a žije tedy v pokoře se

nezůstat

u pokory a souladu se životem pouze na

je odvozeno od planety, sdílí

vším ostatním životem. Nabízí se výzva
lingvistické rovině.

138

Jedná se o texty vybrané z anglických originálů: The Lives oj the Cell, 1. vyd. 1984; The Medusa and the

Snail, 1. vyd. 1979; The Youngest Science, 1. vyd. 1983; Late Night Tho1lghts on Listening to Mahler 's Ninth
Symphony, 1. vyd. 1983.
139

Tím tedy vylučuje tu cestu k využití potenciálu lidské mysli, která spoléhá na užívání chemických látek

ovlivňujících činnost

mozku. V Thomasově koncepci jde o cestu k životu

J. C. liHy, T. Leary, T. McKenna
pozoruhodném

či

C. Castaneda

světle.
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představují

zodpovědnější, nicméně

autority jako

halucinogenní dfogy v přinejmenším

Pokud se

týče

průkopnická alchymie pro přírodovědu.

Literatura, hudba, výtvarno, to vše je
strohá

vědecká

vyučována

věd,

Thomasova hodnocení humanitních
140

Odvolává se však vehementně i na umění.

kompetentnější

třeba

pojednávat o tajemství života, nežli

ničí. Věda, říká

analýza, jež toto tajemství spíše

zcela jinak. Mládež je

vidí je v téže roli, kterou hrála

upozorňovat

měla

Thomas, by

také na

věci

být

neobjasněné

a

nepochopitelné, nikoliv jim pouze vtloukat zjednodušené dogmatické základy. Ekologie by
tak

měla

být zahrnuta do školních osnov co

je soustavou

vzájemně

závislých

tvorů.

nejdříve,

dítě

aby

záhy došlo k poznání, že život

člověk součástí

Je-li tedy

soustavy pozemského

života, musí být biosféra předmětem studia rovněž humanitních věd.
V protikladu ke koncepcím

zmiňovaným

ve druhém oddílu, stavícím

člověka

bezohledného predátora s kořistnickými sklony a sobeckými geny, vidí Thomas
zrozeného a

vyrůstajícího

zachovat harmonii
spočívá nicméně

do pozice

člověka

jako

v lásce k bližnímu. Vkládá do lidských rukou nemalý úkol -

světa prostřednictvím

myšlení,

vědy

a kultury. Budoucnost,

říká

Thomas,

na bedrech básníků.

Paleontolog, biolog a filosof francouzského

původu

Pierre Teilhard de Chardin (1881-

1955) se na své vědecké dráze věnoval také integraci náboženské zkušenosti a přírodních věd,
především křesťanství

závěry,

a

evoluční

teorie. Ze svých

které zasahují do oblasti holistického

přírodovědeckých poznatků

porozumění

však vyvodil

univerzu. V práci Místo

člověka v

přírodi 41 formuluje myšlenku, že ukazatelem stupně oživení organismu je jeho cerebralizace.
čím přesněji uskutečňuje svůj

Bytost žije naplno tím spíše,
zástupce exaktních

věd připisuje

člověka

a

Teilhardově

zároveň

záměr. Zároveň

pojetí

intel~ktuální

uspořádává,

v člověku se vesmír

a morální krizi pokroku.

není tedy jen nahodilou

takzvaně

jako
právě

mystice v poznání nezanedbatelnou roli, protože

mystika a náboženství mohou překonat
Vesmír se v

životní

přírodou;

kolem

navíjí. Etické a sociální sjednocování

pozvedlo člověka do myslící sféry, noosféry.142 Člověk však nestojí na vrcholu možností
života; vývoj
doplňuje

tolikráte

směřuje

k další cerebralizaci,

neboť

nervovou soustavu celé

a zdokonaluje mozek každého jednotlivce. Vidíme zde
zmiňovanou

přesně

společnosti

zformulovanou již;

myšlenku jakéhosi absolutního, univerzálního reservoáru mysli, v

němž

hraje každé individuum význačnou a nezastupitelnou roli.

1-10

Psáno na počátku osmdesátých let.

141

Fr. orig. La Place de I'Homme dans la Nature : Le Groupe zoologique humain, 1. vyd. 1956.

1-11

Termín před Teilhardem de Chardin užíval i ruský geofyzik a filosof Vladimír Ivanovič Vemadskij (1863-

1945), autor dnes již běžného pojmu biosféry, oživené složky Země.
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Život, jenž je podle Teilharda obecnou vlastností kosmické látky, je účinkem
růstu

korpuskulárního

složitosti. Tyto teze jsou

nápadně

podobné

Bentovově

hierarchizaci

komplikovanosti vědomí a jeho splývání v absolutnu.
Teilhardova hierachizující teorie mysli může být do jisté míry dána do souvislosti s dalším
příspěvkem přírodovědce,

který se ovšem na své profesionální dráze pohyboval

věd společenských, konkrétně

v oblasti

výrazně

v antropologii. Jedná se partnera a spolupracovníka

Margaret Meadové, ve spojitosti s Fritjofem Caprou a Humbertem Maturanou
Gregory Batesona. V této práci jej

také

řadíme

mezi

přírodovědce

zmíněného

vzhledem k přírodovědnému

základu teorie prezentované v práci j\lfysl a příroda: nezbytná jednota. 143
V úvodu Bateson upozorňuje na myšlenku, kterou najdeme již u Platóna, ale též
u Williama Blakea, a to že hmotný svět je pouze vedlejším produktem skutečného
tvarů

například

světa, světa

a idejí. Mysl je tedy absolutní abstraktno, Batesonovou terminologií no-thing,

ne-věc,

existující pouze ve svých myšlenkách.
V analogii k estetice vnímání, jak ji jemně nastiňuje například Aldo Leopold v reflexi ryze
přírodních jevů, přísluší

i podle Batesona

přívlastek

estetický tomu, co je citlivé k podobám.

Svoji estetiku má i konečná jednota mysli a přírody, kterou shledává danou, jsoucí.
Jakožto exaktní
předpokladech.

vědec

je Bateson fundován k formulaci teze, že vše je založeno na

Jak ukazuje

koneckonců nejčerstvější

vývoj fyziky, numerická,

měřená

přesnost již není hlavní metou vpravdě racionálních věd. Důležité je porozumění systému,

který je ovšem natolik složitý, že skrze prostou deskripci by takový úkol nebyl pro
časovém

v žádném

předpokladu

našim

uskutečnitelný.

předpoklady,

které by měly být vlastní veškeré mysli,

fakt, že věda nikdy nic nedokazuje.

vjemům.

neopravňuje

Proto je nezbytný smysl pro vyslovení

a schopnost pracovat s přibližnostmi.

Mezi základní
například

horizontu

Vědaje

To tedy logicky 'znamená, že takových

striktní

vědecké

postupy ke

respektive
vědění

odpověď

143

nutně

podle Batesona

inetod jiných. Tím pádem

představit

představuje

osobní. Toto osobní

být více a nic

si

svět,

jaký je, a

ve své mysli. Otázka po
vědění

svět

vědění,

je pak jen drobnou

částí

širšího, celistvého, které je sdíleno veškerou biosférou, veškerým tvorstvem.

Bateson je
někteří

na ni, je vždy

způsobů může

zpochybňování výsledků

povstává takovým, jakým si jej jedinec

patří

takjen způsob vnímání a dávání smyslu

neexistuje žádné dogmatické objektivní poznání; nelze
částečně

člověka

jiní

umírněnější,

vědci

co se

týče přiznání vědomí

neostýchají uznat

vědomí

jiným formám nežli

primitivních

Ang. orig. Mind and Nature: A Necessmy Unit, 1. vyd. 1979.
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organismů,

člověku.

Kde se

ale také neživých složek

planety (viz

s

dostatečně

např.

Bentov nebo Leopold), tam

přisuzuje

složitou nervovou soustavou. Tato autonomní mysl je

zániku,

účelnosti, výběm

vytvářet

vyšší celky.

Hranice jednotlivce,

činnost

mentální

nicméně

pouze tvom

schopna nejen

a empirie, ale schopna též spojovat se s podobnými systémy a

říká

Bateson, existují-li

prostorové. Taková koncepce je daleka omezení

skutečně,

případě

neJsou v žádném

působnosti

člověka

pouze na svoji

limitovanou lokalizovanou existenci, naopak ukazuje na nezbytné propojení systému života
jedince a mnoha generací.

Nicméně

Batesonovou

odpovědí

na hmbý, redukcionistický

materialismus není mimosmyslové vnímání nebo spiritismus, ale krása. Tato hodnota
v jednotlivostech, ať už jde o živého tvora, krajinu,
Poněkud

specifické místo mezi

báseň či

výčtem přírodovědců

spočívá

myšlenku.
zaujímá americký neurofyziolog,

biofyzik a počítačový teoretik John C. Lilly (1915-2001). Ten rozpracovává v práci Vědec,144
kterou sám

označil

za metafyzický životopis, teorii hranic a úrovní mysli. Jeho

metoda je sice kontroverzní, ale to, že i

prostřednictvím

vědecká

užívání psychotropních látek se dá

docílit výsledků kompatibilních se závěry vědců pracujících podle zavedených postupů, může
ukazovat na jejich pravost.
Drogu,
izolační

konkrétně

nádrže, která

LSD, Lilly užívá ve
zajišťuje

stupňovaných

dávkách. Své

vnějších vjemů,

naprostou absenci

od ponom do sebe sama. Je to extrémní situace, která

tělo přitom ponoří

do

které by rozptylovaly mysl

uměle

navozuje mozku ideální

podmínky pro vybuzení.
Lilly na svých výpravách pod vlivem drog potkává Bytost, kterou vnímá jako
nelimitovanou entitu mysli.
probádat vyšší vrstvy našeho
zmiňovaným

Prostřednictvím

vědomí,

exaltace navozené chemickou látkou

což se ve svém

důsledku

můžeme

kryje s mystickým zážitkem

v díle F. Capry, jehožje ale dosaženo jinými prostředky.

Konečným zjištěním je

již několikrát uváděná propojenost ajednota všech věcí.
Droga, tentokrát však v ryze
konsistentní koncepce dalšího

přírodní podobě

rostlinného extraktu, je výchozí bod vysoce

přírodovědce, konkrétně

amerického etnobotanika Terence

McKenny (1946-2000). Jeho teorie evoluce jakožto řady výbojů do- nových dimenzí reality,
interpretace kultury v pozici hyperdimenzionální reality
života, výzkumy lidské mysli a komentáře dalšího

l-l-l

Ang. orig. The Scientist, 1. vyd. 1968.
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uskutečňující

směřování společnosti

biologický program
jsou shrnuty v knize

Návrat archaismu: spekulace o psychedelických houbách, Amazonii, virtuální realitě, UFO,
evoluci, šamanismu, znovuzrození Bohyně a konci historie. 145
Jak je zřejmé z titulu práce, McKenna se dotýká témat, jež jsou přespříliš mimo rámec již
zmiňovaných
případě

koncepcí, a zasahují mnohdy do

relativně

spekulativních sfér. V každém

však McKenna nabízí úhel pohledu, který podpírá alternativní koncepci

straně uvědomělého

vztahu k životnímu

prostředí

především

na

a možností lidské mysli dotýkat se

univerzálních sfér.
McKenna se snaží zkoumat realitu v šamanském duchu a šamanskými
teorie stojí na

zdůraznění

významu rostliny,

především

prostředky;

rostliny jako zdroje psychedelických

látek, v evoluci a vývoji lidské kultury. Halucinogenní rostliny pokládá na
podrobného studia dějin technik vyvolání extáze a
prostředek.

Jeho práce je

pokládá za slepou
svou

vědou

větev

velice vzdálená

planetě.

Těmito

vizionářských

přijít

představě

proti materialismu a

o objektivní

základě

cestování za nejefektivnější
vědecké racionalitě,

vývoje lidského myšlení. Podle McKenny je

obrovský potenciál, a to
naší

cíleně zaměřena

jeho

jež

současná společnost

pravdě. Otevřená

se

mysl však nabízí

do styku s opravdovou strukturou hodnot a informací vlastní

základními hodnotami jsou život a další lidské,

pečovatelské

a

ekologicky sensitivní hodnoty.
Realita je pro McKennu dynamickým organismem, jehož je
Směřování

k optimální

aktivitě

bude

naplněno

cestou

člověk

bytostnou

"zplnomocnění přímé

součástí.

zkušenosti a

překonání iluze oddělenosti".146 Psychedelická zkušenost předjímá ve své podstatě život

odehrávající se v klíčové oblasti lidské mysli, v imaginaci.
vesmíru vlastní duše, jenž není o nic
nazření

staronového postoje ke

méně nekonečný

Opuštění

než vesmír

vlastního

těla

vnější,

předpokladem

je

a cesta do

světu.

McKenna poukazuje mimo jiné také na fenomén spojitosti. Ta je uchovávaná a
soustřeďovaná

v průběhu celých

dějin časoprostoru

- mysl a hmota se stávají na

kvantově

mechanické úrovni jednou jedinou entitou. Energetické systémy si uchovávají informací,
kteráje po dosažení jisté úrovně přelévána do takzvaných širších rámců odezvy.
. Za organizovaný model 21. století l47 je v Návratu archaismu zvolena právě rostlina jako
zdroj duchovního poznání. Akcentace rostlinných forem a zákonitostí života by
dvě

výrazné

změny

ve

společnosti:

feminizaci kultury a hledání hodnot

145

Ang, orig. The Archaic Revival, 1. vyd. 1992.

146

T. McKENNA, 1998, s. 42.

147

Modelem 19. století, uvádí McKenna, je stroj, modelem 20. století pak počítač.
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měla přinést

uvnitř

sebe sama.

Takové procesy by pak
prostředí,

měly

být základem pro reformy na poli detoxikace

přírodního

vyladění

celkového

maximalizace kvalit spojitosti a symbiózy s jinými druhy,

systému v souladu s teorií Gaia, recyklace, fotovoltické energie a energie využívající globální
rozdílů

atmosféry, stírání
diverzity. "Výše

mezi živým a neživým (nanotechnologie) a zachování biologické

načrtnuté

obrysy možností by mohly vést k prosazení

mohli nazvat cit gaianského holismu

čili

něčeho,

co bychom

smysl pro jednotu a vyváženost v přírodě i vyvážení

naší lidské pozice v rámci této dynamické a rozvíjející se rovnováhy". 148
McKenna je

přesvědčen,

že "Logos je

skutečností

a že existuje

Nadduše, která prostupuje veškerý bios této planety, a že naše rovnováha,

řídící

Mysl, jakási

důstojnost

i kvalita

duchovního uvědomění záleží na přímém kontaktu s touto oblastí".149 Jeho cesta vede
skrze šamanismus a užívání psychedelických látek, ale jeho

závěry

jsou viditelně relevantní i

v kontextu oficiálních výzkumů.
Tímto neobvyklým myslitelem

uzavřeme výběr

jdoucí odlišnými cestami, stojící na odlišných
výsledkům,

docházejí k obdobným
člověka

autorit z přírodních

předpokladech

věd,

jejichž teorie,

a motivované odlišnými úkoly,

poukazujícím na holistickou alternativní koncepci místa

v přírodě, kde mysl daleko

překračuje

funkci pomíjivého myšlenkového kapitálu

jedince, ztraceného v nesourodém prostředí.
4.1.2. Humanitní vědci

Odborníci
nepatrnou

působící

část,

definice místa

nejsou

člověka

na poli

přírodních věd,

samozřejmě

z nichž jsme uvedli a komentovali pouze

jedinou skupinou

vědců

obracejících se k problému

v přírodě ve spojení s chápáním lidské mysli. V kontextu této práce

byly doposud jmenovány práce, které nevznikly

dříve

než ve· 20. století. Vyplývá to

z reálného vývoje poznání na poli přírodovědy, jejíž závěry staršího data ze

zřejmých důvodů

nej sou rovnocenné znalostem dnešním.
Humanitní

vědy

však takovýto obecný a

jednoznačný

pravdivosti dat nezaznamenaly. Je to zcela samozřejmé,
člověka, vědomí,

mysli a reality.

komplexní od samého

počátku

Společenské vědy

T. McKENNA, 1998, s. 294.
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Tamtéž, s. 323-324.

podobně

jako tomu bylo u definování

se zabývají tématy, jež jsou dynamická a

a nový pohled sice vnáší do problému nové

však nemůže vyčerpávajícím způsobem vysvětlit.

148

chronologický vývoj v kvalitě a
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světlo,

nikdy jej

Specifická je pozice filosofie, jež v některých,
dospěla

logiky koncipovaných otázkách
stěžejní

otázky zůstávají stále

v intencích ryzího rozumu a

v čase k uspokojivějším

nezodpovězené.

myšlenky, jež souzní s výsledky

především

výsledkům,

avšak její

Proto je však v dějinách filosofie možné nalézt

nejmodernější přírodovědy,

která nyní

dospěla

do bodu, kdy

se jimi zabývá, neboť ji k tomu přivádí její vědecká fakta. Filosofie se však, jak plyne zjejí
podstaty, takovým způsobem tázala již od svého úsvitu, bez opory o měřitebiá data.
Nejprve se tedy porozhlédneme po analogiích s alternativní koncepcí místa

člověka

v přírodě s akcentací potenciálujeho mysli v dějinách filosofie od závěru antiky do 20. století,
následně

uvedeme autority

napříč

společenskými vědami

a

zároveň

z oblasti soudobé

filosofie.
4.1.2.1. Základy alternativních koncepcí v
Dějiny

také

filosofie

značné

čítají

množství

desítky jmen

dějinách

myslitelů,

filosofie

mezi nimiž by beze sporu bylo možné najít

těch, kteří pravděpodobně nepatřili

pokrokovému trendu ve filosofii své doby, ale
podobným výše prezentovaným,
Systematické,
člověka

práci,
začíná

vyčerpávající

opřeným

dospěli

k převládajícímu, modernímu a
k závěrům

až

překvapivě

o současné přírodní vědy.

zpracování problematiky alternativních koncepcí místa

v přírodě v souvislosti s lidskou myslí by bylo vhodnou

nicméně

často

budeme nuceni nastínit pouze kusý

ve 2. století u Marca Aurelia a

končí

výběr

v druhé

podpůrnou

studií pro tuto

filosofických autorit, který

polovině

časově

19. století u Hemy Davida

Thoreaua. Nejedná se tedy o kompletní systematickou analýzu problému, jak se objevoval
v

dějinách

filosofie, ale spíše o

naznačení

možnosti hledat

kořeny

filosofických systémech. Zvolené autority jsou chápány jako
z dobového myšlenkového kontextu.

Klíčem

orientovaná práce, která poslouží jako
v

dějinách

kjejich

pomůcka

výběru

koncepce v historických

příklady nutně

vytržené

je vždy konkrétní filosoficky

pro ilustraci k alternativní koncepci

lidského myšlenÍ.

Marcus Aurelius Antoninus Augustus (121-180) byl

římským

císařem

a jedním
z nejdůležitějších stoických filosofů. Na sklonku svého života sepsal dílo Hovory k sobi 50
v podobě souboru pravidel a sebestimulujících tezÍ. V jeho filosofii hraje
moment smrti, jež je v konečné fázi

měřítkem

roli

života, jeho zánikem, a v konfrontaci s ním lze

snáze nahlédnout malichernost a krátkozrakost lidského jednání.

150

důležitou

Řec. orig. Ta eis heauton, 1. vyd. 1558.
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Spisek však dokládá také jeho hluboký a
definovat pozici

člověka

v jeho

prostředí. Předně

přeměn rozličných prvků přírody, přičemž
představovat

upřímný

vztah k přírodě a schopnost

poukazuje na neutuchající proces

však to, co se

děje

zlo. Mluvit a jednat v souladu s přírodou je konec

v souladu s ní,
konců

pro

jasně

změn

a

nemůže

člověka

jeho

nezadatelné právo a také povinnost.
Je-li vesmír neustálou přeměnou, pak je život představou. Vše, co jest, je zárodek něčeho,
co teprve vznikne, a duše je po smrti znova pojímána ve vesmírnou
naznačena

zárodečnou

látku. Je zde

všeobecná jednota duše všech rozumných bytostí a vesmír je charakterizován jako

sjednocený celek,

spořádanost

a prozřetelnost, jednotná živá bytost o jediné hmotné

a jediné duši, kde vše dospívá kjednomu
míry navzájem

spřízněny, neboť

vědění

o

něm.

"Vždyt' všechny

věci

podstatě

jsou do jisté

vyplývají jedna z druhé souhlasným a jednotným

napětím

v hmotné podstatě".!5! A dále: "To, co vyžaduje přirozenost vesmírného celku a co přispívá
kjeho zachování, je dobrem i každé jednotlivé části přírody". !52 Vše hmotné má jednoho dne
zmizet ve vesmírné pralátce, každá

činná

síla je pojímána ve vesmírný rozum a veškeré

vzpomínky budou pohřbeny věčností.
Marcus Aurelius jsoucna hierarchizuje, bytosti

neoduševnělé

oduševnělé, leč

nerozumné, a ty zase mají být

době je důležité

zachovat si svobodu myšlení, shovívavost, prostotu a skromnost.

Křesťanští

filosofové,

hovoří-li

teologie, kde nejvyšší instancí
situované

často

praktikují

způsobem,

světu

o vesmíru

zůstává

podřízeny

jsou tu pro bytosti

či

rozumným

oduševnělým.

V každé

lidské mysli a duši, uvažují vždy v intencích

fakt Boha.

Přesto

i v dějinách evropské filosofie,

v náboženském kontextu, najdeme myslitele, jež svoji náboženskou zkušenost
v

němž můžeme vidět

základní

pilíře

alternativního postoje

člověka

ke

a sobě samému.

Jedním z takových filosofů je německý teolog a mystik, známý pod jménem Mistr Eckhart
(1260-1328). Ve svém útlém spise Vom Wunder der SeeleI53 zdůrazňuje nutnost poznání sebe
sama ve snaze dosáhnout nejvyššího dobra. "Veškerá láska tohoto

světa

je postavena na

sebelásce. Zanecháš-li sebelásky, opustíš snadno i celý svět". !54
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MARCUS AURELlUS, 2006, s. 57.
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Tamtéž, s. 15.
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Jedná se o výběr ze souborného díla Predigte und Traktate, jehož velká část vznikla kolem roku 1314.
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J. ECKEHART, 1935, s. 45. "Alle Liebe dieser Welt ist auf Eigen-Liebe gebaut. LieJ3est du die Eigenliebe,

du lieJ3est leicht die ganze Welt."

(Přel.

Z. S.).
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přirozeně

Mistr Eckhart
překračující

chápe lidskou duši jako nesmrtelnou entitu, v níž existuje síla

veškerou hmotu. Mezi její hybné síly

patří paměť,

rozum a

vůle.

Hledáme-li

v díle Mistra Eckharta myšlenku moci a jedinečnosti lidské mysli, stojí za povšimnutí jeho (ve
své

době

heretické)

přesvědčení

o přítomnosti Boha v lidské duši. Láska

důstojného člověka,
říká

milovaného lidmi a Bohem, nabývá kosmických sil. Kdo miluje kámen,
kamenem; kdo miluje

člověka,

je

člověkem.

Neodvažuje se

dokončit

Eckhart, je

tvrzení o bytosti milující

Boha, ale v jeho myšlení je už tímto náznakem patrná důvěra ve vznešenost lidské bytosti, jeli schopna přistupovat ke
Eckhartova jsoucnost
každá

věc

světu

s pokorou.

(něm.

Istigkeit) není jako u Platóna

je v jeho mystické koncepci

vizionářský

uzřít

zážitek je možno

zároveň

dělena

pomíjivostí i

na jsoucno a stávání -

věčným

životem a skrze

zdroj vší existence. Taková zkušenost je pozastavením

neurčitého trvání a mysl v ní překračuje prostor i čas. 155

Dalším z hluboce

věřících,

avšak svým

způsobem

neklasických

myslitelů,

je francouzský

matematik, fyzik a filosof Blaise Pascal (1623-1662). Pascal opustil v posledních osmi letech
svého života

svět

exaktní

vědy

a

ponořil

se do filosofie a teologie.

Nedokončené

dílo

A1yšlenkyl56 obsahuje brilantní reflexe aspektů života v perspektivě jeho pomíjivosti i
věčnosti.
přivádí

Hluboká víra

Pascala k vyzdvižení emocionality a subjektivity,

naše uvažování nakonec podléhá citu.

Přehnané

je podle

něj

neboť

všechno

rozum zcela vylučovat i uznávat

pouze ten. Vyslovuje myšlenku, že instinkt a rozum jsou dvojím znamením jediné
přirozenosti. Přirozeností člověka je

popírat,

věřit

a pochybovat.

Pascal je schopen uchopit slovy problém nepoznatelného.
člověka

je

podat

přistoupit

konečný důkaz

na

skutečnost,

popírat existenci

něčeho,

a

zároveň

že není

nepozná-li

člověk

představu

způsobilý dospět

k

o pravdě.

si nemohoucnost

Konečným

vyčerpávajícímu

úkolem rozumu

poznání, a že nelze

co není pochopitelné. Rozpornost totiž podle Pascala není známkou

nesprávnosti a stejně tak absence
Nad přírodou se má

jeho

Uvědomuje

člověk

rozporuještě

neukazuje na pravdivost.

zamyslet v její vznešené a plné velebnosti. Nelze poznat části,

nejprve celek,

neboť

vše je rozmanité a

zároveň

jedním. Vše je u Pascala

nahlíženo z perspektivy pevné víry v Boha, která není proti smyslům, ale nad nimi.
Už v Myšlenkách najdeme pobídnutí

vědce

ke snaze mít

zkušenosti, nežli o jediné úzce vymezené oblasti.
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A. HUXLEY, 1996.
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Fr. orig. Penseés, l. vyd. 1670.
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představu

Shromažďování

o více aspektech žité
informací za

účelem

získání si úcty druhých považuje za sebestředné. Člověk, říká Pascal, je všímavý
k maličkostem, a opomíjí

přitom věci skutečně

významné.

Přitom

je vznešený v tu chvíli,

v níž si uvědomí svoji ubohost.
Filosofie Blaise Pascala je vynikajícím
který se dokáže
povědomí

pokorně

před

sklonit

příkladem světonázoru špičkového přírodovědce,
zůstává

tím, co

jeho bystrému intelektu skryto a má

o komplexnosti a propojenosti prostředí, v němž žije.

Francouzský romantický filosof, humanista Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), byl ve
své době, v epoše nastupujícího osvícenství, vystaven celoživotnímu všeobecnému zneuznání
za svoji výzvu k
přirozenosti.

opětovnému

návratu k hodnotám

Pozoruhodnou prací, která

nepatří

zakořeněným

mezi jeho

nejčastěji

v přírodě a lidské

citovaná díla, je spisek

nazvaný Sny samotářského chodce. 157 Tyto texty Rousseau napsal na samém sklonku svého
života, v

době

psychického i fyzického

vyčerpání,

kdy však již

překonal

nápor duševní

potlačení

rozumu. Jeho

choroby a smířeně rezignoval na člověka, aby plně docenil přírodu.
připisovat

Bylo by nesprávné
námitky

směřují

Rousseauovi snahu o naprosté

pouze proti rozumu okradenému o soucit a

svědomí.

Studium lidské

podstaty, které je motivováno jinými pohnutkami než poznáním sebe sama, považuje za
domýšlivé a

neužitečné, stejně

jako pracovní

činnost

vyvíjenou pro jiné

rozvoj vlastní osobnosti. Rousseau botanik kritizuje studium přírody
prospěchem, například

účely

měřené

než osvícení a

naším hmotným

redukování rostlin na farmakologické suroviny; zkoumání

ospravedlnitelné jedině hledáním nových důvodů,
Kde se filosof uchyluje do

přírody,

tam si ji

proč ji

přírody

je

milovat.

plně uvědomuje

jako hlubinu a pramen bytí,

jako zdroj života, který je ve své nekonečné kráse nepochopitelný.158 Jeho úniky do snění a
obrazivosti nejsou projevem idealistické mladické nezkušené mysli, ale naopak vyzrálou
uvědomělou

cestou

Nejšťastnějším

rozpoložením

v přírodou oživené
ztotožněn.

vzdělané

krajině

osoby, která se na konci svého života oddává

člověka

samotě.

je, když se zabývá sám sebou a svým bytím a když se

"ztratí v nesmírnosti toho krásného systému, s nímž se cítí

Tehdy mu všechny jednotlivé

předměty

unikají, nevidí a nevnímá nic než

celek".159 Rousseau byl schopen vidět shodu mezi nesmrtelnou lidskou podstatou a fyzickým
157

Fr. orig. Les Reveries dll Promenellr Solitaire, 1. vyd. 1782.

158

"Probíraje se z dlouhého a sladkého snění, viděl jsem se obklopen zelení, květinami a ptáky a nechal jsem své

oči

bloudit po vzdálených romantických

všechny ty laskavé

předměty jsem

co mne obklopovalo,
159

nedařilo

březích

lemujících ohromnou plochu

průzračné

zahrnoval do svých představ, a když jsem postupně

se mi své

představy oddělit

a

přicházel

křišťálové

k

sobě

a k tomu,

od skutečnosti." J.-1. ROUSSEAU, 2002, s. 93.

Tamtéž, s. 113.
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vody,

uspořádáním

tohoto

světa,

v němž vládne

řád.

"Cítím nevýslovné vytržení a uchvácení, když

se takřka rozplývám v soustavě všech bytostí a ztotožňuji se s celou přírodou". 160
Popisy jeho hluboce duchovních
prostředí

intelektuální

Nejhodnotnějšími

jsou

zážitků

nápadně

nicnedělání

ve chvílích

mimo jakékoli

podobné orientálním mystickým zkušenostem.
pětašedesátiletého

ctnostmi jsou pro

trpělivost,

filosofa

mírnost,

odevzdanost, poctivost, ne stranná spravedlnost a svoboda. Svoboda zde však neznamená, že
si

člověk může dělat,

předpokladem

života

co chce, ale že nikdy nemusí
věrného těmto

dělat

zásadám je sebeúcta,

okouzleného pokrokem a mechanizací

světa,

to, co nechce.
čímž

Konečně klíčovým

Rousseau apeluje na

člověka

ve kterém není pro pokornou svobodnou bytost

vážící si sebe sama místo.
Významný

německý

básník, dramatik, romanopisec, humanista a

přírodovědec

Johann

Wolfgang von Goethe (1749-1832) je také autorem mnoha krátkých i rozsáhlejších
teoretických studií, které byly vydány pod názvy Schriften zur Naturwissenschaftl61 a
Kunsttheoretische Schriften. 162 Slovenský nakladatel vydal výběr těchto textů pod názvem O
prírode a umení. Charakter této práce

filosoficky
autorů

laděné

splňuje

(v úvodu tohoto oddílu

kritéria

studie, jejíž závěry souzní s alternativní koncepcí místa člověka v přírodě u

orientovaných ryze filosoficky.

Goethe koncipuje

přírodu jako

od mechanistického obrazu

světa

komplex vyvíjejících se organických celků a odklání se tak
k evolučnínm schématu. Jak uvádí František Novosada

v předmluvě k výběru z autorových prací, ve studii
Goethe
smrti,

vysvětlená)

přírodní

lze

z roku 1782 charakterizuje

systém jako syntézu vznikání a zanikání, jednoty a rozmanitosti, života a

skutečnosti

Ačkoliv

Příroda

a zdání.

dospět

pouze k neúplnému poznání a je nutné

připouštět

a předpokládat

něco

neprozkoumatelného, jsou jinak možnosti bádání bez hranic. "Nie všetko želatel'né je
dosiahnutelné, nie všetko poznaniahodné poznatel'né".163 Či na jiném místě: "Najkrajším
šťastím mysliaceho človeka je prebádať prebádatel'né a pokojne uctievať neprebádatel'né".I64
Tvořivá,

nezávislá mohutnost duchovních sil je schopna uchopit a zpracovat zkušenost, která

však nikdy

nepřekračuje

hranice viditelného. Goethe se brání

přílišné

abstrakci a jeho
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J.-J. ROUSSEAU, 2002, s. 117.
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Například studie O metamOlfóze rostlin byla poprvé vydána v roce 1790, další spisy byly vydávány v letech

1817-1824.
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Jedná se o studie vydávané v letech 1827-1830.

163

1. W. von GOETHE, 1982, s. 96.
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Tamtéž, s. 98.
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filosofie

zůstává součástí

podřizovat

konkrétního zkoumání
střední

všeobecnému. Ve snaze najít

skutečnosti.

Specifické a zvláštní odmítá
obě

cestu mezi indukcí a dedukcí, které

jako

metody podrobuje kritice, dochází k takzvanému předmětnému myšlení, racionální empirii.
Filosofie má upevnit náš

původní

pocit jednoty s přírodou, založený na hlubokém a

zklidněném nazírání. Poukazuje na tajemství rozumu a snaží se je vyřešit slovem. 165 Člověk

pozná sám sebe, jestliže pozná svět, který postihuje jedině sám v sobě, a sebe jedině v něm.
Goethe,

ačkoliv zdůrazňuje

zprostředkovanost,
umělecké

Role

dialektiku subjektu a objektu, jejich jednotu a vzájemnou

a zkoumá podíl subjektu na poznání a

označuje vědecké,

filosofické i

koncepce za osobně zatížené, zachovává vždy primát objektu.
umění

skutečnosti

v reflexi

Poezii dokonce odmítá

označit

za

je

neobyčejná;

umění

nejdůstojnějším

je

a dává jí

přívlastek

interpretem

přírody.

génia jakožto vnuknutému

zachycení pravdy.
Konečně vědu

kritizuje za její oddalování se životu a navracení se k

také pro neblahou tendenci zapomínat již

dříve

objevené a

složitě

němu

oklikami, a

za již vyslovené pravdy

znova bojovat.
současníka,

Filosofii svého o generaci mladšího

romantického

německého

Friedricha Wilhelma Josepha von Schellinga (1775-1854), Goethe s oblibou
naturfilosofie mu připadala příliš abstrahovaná od

skutečnosti. Nicméně

četl,

myslitele

avšak jeho

se krátce zastavíme u

výběru z jeho početných skic a studií, vydaného pod názvem Drobné spisy afragmenty.166

Schellingova teorie poznání je založena na
v rozumu. To, co tuto jednotu poznává, je
Příroda

opět

jednotě

totéž,

čímž

poznávajícího a poznávaného
je

doplněna

jakási trojjedinost.

sama pak ví svou vlastní bytostí, magicky.

Základem metafyziky je schopnost

bezprostředně

vnímat mnohé v jednom a jedno

v mnohém, tedy smysl pro totalitu. Na konci 18. století kritizuje Schelling
mechanistické
smyslového.

ladění,

"Haněli

vašich abstrakcí.
věcech vědy,

165

jež

jste

ničí

přírodu

Znetvořili

religia a

individualitu, za manické

očišťování

za to, že vám dala smysly a

vědu

za její

od všeho duchovního a

nestvořila člověka

podle vzoru

a zmrzačili jste jeho přirozenost. ... Nepamatovali jste na to, že ve

umění právě

tak jako v záležitostech světských nebylo nikdy vykonáno

Dále pak poezie poukazuje na tajemství přírody a snaží se je vyřešit obrazem a mystika poukazuje na

tajemství přírody a rozumu a snaží se je objasnit slovem a obrazem.
166

Vybráno z originálů Das sogenannte tilteste Systemprogramm, Kritische Fragmente, Der Friihling, Ober das

Wesen

delltscher

Wissenschajt,

Rede

an

die

Studierenden

der

Ludwig-Mcc<:milians-Universittit,

Anthropologisches Schema, Ober die Quelle der ewigen Wahrheit, vzniklých mezi lety 1796 a 1850.
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nic velkého, aniž by převládala síla přírody, a že ty

nejvznešenější

projevy duše jsou pro

mrtvé a neúčinné, není-li mocné smyslovosti. Nepomysleli jste na to, že když vymýtíte
připravíte zároveň
.

ctnost o látku, kterou by mohla použít, o matérii, bez níž se

svět

vášně,

nemůže

., 167

proJevIt...

Mezilidské vztahy vidí založené na absolutní

personalitě

jednotlivce, nikoliv na celku

podobnému vesmíru. Člověk je v jeho době (a dnes tomu není jinak) posuzován podle
absolutní schopnosti být sám pro sebe a vylučovat vše ostatní.
"Komu je rozum pravzorem, absolutno napodobením toho pravzoru, a filosofie kopií
napodobeniny a tedy

něčím

jiným než rozumem, ten sestupuje, místo aby stoupal, a nakonec

se ocitá v pustině". 168 Tedy stejně jako Goethe, staví se Schelling proti absolutnímu potírání
rozumu. Rozum
ohraničující.

všeho,

uvědomění

Vlastní duchovní substancí

prvotně

má být a k

umožňuje

plodí látku a je

čemu

příčinou

a svobodu,
člověka

bytí.

zároveň

je pak

Konečně

vůle,

k nejvyššímu protikladu, za který

samém jako

symbolizuje

jež je základem a

pak duch je

nemůžeme

nápadně

podobná té

účelem

a

důvodem

všeho, je tím, co

absolutně

a lidstva. Je

dosahuje až

místě,

myšlení až na

počátku

svobodné bytosti, s níž vystupuje celý

učitelku dějin

Pascalově,

jít dále. Bytí je na prvním

druhém. K etice se Schelling vyslovuje v tom smyslu, že na

něj

pořádající

se má vůle skrze rozum povýšit.

Schellingova jednota bytí a myšlení,

sobě

netvořící,

je

přesvědčen,

je nezbytná představa o

svět.

že básnické

A konečně poezie pro

umění přežije

všechny

ostatní vědy a umění.
Schellingův

vrstevník, protestantský teolog, filosof a pedagog, Friedrich Daniel Ernst

Schleiermacher (1768-1834), používá ve svém díle Harmonie 169 metaforický, téměř básnický
jazyk. Neschopnost sdílení života,

vztahů

s věčným a

se jim [lidem] hnusí, vnímat nové, prožívat, působit

nekonečným,

či tvořit;

vede k neprožívání. "Pak

posadí se na okraj útesu života,

ale nemohou dělat nic než s úsměvem plakat do tančících vln". 170
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F. G. 1. von SCHELLING, 2004, s. 63.

168

Tamtéž, s. 20.
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Schleiermacherovo souborné mnohosvazkové dílo Gesamtausgabe, respektive příslušný oddíl filosofických

úvah, byl poprvé vydáván v letech 1835-1864.
170

F. SCHLEIERMACHER, 1906, s. 3. "Dann ekelt es sie, Neues wahmehmen, oder geniel3en, wirken oder

hervorbringen; sie setzen sich ans Ufer des Lebens, aber konnen nichts tun, als in die tanzende Welle lachelnd
hinab weinen."

(Přel.

Z. S.).
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Svoboda a nekonečnost existuje jen pro toho, kdo ví, co je svět a člověk l71 a jak spolu
souvisí. To první a jediné je duch;
ovlivňujících.

do

svět

je

věčnou společností duchů

navzájem se

Svobodné je vždy moje konání, ale nikoliv už jeho účinky. Ty jsou začleněny

zákonů světa.

Každý skutek by nicméně podle Schleiermachera měl doprovázet pohled do

tajemství ducha a každý okamžik
světech. Neboť člověk

může člověk

prožívat mimo

je schopen vykonat více, než

Nejvyššímu není schopen odhalit všechno. Hlavní úkol

čas, zároveň

věří, ačkoliv
člověka

ve

ve vyšších

směřování

k tomu

vidí pak Schleiermacher ve

snaze být stále to, co je.
Ve
o

shodě

vědě, říká,

se Schellingem akcentuje i Schleiermacher význam
že

některé vědecké

veršů.

Pojednává-li

problémy je nutno chápat jako poezii, a

stejně

tak

obecně

některá

básnická díla soudit jakožto výplody vědy, a apeluje na její celistvost.
Vpravdě přírodním

kritik soudobé

myslitelem je také americký filosof,

společnosti,

Walden aneb Život v lesích.

skromném

příbytku

pozoruhodných

přírodovědec,

dílem je

Dílo popisuje dva roky jeho života v přírodě, často o samotě ve

v lesích nedaleko Waldenského rybníka ve

zápisků

nejznámějším

Henry David Thoreau (1817-1862). Jeho
l72

ale též literát a

státě

Massachusetts.

přírody

a pracovních poznámek pozorovatele

Kromě

a samoživitele

v přírodních podmínkách, však kniha obsahuje také mnohé myšlenky, jež souzní s výše
probíranými přírodovědně a filosoficky podloženými koncepcemi.
Thoreau lidské mysli

důvěřuje

a zdroj obraznosti by měl podle

něj

být proměněn ve zdroj

poznání. Jeho cesty k uvedení mysli do osvíceného stavu, kdy snáze chápe souvislosti
v systému, v rámci

něhož

existuje, představují kontemplace,

Schopnosti jedince ovlivnit jeho život jsou

nekonečné.

snění

a také

Jestliže

záměrná

zahálka.

člověk zamíří

tam,

říká

. Thoreau, kam ho vedou jeho sny, a bude se snažit žít životem odpovídajícím svým
představám, může

dosáhnout neobyčejných výsledků.

Konečně příroda,

byla bližší

kterou Thoreau dokázal

společností

myšlenky o všeobecné

důvěrně

poznat a začlenit se do ní, mu nakonec

než lidská. Ve Waldenu sice nejsou formulovány žádné pregnantní
jednotě

ryzího poznání role jedince ve

života
světě,

či

absolutním

vědomí,

ale vyplývají z pokorného a

jež se rozprostírá mezi pozicí jedné z bezpočtu

částí

celku a odpovědné klíčové eticky jednající bytosti.
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"Es ist umsonst, den Menschen zu teilen, alles hangt in ihm zusammen, alles ist eins." Tamtéž, s. 38. "Je

zbytečné dělit člověka
172

na části, vše v něm spolu navzájem souvisí, vše je jedním." (Přel. Z. S.).

Ang. orig. Walden, l. vyd. 1854.
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4.1.2.2. Alternativní koncepce ve společenských vědách a soudobé filosofii

Z autorit dvacátého století vybíráme
původní

profese z oblasti

lékařství,

pokusům

už byla jejich
směřovali

práv nebo filosofie, vždy ve své práci

uvědomění

k pokornému nahlížení života a
pravděpodobně právě

několik význačných myslitelů, kteří ať

si jednoty všeho bytí. Je však nutno
společenských věd

specializace soudobých

říci,

vede k méně

že

častým

o holistické uchopení žité zkušenosti, nežli je tomu u vědců pohybujících se na špici

věd přírodních.

Mohandas Karamchand Ghandi,
Brity

vzdělaný

celosvětově

znám jakožto Mahátma Gándhí (1869-1948),

právník, hlavní politický a myšlenkový

vůdce

indickém hnutí nezávislosti, byl vzorem pokorného a eticky
k životu. Za dobu svého
jediného

člověka

na

působení

základě

na

světové

scéně

politické

klíčová

Indie a

osoba v

neposkvrněného přístupu

prokázal

nekonečné

možnosti

myšlenkové zásadovosti ovlivnit budoucnost nejen sebe sama,

ale dokonce celého národa.
V titulu Al! men are brothers .' Life and Thoughts of Mahatma Gandhi as Told in His Own
Words l73 Gándhí mluví o seberealizaci jakožto metě, které se má člověk snažit dosáhnout.

Jeho názory na cestu k tomuto cíli jsou
nevylučují

se

am

s morálně

přirozeně

postaveny na jeho hluboké zbožnosti, ale

ryzím postojem

člověka

nepříslušejícího

k žádnému

z náboženství.
Gándhího filosofie aktivního nenásilí a života v pravdě úzce souvisí s jeho
o základní jednotě lidí a tedy i všeho živého.

"Nechtěl

bych žít na tomto

přesvědčením

světě, neměl-li

by být

jednotným".174 Pokud jeden člověk spirituálně vzroste, vzroste s ním celý svět; pokud selže,
je to selhání celku. Prvotní zdroj
opět

přesvědčení

o

jednotě

veškerenstva pramení u Gándhího

z náboženské víry, kdy tvrdí, že všechen život je jeden, neboť pochází od jediného Boha.

Na tomto

místě

vyspělost,

se podepisuje na etice celého jejího životního

je však podstatné

zdůraznit

postavu

člověka,

jehož etika, respektive její

prostředí. Zároveň

je tu

vnitřní růst

jedince přímo spojen s pozitivním vývojem univerza.
Německý, přesněji řečeno

(1875-1965),

elsaský teolog, hudebník, filosof a

přesvědčivě hovoří

o etice,

Lehre der Ehrfurcht vor dem Leben.

zodpovědnosti

175

lékař,

Albert Schweitzer

a celistvosti ve filosofickém spise Die

Schweitzer vychází ve své nauce úcty k životu

173

1. vyd. 1960.

]7.l

M. GÁNDHÍ, 1960, s. 123. "I would not like to live in this world if it is not to be one world." (Přel. Z. S.).

175

1. vyd. 1963.
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z premisy, že člověka nemůže zajímat pouze dobro jeho, nýbrž celé společnosti, l76 a proto je
rozšířit

nezbytné

dějiny

okruh solidarity. Zkoumá

životu a naopak také odporu k pozemskému
prosvětskou

etiku nachází v tradiční

čínské

přitakání

myšlenky bratrství všech lidí a

světu.

Soulad s přirozeným postojem ke

světu,

a izraelské myšlenkové tradici, dále u Zarathustry

a myslitelů renesance.
Schweitzer podrobuje kritice
nemateriální,
což

ještě

neměnné

a

tradiční

věčné podstatě

světonázor,

indický

světa

po stavený na iluzivnosti

a

všeho. Nenásilí interpretuje jako pouhé nekonání zla,

neznamená konání dobra. Soucit pro

něj

není citem

přirozeným,

ale spíše

metafyzickým. Jak bylo uvedeno výše, filosofie Mahátmy Gándhího tuto tradici svým
. způsobem překračuje.
Teoretickou etiku, kterou Schweitzer identifikuje
Kanta

či

například

u Epiktéta, Marca Aurelia,

Huma, charakterizuje jako veskrze subjektivní, což znamená její složité uvedení do

praxe. Základní tezí v tomto procesu je tvrzení, že je nutné ji při hlubším zkoumání rozšířit na
všechno živé a

stvořené.

Principem Schweitzerovy etiky je úcta k životu, jež však neustále

musí být doprovázena i hlubokou úctou k

sobě

samému. Takovým etickým chováním

vůči

každé bytosti dospíváme k duchovnímu pojetí univerza.
Prostřednictvím

Zde je

vidět

úcty k životu se

člověk

stává hlubším a

přivádí

patrná analogie s myšlenkami Gándhího, a
přístupu

univerzality spirituálního

ke

světu,

životnějším způsobem

zbožný.

nás tak na myšlenku

založeného na pokorné reflexi vnímaného,

seberealizaci založené na docenění sebe sama a svých schopností.
Svět nutně zůstává

podle Schweitzera pro
případě

poznání nemusí v žádném

člověka

tajemným, ovšem rezignace na konečné

znamenat bezradnost i

vůči

životu samému. "Pravá etika

začíná tam, kde končí potřeba slov".l77 Duchovní jednání je koneckonců vždy na poznání
běhu světa

nezávislé.
hodnotnější

Nauka úcty k životu nerozlišuje vyšší a nižší,
je

člověk přirozeně

rozhodnutí

v některých situacích nucen

zodpovědnost.

Tato teze

do fauny a flóry území, za
upřena

něž

připomíná

subjektivně

odstranění

volit, pak ovšem i

zvířeti či

bylo na

ačkoliv

převzít

citlivá rozhodnutí Aldo Leopolda

odpovídal; usmrcenému

jejich hodnota, ale jejich

a méně hodnotný život,

při

za své

zásazích

pokácenému stromu nebyla

základě

zkušenosti a schopnosti

odhadnout následky považováno za žádoucí.

176

"Co neprospívá roji, neprospívá ani včele." Marcus Aurelius

177

A. SCHWEITZER, 1963, s. 39. "Wahre Ethik fángt an, wo der Gebrauch der Worte aufh5rt." (Přel. Z. S.).
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Dvě

doposud v tomto oddílu

zmíněné

přímo

koncepce se nijak

potenciálem. Proto zde uvedeme další práci, která se naopak

nezabývají myslí a jejím

soustředí primárně

lidské osobnosti a teprve v druhém plánu dospívá k obecnějším

na podstatu

závěrům.

Americký

epistemolog, historik filosofie a filosof vědy Charlie Dunbar Broad (1887-1971) je autorem
spisku s názvem Humem Personality and the Possibility oj Us Survival. 178 Výchozí otázkou
této teoretické studie je otázka možného přežití lidské bytosti po tělesné smrti.
Lidská osobnost,

říká

Broad, jakožto bytost vztahující se k sobě jako k "já", je

fyzickým objektem a psychickým subjektem schopným zážitků.

Tělo

zároveň

a mysl jsou tedy nikoliv

vlastnictvím osoby, ale její podstatou. 179 Mysl nicméně ve vegetativní podobě existuje i u
(spočívá

rostlin
podobě

zvířat

u

v

časově

zkresleně,

a

očekávání),

živočišné

v

(zahrnuje krátkodobé retrospekce a prospekce, vnímání vnějších událostí,
konečně

vlastního a cizího), a
přítomnosti

paměti

se prolínající zkušenosti, absence

lidská mysl obsahuje jak reflexivní

a budoucnosti, tak údajnou

paměť

(která v

sobě

vědomí

nese i to, co si

těla

minulosti,

člověk

pamatuje

podmínečné

zážitky a

určité skutečné

bytosti, je

a má vliv na formování osobnosti a reflexi sebe sama),

retrospekce a dlouhodobé a reflexní emoce.
Osobní proud zkušenosti, který je podle Broada vlastní vždy
vždy jedním z bezpočtu takových

proudů,

avšak

obecně

pouze jeden proud zkušenosti. To však vyvrací už jen

se bere za jisté, že jedno
například

tělo

sdílí

fakt existence fenoménu

rozdvojené osobnosti.
Stejně

k témuž

tak

tělu.

může

být

zpochybněno

Organicky vnímané

i vztahování vlastností

tělo

je

přímo

chemickými a fyzikálními procesy v mozku a je

tělesného

ovlivňované

percepčně

aspektu individua

fyzickými událostmi a

centrální (z jeho centra je vnímán

objekt). Broad považuje za myslitelné (ang. conceivable), aby dispozič;ní báze l80 osobnosti
existovala v netělesnu. Je ovšem schopna, vyjma všech
s tělesností, .vnímat v této
neukotvené

dispoziční

netělesné

projevů

a dovedností spojených

fázi omezený proud zkušenosti. Analogií této

báze jsou zvukové vlny, jež nikdy nejsou zaznamenány

tělesně

příjemcem

signálu.

178

1. vyd. 1955.

179

Z toho vyplývá, že individuum jako celek nemůže být po smrti zachováno, protože jeho tělesná složka

podléhá rozkladu.
180

Dispoziční bází se myslí vrozené a neměnné vlastnosti, případně vrozené a změněné zkušeností, což vše je

jediným

činným

aspektem

například

ve spánku beze

snů.
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nepatří

Broadova koncepce
ekologický

rozměr,

přímo

mezi ty, v nichž by bylo možné

respektive snahu

odpovědět

na otázku po vztahu

identifikovat

člověka

k životu a

životnímu prostředí. Řadí se však mezi autory naznačující nevyužívaný a popíraný potenciál
lidské mysli.
přesvědčení

Například

o možnosti

Huxley jej však
vysvětlit

zmiňuje

směru

jakožto zastánce

lidskou mysl skrze

činnost

jdoucího proti

mozku. Broad chápe funkce

mozku spíše jako eliminující, nikoliv produkující. Člověk má schopnost vzpomenout si
v každém okamžiku na vše, co kdy prožil, a

zároveň

děje

vnímat vše, co se

kdekoliv ve

vesmíru. 181
Poté, co jsme zmínili
českého prostředí,

v jehož

několik světových
současné

autorit první poloviny 20. století,

filosofii najdeme

několik příkladů

přejdeme

do

myšlenkové orientace,

která nám pomůže rozkrýt další aktuální témata probírané problematiky.
Evoluční ontologií a podstatou ekologické krize se zabývá brněnský filosof Josef Šmajs

(* 1938). Odvoláváme se na jeho práci Filosofie psaná kurzívou,182 která rozpracovává teorii
střetu přírody

s kulturou a identifikuje kolektivní lidskou vinu a

odpovědnost

za kulturu

ohroženou ze strany poškozeného mateřského systému přírody.
Zemi jako celek charakterizuje Šmajs jako otevřený systém, uspořádaný organismus
s vnitřní konstitutivní organizací.

Evoluční

hodnota živých

organismů

je pak

přímo úměrná

neopakovatelnosti vývojových podmínek. Ekologická etika, uvádí Šmajs, musí být zakotvena
nejen v biologicky fixované lidské
například

v etice

Země

přirozenosti,

ale také v ontologii, jak je prezentována

Aldo Leopolda. Tento nový ontologický model

přírody

charakterizuje

jako spontánně tvořivou aktivitu,183 zahrnující předmětnost, procesuálnost a nevratný
ekologický čas. 184 Brání se vyčleňování člověka z přírody a apeluje na její uznání jakožto
jediného možného domova
jedinečnou přirozenou

člověka,

a kulturní

nejvyšší hodnoty

uspořádaností,

vůbec.

Pozemská

jejíž živou historickou

příroda

pamětí

je totiž

jsou živé

organismy. Šmajs dále rozvádí předpoklady a podmínky implementace změny směrem
k biofilní
některé

kultuře

v souvislosti

další aspekty jeho

181

A. HUXLEY, 1996.

182

1. vyd. 2003.

183

s politikou,

evoluční

vzděláním či

urbanizací. Podtrhneme však

ještě

ontologie.

Tato spontánně tvořivá skutečnost podle Šmajse zahrnuje přirozenou evoluční tvořivost i přirozenou

schopnost rozpadu. Také u Kosíka najdeme myšlenku, že z bezduchosti, pramenící z pragmatiky a domýšlivosti
rozumu, se nabízí východisko cestou tvořivé imaginace. Srov. K. KOSÍK, 1997.
184

"Verweile doch, du bist so schon." Faust - J. W. Goethe
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Předně Šmajs hovoří o úkolu biofilní filosofie, který mimo jiné spočívá ve studiu nových

abstrakcí, jež by

měly

klasické. Dále si je
bytí, které již

emocionálně

být

vědom

přestává

dúležitosti

hodnotově zabarvenější· než

a

přenesení

dúrazu na veškeré živé i neživé pozemské

člověka

odpovídat bytí

samého. Vyzývá k překonání starého

přirozené

ontologického paradigmatu, opomíjejícího

abstrakce doposud

onticky konstitutivní procesy

včetně

poznávání a paměti živých systémú.
Ve Filosofii psané kurzívou je podtržen

především

který nelze hierarchizovat a už vúbec ne klást

člověka

aspekt náležení

člověka

do systému,

na vrchol kosmické evoluce. Bez

člověka, říká Šmajs, je smrtelné i lidské dílo.
Český filosof a religionista, proživší část svého života ve Spojených státech amerických,

Erazim Kohák (*1933), se mimo jiné

věnuje

hledání smyslu života v dějinách morální

filosofie v díle Člověk, dobro a zlo. 185 Kohák si zřetelně uvědomuje, že euroamerické vědecké
myšlení staví na úsilí o poznání místo na úsilí o pravdu.
péči

o dobré, pravdivé a krásné,

člověka

světa.

ze

odsuzování

Pokusy o postavení mimo vnější
Jednou z možností, jak

hodnotě

světonázom,

lze interpretovat jako

svět přinášejí

překonat

naplnění

uvědomění

ve snaze a

stojí novodobé vytržení
přímo

formulovanou,

si propojenosti a jednoty.

jen redukci mnohotvárnosti lidství.

egoistické tendence lidstva, je odvaha vzdát se

v němž je mysl

definitivně

vyrvána ze

světa

a úvahy o smyslu a

se považují za iracionální. Návrat k lidské mysli a k jejím neprvoplánovým

schopnostem, jako je poezie nebo
bohatosti

v cestě tomuto

spočívá

života

I když tuto myšlenku nenajdeme v Kohákově práci

vyčleněnosti člověka

kmieziánského

přičemž

Naplnění

světa

snění,

by mohl

při znovuzačlenění

lidské bytosti do

pomoci.

Polský filosof a především ekofilosof Henryk Skolimowski (1930-2003) zkoumá dimenze
myšlení z pohledu své teorie účastné mysli ve stejnojmenné práci. 186 Účast, kterou jsme již
zmiňovali

u Fritjofa Capry, nahrazuje popis

v západní

společnosti

součástmi

téhož spektra.

porozuměním.

Rozum a cit, které od sebe

odlišujeme, jako by to byla zjevená pravda, jsou zde jen rozdílnými

Skolimowski taktéž nachází bohatou inspiraci v orientálním duchovním myšlení a nebrání
se tedy uznání a respektování tajemství života. Úcta před nepoznatelným ale nezpúsobuje
rezignaci na poznání, spíše naopak. 187 Jednota všeho bytí a vzájemný vliv mysli a reality

ISS

1. vyd. 1993.

186

Ang. orig. The Participatory Mind, 1. vyd. 1994.

187

"Co je lepší - být Sókratem, ale nešťastným, nebo kapustou, ale šťastnou?'" J. S. Mill
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skýtají široký prostor pro studium žité zkušenosti. Specifická vnímavost dle Skolimowského
určuje

realitu, aniž bychom z toho vyvozovali extrémní
Věci

pravdy.

ovšem

zčásti

závisí na tom, co z nich

důsledky

typu naprosté relativizace

příslušné vědomí vytvoří

skrze aktivní

mysl.
I v teorii Henryka Skolimowského najdeme moment významného neobvyklého zážitku,
který otevírá dosud neznámé dimenze
izolační

téměř

nádrži a dostává se

takové zkušenosti

obdobně

světa.

Jestliže Lilly užívá LSD v uměle sestrojené

na hranice fyzických možností
prostřednictvím

jako Capra docílí

člověka,

Skolimowski
oproštění

meditace a

od

pozemského materialismu.
Podle norského filosofa a zakladatele hluboké ekologie Arne Nresse (*1912)
příroda

a život jeden celek. Pospolitost
články

přírody
tvořit

veškerá

prospívá celému Bytí, nejen jednotlivým

jsoucnům.

Aby ale všechny

ztotožnění,

hluboce zakořeněný pocit sounáležitosti.

mohly

tvoří

sjednocený celek, je nezbytnou podmínkou

Jsou to ideje, které zapadají do rámce jeho ekosofie,188 ale shodují se s mnohými již
zmiňovanými

koncepcemi. Subjektivita a její validita kladená na

roveň objektivitě

se v jeho

práci Ekologie. pospolitost a životnístyľ89 objevuje jako významný argument pro návrat ke
kvalitě

života, ježje důležitější než životní úroveň.

Kvalitní život pak

přímo

emotivně působivá

v podobě jakéhosi

proměna pocitově

nepodbarvených dogmat v přiznanou pro cítěno st se svým

-veršům,

dojmu.

vizuálně

závisí na seberealizaci, jejíž výzva je u Nresse
výkřiku,

univerzálního imperativu: Seberealizaci! Tato
účinkem

které taktéž nevsázejí na jedinou úzce vymezenou interpretaci, ale na
Sebeurčení,

myslí, nemá nic

jehož formulace v případě
společného

a

člověka

blíží

zvnitřnění

bezpochyby souvisí sjeho specifickou

s prázdnými pohnutkami západního unifikovaného jedince

orientovaného na materiální hodnoty.
Gary Snyder (* 1930), americký spisovatel, básník a orientalista, je
přechodu

od čisté

vědy

k umění.

Několika

svými odbornými pracemi,

přičemž

představitelem

na tomto

místě

se odvoláváme především na Staré cesty: šest esejíl90 a Místo v prostorll : etika. estetika a

188

Naessova ekosofie T není vědou, ale světonázorem. Jako takový by neměl být mechanicky přebírán, ale

každé

uvědomělé

individuum by mělo být schopno vytvořit si svou vlastní ekosofii, tedy postoj ke

samému.
189

Ang. orig. Eeology, Community and Lifestyle, 1. vyd. 1989.

190

Ang. orig. The Old Ways: Six Essays, 1. vyd. 1977.
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světu

a k sobě

vodní Pl'::eděly, 191 se řadí mezi kulturní ekology. Zároveň však vydal několik sbírek púvodní

poezie a esejů jako zástupce generace beatniků.
Verše chápe Snyder přímo jako ekologický návod na zachování života. 192 Je to bezespom
neslučitelný

návod

tradičních

s odosobněným raciem, jak ho prezentuje rigidní západní

kultur, jejichž studiu se

obzvláště věnoval, můžeme

věda.

V poezii

identifikovat starost a obavy o

zachování integrity biosféry jako celku. 193 Přírodní společnosti, jejichž vědecký systém, jak
jej chápe euroamerická civilizace, v
zemí. Došly tohoto poznání
umožněno užívat.

říká

zodpovědným

neexistuje, si

uvědomují

svoji sounáležitost se

životním stylem v souladu s prostředím, jež je jim

Poezie či píseň umožňují vstoupit do jogínského nebo šamanského

194

pohledu, v němž je

podstatě

divočina

a nevědomí totéž.

Snyder, nemúže přežít ani

Přitom

tam, kde

nemůže přežít

divoká příroda,

člověk.

Snyderova filosofie je artikulována poetickým jazykem - lidská bytost jakožto
tkáně
čisté

života má usilovat o to, aby se stala vlídným správcem a bojovníkem za
a

volně

tekoucí

řeky, přítomnost pelikánů, orlovců

čistý

životě,

a velryb v našem

součást

vzduch,

za lososy a

pstmhy v našich potocích, nepošpiněný jazyk a hezké sny. Spravovat u Snydera znamená najít
si své místo, usadit se na

něm

a

učit

se

zodpovědnosti

za

něj;

takový život vyžaduje zralost,

rozmanitost, klimax a kreativitu.
V rovině budoucího
v přelidnění
při

či

směřování

nerovném

rozdělení

člověka

vidí Gary Snyder hlavní problémy nejen

majetku, ale též v zakořeněných postojích a zvyklostech,

nichž selhávají hodnoty jako fantazie, soucit a láska. Jeho oekologie je

vědeckou

naukou o

vztazích, přesunech energie, souvislostech příčin a následků v přírodních systémech.
Ve Snyderových knihách nechybí ani mystický moment. Poezie,
promlouvat sny a archetypy,
Tvořivost

ačkoliv

žije z divokosti a ta zase

každodenním fyzickém

její

konečný předmět

umožňuje

světě (uspořádaném

ovšem není v rozporu s řádem. Mysl

je ve

říká

Snyder, nechává

skutečnosti

hluboce všední.

svobodu, tedy

způsobilost

žít ve

skutečném

nevyzpytatelným

způsobem)

cele a

úplně,

přirovnává

k divokému habitatu,

báseň

což

k bytosti divoké

mysli.

191

Ang. orig. A Place in Space, 1. vyd. 1995.

192 " •.•

při jízdě na poníku v zimě I člověk I zanechává I stopu zvonků I něžně cinkajících I hluboko v mysli II a

když jí bude naslouchat I možná ten zvuk I povede I mladého jezdce I padajícím sněhem." D. Levy
193

Například u čínské tradiční poezie identifikuje hold životu duchu a také její integrační roli a schopnost

posilovat společenství lidí.
194

Ke zcela odlišným závěrům dochází například M. Ridley. Tvrdí, že člověk nedokáže žít v souznění s přírodou

a že domorodé kultury vybíjejí celé druhy, pokud k tomu mají příležitost. Viz M. RIDLEY, 2000.
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Mezi autory krásné literatury, ovšem s vědeckou základnou, na tomto
1

amerického antropologa peruánského

původu

místě můžeme

uvést

Carlose Castanedu (1925-1998). První titul

z řady devíti knih na způsob deníku, Učeni dona Juana,195 popisuje objevnou výpravu za
limity mysli, se kterou pracuje západní myšlení.
zakoušení základu

vědomí

a

překračování

Průvodcem

je tentokrát nikoliv meditace jako

divokého v jazyce, jak to chápe Gary Snyder, ale

opět droga, 196 podobně jako u J. C. Lillyho.

Poznatky, k nimž Castaneda dochází, jsou velice
o extrémní stanovisko
může

hraničící

nám být nápomocno

Castanedova

učednictví

při

stručně

zneklidňující,

ale zároveň inspirující. Jde

s naprostým rozkladem nám známého vnímání
akceptaci

bezbřehosti

poznání.

Měli-li

světa,

ale

bychom výstup

charakterizovat, existují koherentní filosofické systémy

s teorií poznání postavenou na vlastní, ale platné logice, které jsou v přímém rozporu se
určitých

západní tradicí. Za
Otázkou už
přístupy

ke

zůstává

světu,

okolností je lze zakusit,

jen, nakolik je takový

schopen se s tímto

Do téže . linie lze

zařadit

člověk,

vědomím

porozumět

jim a interiorizovat je.

po stavený mezi dva zcela

protichůdné

vyrovnat.

také významnou osobnost

světové

kultury 60. let, amerického

klinického psychologa a propagátora užívání psychedelických drog, Timothy Learyho (19201996). Svoje poznatky z

bezpočtu experimentů

shrnul v několika pracích; jednou z nich je

koláž rozhovorů, anekdot, popisů výzkumů a dopisů nazvaná Velekněz. 197
Leary se
především
principů

věnoval

výzkumu vlastní a kolektivní mysli za pomoci systematického užívání

syntetické látky LSD. Své bádání

zasvětil zosobnění

nové, takzvané kvantové psychologie. Odvolává se

a

polidštění

především

základních

na einsteinovskou

relativitu,198 Heisenbergův princip neurčitosti, planckovskou chaotiku 199 a McLuhanovu
lingvistiku. 2oo Pokusné subjekty vytvářejí reality, zorné úhly a perspektivy, v nichž existují a

195
196

Ang. orig. The Teachings oj Don Juan: A Yaqui Way oj Knowledge, 1. vyd. 1968.
Castaneda využíval účinků látek získaných z následujících rostlin, případně hub: Lophophora williamsii

(konkrétně

sušenou nebo

čerstvou

vrcholovou

část

tohoto kaktusu, zvanou peyotl, obsahující halucinogenní

alkaloid meskalin), Datura (čes. durman), Psilocybe mex:icana (čes. lysohlávka).
197

Ang. orig. High Priest, 1. vyd. 1968.

198

Myšleno ve smyslu důrazu na interpersonální vztahy, takzvanou meziosobnost a teorii pole, mířenou proti

neosobní newtonovské
199

Leary charakterizuje kosmos jako nepopsatelnou chaotiku a extrémní složitost, kterou je člověk ve

vizionářském
200

vědě.

stavu vyvolaném psychedelickými drogami schopen zaznamenat a prožít.

Výše uvedená chaotika je sice jazykově těžko zachytitelná, říká Leary, ale lze ji popsat prostřednictvím

jazykových sdělovacích

prostředků

galaxií a mozku.
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za

něž přebírají odpovědnost.

Podle Learyho není žádný názor na vesmír ve své úplnosti

konečný, jestliže pomíjí druhé formy vědomí. 201
Přes

veškerou

zmatečnost

dlouhodobého užívání

zážitků

psychedelických

vědomí rozšiřujících

tělo

látek na lidské

pravdivé myšlenky. "Všechno, co této noci

spatříte,

jednoznačný

a

má svou

negativní vliv

vyslovuje Leary
původní

pronikavě

hodnotu: krajina,

budovy, sochy, zvířata. - vypadají, jako by vyšly přímo z dílny Stvořitele".202 Tyto
emocionální a duchovní vhledy si podle Learyho lze za jistých podmínek udržet i po
účinků

podaných látek a změnit tak celkově své chápání

světa

odeznění

a tedy i své chování v něm.
smyčku,

Mysl Leary charakterizuje jako omezující konstrukci, opakující se nervovou
která je vytvořená kódem DNA k omezení vědomí.
a dovolují

vědomí

pohybovat se jakýmkoli

směrem,

procesu se vší jeho rozmanitostí je

psychedelické zkušenosti ji uvolňují

do jakéhosi tance

vířící

každá iluzorní forma pouze jinou frekvencí
evolučního

Právě

vibrace.

třeba

Nicméně

přístup

druhou stranu ovšem poukazuje na
přímou

přímá

- subjektivní,
skutečnost,

energie, v němž je

komplexní jednotu

s vděčností milovat a

tajemství. Leary tedy neaspiruje na vyšší poznání ve smyslu
zastává přímo náboženský

čisté

objektivnější,

přijmout

jeho

nýbrž naopak

a nevyvratitelná osobní zkušenost. Na

že aspekty psychedelické zkušenosti zahrnují

reflexi procesů, které fyzika, biologie a chemie měří.

Základním poznáním, vyplývajícím z

Velekněze,

je kosmický plán jakožto energetická

síť

vířící časoprostorem. Život je potom usilovným cyklem opakujících se energetických

transformací, v nichž je

stěžejní

pohyblivou a

proměnlivou

jednotkou

buňka.

Právě

konfrontace s buněčným tokem a účast v něm je umožněna v psychedelické realitě.
Learyho koncepce zllstane bezesporu vždy kontroverzním pokusem široce
spektrum potenciálu lidské mysli,
nepřevládajícího
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jeho

závěry

nejdou proti duchu oficiálního, i když

výzkumu. Jedná se pouze o jednu z cest, která se ve

společnosti

setkává

"Totiž, že naše pravidelné bdělé vědomí, či jak mu říkáme rozumové, jest jen zvláštní druh vědomí, kdežto

všude okolo
stěnami."
202

nicméně

otevřít

něho

leží potenciální formy

vědomí

oddělené

docela rozdílné,

od

něho

toliko slaboninkými

T. LEARY, 2003, s. 120. Jedná se o citaci amerického psychologa Williama Jamese (1842-1910).

T. LEARY, 2003, s. 72. Na jiném místě (s. 178 - 179) je uvedena výpověď beatnického básníka, Learyho

přítele,

Allena Ginsberga: ,,[Drogy] nabízejí jedinečnou možnost, jak povzbudit bdělé

psychických
předmětů,

procesů

pochopit

a jak rozšířit oblast lidského

vnitřní uspořádání přírodních objektů

estetické schéma hudby,
vědomí,

vědomí,

malířství,

prohloubit

zhmotnění

a lidských
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idej í a identifikaci

uměleckých děl

básnictví a architektury .... Je to druh

které podle mého názoru pomůže lidstvu dále růst."

vědómí jinak nevědomých

užitečného,

skutečných

a pochopit význam a

praktického, kosmického

s tradičním. odporem, ale ve vhodných
odpovědnému

postoji k

světovému dění,

podpůrných

podmínkách vede k pokornému a

v jehož centru se ocitá subjekt jako důstojné bytL
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4.2. Cesta

umění

Jak bylo uvedeno v úvodu k přehledu autorit a

úhlů

pohledu na zvolené téma,

závěrečná

kapitola má být věnována dí1ůmz oblasti umění slova. Má představovat vyvrcholení cesty, na
které hledáme možnosti
důvěry

opodstatnění

přístupu

pokorného a aktivního

k životu na

základě

v možnosti lidské mysli.

Pokud již exkurs zaměřený na dějiny filosofie představoval výběr preferovaných myslitelů
průřez,

spíše než komplexní

v daleko

větší míře

tomu bude u nadcházející volby

spisovatelů

a

básníků. Budou zde vyzdviženi toliko autoři, kteří mě oslovili nezávisle na studiu dané

problematiky, a jejichž

světonázory

posléze

podivuhodně

zapadly do ucelené mozaiky

alternativních koncepcí.
Umělecká činnost

pro

vědecké

je založená na principech, které jsou oproštěny od omezení nezbytných

poznání. Každý

podíl všech "iracionálních"
se na

uměleckou

aspektů,

respektive literát, investuje do své práce nezanedbatelný
o kterých už byla doposud

řeč. Přesto

sféru i v mnoha titulech, které byly uvedeny v přehledech

společenskovědních

koncepcí. Odborné texty jsou protkány

na krásnou literaturu
vědecké

umělec,

či

na zachycení žité reality géniem

přímými

najdeme odvolání
přírodovědných

citacemi

umělce. Přinejmenším

veršů,

porozumění prostřednictvím

jazykových

odkazy

motto mnohé

publikace vychází z vyjádření, které se vzdává odborné relevance

schopnost navodit okamžik

i

právě

prostředků,

pro

jejichž

význam existuje v několika plánech.
Kromě

toho

se

nezřídka

setkáme

s pevným

přesvědčením

ryzích

odborníků

z nejrůznějších odvětví, že umění, a také literatura, je jednou z cest k nalezení zakotvenosti ve
světě. Svět umění

účely

není cizorodým mechanizovaným

a jako takový ani

nemůže

v

člověku

prostředím

využívajícím jedince pro své

vzbuzovat pocit odtažitosti, odcizenosti a

lhostejnosti. William Blake v kontextu práce Fritjofa Capry

či

následně

Aldouse Huxleyho, Nanao

Sakaki v úvahách Garyho Snydera, Johann Wolfgang Goethe v komentářích Karla Kosíka,
Wallace Stevens ve

výzvě

z pera Lewise Thomase, vlastní verše Davida Henryho Thoreaua, J.

R. R. Tolkien a Dante Alighieri jako analogie k vizím Timothy Learyho, to jsou pouze
zlomky sepětí holisticky zaměřených vědců se světem nad rámec vědy.
Na následujících stránkách bude
snad i náznaky
viděli,

odpovědí,

s nimiž se potýkají

existuje plynulý proud

doposud nikdy

nepřevládl

načrtnuta

myslitelů

a nebyl

plně

možnost hledat a nacházet zásadní otázky a

vědecké

disciplíny po dlouhá století. Jak jsme

shodujících se na týchž principech, který však

interiorizován. Pokora a

důvěra

v sílu lidské mysli,

úcta k životu v jeho komplexnosti se nestaly dobovými paradigmaty, ale - byť lehce na okraji
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zájmu - tyto hodnoty lidé nadaní v mnoha oborech trvale propagovali a propagují. Kvalitní
literatura, vzhledem ke své zásadní
předávat

tato

sdělení

anti-ideologičnosti,

má

pravděpodobně

cestou, kteráje sice sotva plně pochopitelná, ale o to

ve své moci

srozumitelnější.

4.2.1. Spisovatelé

Próza pracuje s uměleckými prostředky odlišnými od poezie a (až na výjimky prozaických
textů

psaných básníky)

zemitější,

většinou

nebo spíše by se dalo

je i

přes

veškerou

metaforičnost

a

symboličnost

jaksi

říci pozemštější.

Všichni tři spisovatelé, jejichž díla zde vztáhneme na probíranou problematiku, kódují své
životní filosofie do

významově

velice bohatých

příběhů

fiktivních

hrdinů,

jejichž ústy

promlouvá nejen individualita autora, ale též subjekt schopný vnímání univerzálních pravd, o
kterých se

zmiňoval

již

středověký

teolog Mistr Eckhart i o kterých dnes píše kvantový fyzik

Fritjof Capra.
Francouzský spisovatel a letec Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) je autorem

světově

proslulého příběhu Malý princ. 203 Text dokumentuje imaginativní a emotivně založený přístup
k

realitě

a pravdivost a reálnost

světa viděného

pokornýma,

upřímnýma, dětskýma očima.

Saint-Exupéry kritizuje materialistický, individualizovaný, odpoetizovaný a hierarchizovaný
svět něžně, ale o to jednoznačněji. "Chce-li někdo beránka, je to důkazem, že žije,,?04 A na

jiném místě: "Ovšem my, kteří chápeme život, nestaráme se o čísla vůbec,,.205
V Malém princi nachází
nastíněné

čtenář

typologii postav moderní doby, analogii k níže

rovněž

přirozeně

operuje

koncepci polského sociologa Zygmunta Baumana. Saint-Exupéry

se zcela jinou sémiotikou, ale jeho král, domýšlivec, pijan, byznysmen,
představují

lampář

a

zeměpisec

osoby jednající a myslící v rámci západního systému, jak jej autor vnímal ve

válečné Evropě.

Například zeměpisec,

onen

odtržený od žité zkušenosti,

vědec přísně

racionalistického materialistického typu naprosto

absolutně nedůvěřuje

v subjektivní zkušenost a

svět

vidí jako

neměnnou strukturu. "Píšeme o věcech trvajících věčně".206 Takový obraz specializovaného

odborníka, postrádajícího smysl pro autenticitu a propojenost teoretických

203

poznatků

Fr. orig. Le Petit Prince, 1. vyd. 1943. Citáty, které zde budou uváděny, předpokládají sice znalost syžetu

tohoto díla, ale

autorův jazykje

natolik vzdálen jakékoli hyperintelektualizaci, žeje srozumitelný i mimo kontext

své osobité poetiky.
204

A. de SAINT-EXUPÉRY, 2002, s. 20.

205

Tamtéž.

206

Tamtéž, s. 58.
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s praktickým pobytem jedince na Zemi, je hyperbolou mnohé kritiky ze strany přírodovědců i
filosofů,

jak jsme viděli v předchozích oddílech.

Za precizním literárním výrazem je

čitelný autorův

odpor k vlastnictví jakožto nejvyšší

instanci, k unifikaci a kulturní nesnášenlivosti. Subjekt,
mysli a zodpovědný

přístup

jedinečnost,

síla a možnosti lidské

k sobě a svému životnímu prostoru jsou hodnotami vepsanými do

tohoto dnes již klasického příběhu v rámci francouzské i světové literatury. "Řeč je pramenem
nedorozumění".207 "Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné,,.208

"Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal".z°9
Brazilský spisovatel Paulo Coelho (* 1947) vydává jeden román za druhým navzdory
relativně nepříznivým
čtenářů

po celém

odborným literárním kritikám. Jeho myšlenky nacházejí odezvu u

světě,

svědčí

což bezpochyby

o jejich

aktualitě

zároveň univerzalitě.

a

Zastavíme se u poselství dvou zjeho děl, nazvaných Poutník : mágílv deník lO a
. 211
AlChymzsta.
Oba

příběhy

jsou postaveny na pevném

vede složitá cesta, jež je sama o

sobě

přesvědčení uskutečnit svůj

směřujícím

cílem

osobní sen, k němuž

k sebepoznání a

uvědomění

si

vlastních schopností. Moc vládnout svým životem je zde v literární nadsázce extremizovaná,
existence nevyhnutelného osudu, který nemůžeme
Coelho chápe lidské konání jako
způsobem

jej vede.

"Ať jsi

součást

kdokoli a

děláš

změnit, absolutně vyloučena. Zároveň

vyššího celku, který na
cokoli, když

něco

člověka působí

však

a svým

doopravdy chceš, je to proto, že

. se toto přání zrodilo v duši Vesmíru. Je to tvé poslání na Zemi".z12
Prostřednictvím

neobvyklosti toho

seberealizace dochází

člověk

zdánlivě nejobyčejnějšího,

poznání souvislostí

a snáze dojde k

k nepoznatelnému oživenému univerzu. "Když si

něco přejeme

věcí

a

jevů

pokoře opřené

na

světě,

o respekt

z celého srdce, pak jsme blíž

Duši světa .... Všechny věci na Zemi mají duši, bez ohledu na to, jde-li o nerost, rostlinu nebo
živočicha,

anebo

třeba

jen o pouhou myšlenku. Všecko,. co je na povrchu a pod povrchem

Země, se ustavičně přetváří, protože Země je živá, a má duši".zI3 Zabíjení osobních snů,

207

A. de SAINT-EXUPÉRY, 2002, s. 72. (Níže uvedený Paulo Coelho obdobně uvádí: "Když se naučím

rozumět řeči

beze slov, porozumím

svěm."

P. COELHO, 2005, s. 54.)

208

Tamtéž, s. 74.

209

Tamtéž, s. 75.

110

Port. orig. O Diário de um Mago, l. vyd. 1987.

211

Port. orig. O Alquimista, l. vyd. 1988.

212

P. COELHO, 2005, s. 37.

213

Tamtéž, s. 84.
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obhajované nedostatkem

času,

či

osobní neangažovaností a pohodlnou touhou po jistotách

klidu, vede ke ztrátě smyslu jedinečné existence v posvátném veškerenstvu.
V

Coelhově

díle by bylo možné identifikovat a analyzovat

nejrůznějšího zaměření

poutníka a jeho

na pomezí literatury krásné a odborné.

průvodce,

poznání

vylučující

odpůrci

alternativního

cesty do vlastního nitra

bezpočet

Téměř

analogií s pracemi

archetypizované motivy

prostřednictvím nejrůznějších

se s chladnou rozumovou tradicí ekonomizované Evropy, to vše
světonázoru označováno

nepodložených pseudopravd. Na druhé
prostoru indikovat pravdivý přístup,

za eklektické neplodné opakování

straně může

slučitelný

praktik,

může

vědecky

taková myšlenková konzistence v

s důstojnou a ohleduplnou existencí

být

čase

člověka

a

na

Zemi.
Současný

americký spisovatel Richard Bach (* 1936) je

původní

celosvětovými

Antoine de Saint-Exupéry. Jeho knihy jsou

nevyžaduje žádnou erudici v problematice definování místa
výsledků

dosavadního studia hranic lidského myšlení.

profesí letec,

bestsellery a jejich

člověka

Přesto

stejně

jsou

jako

četba

v přírodě ani znalost

stěžejní

myšlenky jeho

prací naprosto v souladu s paradigmaty, která rozvíjejí vědečtí pracovníci z různých oborů.
Zaměříme

se na tři tituly, v nichž nejsnáze objevíme jiný úhel pohledu na tutéž záležitost,
a sice Iluze,214 Jedini l5 a Jonathan Livingston Racek. 216 Lidskou mysl zkoumá Bach v jejích
tvůrčích

působit

změnit běh

schopnostech a v její síle
dojmem nevyhnutelnosti.

prostředí,

jeho

přesvědčení

Ačkoliv

o reálné

v boji se všeobecnou rezignací

cestě

vůči

životních událostí, které na

člověka

mohou

Richard Bach nemluví o problémech životního

ke

zrněně

v

čemkoli může

ekologické krizi, kterou je

být snadno aplikováno i

pohodlnější

vnímat jako

nezvratitelnou. 217
Svobodný souznící organismus, který lze nazvat
realitu skrze svoji mysl.

Stejně

například

jménem Jediný,

spoluutváří

jakou Skolimowského ovšem nejde o žádnou bagatelizaci

skutečnosti, ale o přijetí vlastní dovednosti působit na běh událostí v našem životě218 a
uvědomění

si faktu, že

Stěžejním

svět je přesně

takový, jak se na něj díváme.

životním principem je znova ona seberealizace.

je dlouhá a obtížná, ale

právě

toto úsilí je již cílem a

Pouť

přináší

za

naplněním

sebe sama

vyrovnání- se sebou samým.

21~ Ang. orig. lllusions: The Adventures oj a Reluetant Messiah, 1. vyd. 1977.
215

Ang. orig. Dne, I. vyd. 1988.

216

Ang. orig. Jonathan Livingston Seagull, 1. vyd. 1970.

217

"Věřit v možnosti neomezeného růstu v omezeném prostředí může jen blázen nebo ekonom." K. E. Boulding

218

"Ve chvíli, kdy se zcela závazně rozhodneme, vykročí i prozřetelnost naším směrem." W. H. Murray
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"Kromě

plahočení

našeho jednotvárného

... má život i smysl!

Můžeme

Můžeme

být volní!

z lhostejnosti, objevit svou dokonalost, inteligenci a nadání.

vzestoupit
Můžeme

se

naučit létat,,?19 Žádná překážka není navždy daná; v tomto ohledu je všechno jen iluzí.
Změna

v našem nitru podmiňuje i změnu v našem okolí.

Lidská mysl v Bachově podání nemá hranic. "Stačí
podstata [podstata

těla]

žije jako dokonalé, nenapsané

Sl

Jen uvědomit, že jeho pravá

číslo,

v jediném okamžiku všude, v

celém prostoru i čase".220 Vše, co je mysli bytostně vlastní, jako intenzita prožitku,
subjektivita, sounáležitost, moc fantazie a mnohé další,

určuje

životem. Jakoby vedlejším produktem tohoto žití je osobní
Obecné
překrývají.

závěry,

které vyvozujeme z prozaických

Originální estetická hodnota jednotlivých

univerzální etická hodnota pak v jejich

sdělení.

lidskou individualitu na

cestě

štěstí.

uměleckých děl,
textů spočívá

se do velké míry
uměleckosti,

v jejich

Do tohoto oddílu by bylo možné

zařadit

dále

autory jako jsou Lewis Carrol (vl. jm. Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898) se svou
Alenkou v říši divll, Lyman Frank Baum (1856-1919) se svým Čarodějem ze země Oz, Carl

August Sandburg (1878-1967) a jeho Pohádky z bramborových

řádkíl,

John Fowles (1926-

2005) a jeho Mág a další. Schází tedy kontextualizovaný rozbor mnoha dalších prozaických
děl,

mimochodem

pohled na

svět

podivně často

adresovaných

dětským čtenářům, kteří ještě

zřejmé,

svůj

zkreslený dobovým paradigmatem. Ilustrovali jsme však alespoň kuse možnost

zasadit neodborné, ryze literární práce do spektra
tedy

nemají

vědeckých

alternativních koncepcí. A je

že jiné zacházení s jazykem, respektive s jeho mnóhovrstevnatostí sotva

použitelnou v odborné publikaci, může přinášet neméně závažné poznání.
4.2.2. Básníci

Jestliže mluvíme o mnohovrstevnatosti jazykových prostředků bohatších než v řeči

vědy

u

prózy, tím 'spíše musí být tento fakt vyzdvižen u poezie. Její masová neoblíbenost v soudobé
společnosti

možná souvisí

skutečnosti

však

právě

projev obrazivosti
nezpůsobilosti

právě

s její zdánlivou komplikovaností a

verše pramení z nejhlubší lidské

výlučnou vyjadřovací

dnešního

člověka

přirozenosti

nepřirozeností.

Ve

a mají jako specifický

schopnost. Nezájem o poezii

může

být projevem

naslouchat a dešifrovat. Následující komentovaný

výběr

je

jakýmsi návodem, jak luštit kódy v poezii autoru vzdálených od sebe historicky i geograficky,
vycházejících z odlišných kulturních tradic i osobních
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R. BACH, 1999, s. 19.
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Tamtéž, s. 36.
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motivů. Přesto

však dokážeme v jejich

jedinečných
diametrálně
Bohatě

dílech najít

společné styčné

člověka

opakovaně

nacházeli v pracích

odlišného charakteru.

rozvinutá literární

činnost

kteří

v některé poloze své

případě

není v žádném

smyslu rozvinutým kulturám. Naopak,
. básníky,

body, které jsme

tradiční

vlastní pouze v západním slova

lidová poezie je věčným zdrojem inspirace pro

tvůrčí činnosti

v přírodě a vztahu k ní. Abychom mohli

potřebu vyjádřit

cítí

rozklíčovat

se k otázce místa

více· vrstev

tradiční

starých, mnohdy dnes již neexistujících kultur, je nutné podrobné studium všech
společnosti.

Vyžaduje

etnologických

skutečnostech

nutně

to

orientaci

v dobových

souvislostech,

a přirozeně také v originálním jazyce,

poezie

aspektů

dané

antropologických

neboť překlad veršů

a

vždy

musí znamenat nepatrný posun jejich účinku.

Účelem tohoto pojednání však není literární rozbor, ale výběr motivů a poukázání na
společné

pravdy

například básně

různě

vyslovené. Fascinujícími a dodnes inspirativními ukázkami jsou
Střední

zaniklých indiánských kultur

z titulu Neuvadnou mé

květy,

neumlknou mé

mexické poezie, a dále ze souboru

tradiční

písně,

přejímané

a Severní Ameriky, zde

což je

výběr

z aztécké,

poezie severoamerických

Indiánů

kečuánské

a

Shaking the

Pumpkin.
Vysoké kultury
společenské

oblastech.

systémy, jejichž nedílnou

Kupříkladu

morálně-filosofické
motivů

a

rozvinuly komplikované náboženské a
byla i kvalitní

umělecká činnost

dochovaná aztécká literatura zahrnuje takzvané zprávy

texty a poezii, úzce propojenou s hudbou a tancem. Vedle

přítomen

Není nutné snažit se

světa

součástí

se v básních indiánských kultur

aristokratické a

Aztéků

předkolumbovského

je

často přízračný

předem uměle

Inků. Dostačuje

citovat

Střední

Ameriky opakují

náměty

ve všech
předků,

přírodních

vojenské a

nádech melancholie a tušení pomíjivosti života.

roubovat výchozí premisy na
několik veršů

a

věřit

v jejich

upřímné

a velkolepé verše

účinek,

který by byl jen

oslaben pokusy o jejich analýzu, beztak založenou na spekulaci spíše než na fundovaném
výkladu.
Na nebi

měsíc:

na tvé tváři ústa.
Na nebi množství hvězd:
na tvé tváři jen dvě oči. 221

Narodili jsme se proto

221

Nel/vadnou mé květy, neumlknou mé písně, 1996, s. 47.
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abychom zemřeli
narodili jsme se proto
abychom snili

Brzy se proměníme v zelenou trávu:
otevřou

naše srdce omládnou,

své koruny

ach, naše tělo je květina a rozkvétá a vadne. 222
Poezie severoamerických

Indiánů

se od

středoamerické výrazně

liší, což souvisí s jinou

prostorovou determinací této kultury, tím pádem s odlišnou konkrétní adaptací - s celkově
jiným

způsobem

života, s odlišnými institucionalizovanými

jinou projekcí kulturního komplexu tohoto
Nevydělenost člověka

civilizačního

z přírody a obdiv k ní mají

vyUžívali mnohé dodnes

přitažlivé

společný.

společenskými

ctnostmi a tedy i

okruhu v uměleckém

vyjádření.

Navíc však severoameričtí Indiáni

cesty za poznáním potenciálu lidské mysli. Pravdivost

jejich světonázoru a tedy i veršů koření v jasné definici vztaženosti věcí a jevů ke

světu

a

sobě

samým.
skutečný člověk

"Pravý,

a místa existují
základě

věci vůči

... je ten, kdo

Zemi.

nezapomněl,

Zakořeněn

v jakých vztazích z hlediska podstaty

v Zemi, je tento

člověk

také vznešený, nikoliv na

aristokratického rodu, ale potud, pokud má a sdílí znalosti o své

zodpovědně

říši.

Musí jen

spravovat pravdivý náhled na své okolí a kultivovat své vztahy k Zemi, aby mohl

sám sebe uznávat jako dědice této danosti, tohoto pravdivějšího způsobu života,,?23
V básních, které reflektují zkušenosti s halucinogenní
v souvislosti s Carlosem Castanedou, v

angličtině

přírodní

drogou, již

zvanou peyote, najdeme

uváděnou

početná

divoce

obrazná vyjádření. Uvedeme zde tu nejkratší a tedy nejhutnější:
Byl jsem svou vlastní myšlenkou. 224
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Neuvadnou mé květy, neumlknou mé písně, 1996, s. 51.
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Shaking the Pumpkin, 1972, s. xx. "A real person ... is one who hasn't forgotten what & where things are in

the relation to the Earth. Earth-rooted, he is royal too, not by precedence ofbirth, but insofar as he has & shares a
knowledge of the realm. He has only to maintain a true eye for his surroundings & a contact with the Earth, to
recognize himselfas the inheritor ifthe reality, ofa more real way oflife."
Jeroma Rothenberga, jenž verše severoamerických
Z jazykového hlediska je
Pravdivost a

skutečnost

důležité

Indiánů

vybral,

přeložil

Z. S.). Jedná se o

předmluvu

a sestavil do této obsáhlé pUblikace.

poukázat na konotace etymologického základu slov jako real, realm, reality.

má tedy co do

činění

taktéž s (v

češtině nepříbuznou)

privilegovaností.
22.+

(Přel.

Shaking the Pumpkin, 1972, s. 361. "I was my thought." (Přel. Z. S.).
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vznešeností a

společenskou

Konečně

přístup

ke

souvisejících se vznikem
člověka. Výstižně
právě

světu těchto
světa,

tradičních

v nichž jsou vždy

kultur je

konkrétně

rovněž

formulovány pozice a schopnosti

je tato prvotní determinace, která do budoucna

naopak osvobozuje a

zároveň

uchován v mýtech

člověka

neomezuje, ale

odpovědnost,

mu do rukou vkládá

zachycena

v eskymácké básni Čarovná slova.
V nejdávnějších časech,
kdy lidé i zvířata žili spolu na zemi,
mohl se člověk stát zvířetem když chtěl
a zvíře se zas mohlo stát lidskou bytostí.
Někdy

byli lidmi

někdy zvířaty

a nebylo mezi nimi rozdílu.
Všichni mluvili touž řečí.
To byl

čas

kdy slova byla jako kouzla.

Lidská mysl

měla

Náhodně

záhadné schopnosti.

vyslovené slovo

mohlo mít podivuhodné následky.
Náhle obživlo
a co lidé chtěli aby se stalo - stalo se
stačilo

to vyslovit.

Nikdo to nedokázal vysvětlit:
Prostě

Mystický nádech poeZIe

tradičních

tomu tak bylo. 22")
a

často

kulturních klimatech moderní doby avantgardní
interpretace takových

zdrojů,

zaniklých kultur

umělce. Tvůrčí přístup

jako jsou japonská a

čínská

v kombinaci s typicky evropským charakterem poetického
syntézu.

225

Příkladem

přitahoval

takového básníka, který projevuje

poezie

či

v různých

a vlastní

umělecká

etnopoetika, dokáží

vyjádření přinést jedinečnou

největší

úctu

přírodě

na

základě

Shaking the Pumpkin, 1972, s. 45. "Magie Words. In the very earliest time, / when both people and animals

lived on earth, / a person eould beeome an ani mal if he wanted to / and an animal eould beeome a human being. /
Sometimes they were people / and sometimes animals / and there was no differenee. / Al! spoke the same
language. / That was the time when words were like magie. / The human mind had mysterious powers. / A word
spoken by ehanee / might have strange eonsequenees. / It would suddenly eome alive / and what people wanted
to happen eould happen - / aU you had to do was say it. / Nobody eould explain it: /

z. S.).
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Thaťs

the way it was."

(Přel.

poznání, že nás
svých

přesahuje

veršů svůj

a že v ní tkví naše

přirozenost,

a

zároveň

je schopen investovat do

kulturní a sociální kapitál novodobého amerického
několikrát zmiňovaný

okruhu beat generation, je již

hraničáře

ze širšího

Gary Snyder. Vycházíme zjeho sbírky

Tahle báseň je pro medvěda. 226

Snyder uvažuje a žije v souladu se svou niternou touhou

dopřávat

tělu

svému

i mysli

volný prostor k pohybu. Motivy lovu v jeho poezii jsou analogické s přístupem Aldo
Leopolda - úcta ke

zvířeti

pospolitost všech ras a
osobních

prožitků,

se ještě zesiluje vzájemným respektem lovce a

druhů,

vířivý

neutuchající

kořisti.

proud živých bytostí, barvy,

Starodávná

chutě

a

vůně

to jsou leitmotivy Snyderovy tvorby, úzce provázané s jeho reálným

životem.
Ačkoliv

nelze Garyho Snydera

jejich - dalo by se
kontemplace
tradiční

(ať

říci

jednoznačně přiřadit

- až náboženského

přesvědčení

mezi beatniky, základní aspekty

v jeho osobnosti najít lze. Jsou to

již za pomoci drog i bez nich), morálka (láska a úcta k životu) a

přírodní

moudrost.
... držte pospolu
učte

se

květinám

J·dvete OSVlcem. 227
r·

Zároveň ale podrobuje soudobou společnost ostré inteligentní kritice. Útočí na falešnou

morálku a politizované principy soužití

člověka

V reminiscencích na indiánské motivy a zkušeností

s

člověkem

a

člověka

prověřené, emotivně

s přírodou.

zabarvené pravdy

moderní civilizací utlačovaných kultur promlouvá Snyder drsným minimalistickým jazykem.
Uvolňování

démonických sil ve jménu
Lidí
musí ustat

Provádění

krvavých obětí ve jménu
Přírody

musí ustat

člověk,

226

který má vlčí duši

Jedná se o verše vybrané z anglických originálů: Riprap & Cold Mountain Poems; 1. vyd. 1958; Myth &

Texts, l. vyd. 1960; Turtle Island, 1. vyd. 1969; Lefi Out in the Rain: New Poems 1947-1985, l. vyd. 1986; No
Nature: New and Selected Poems, l. vyd. 1992.
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G. SNYD ER, 1997, s. 113. Jde o úryvek z básně nazvané Dětem.
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má i vlčí
s~bekázeň. 228

Válka proti zemi.
Až

skončí

už nebude
mc

kam by se mohl Kojot skrýt.229
Mysticky

laděné,

osobní a přece univerzální náboženství stojí na podřízenosti celku, jehož

je člověk šlechetnou a důležitou složkou. Široké a nepoznatelné se pro vidoucí oči zřetelně
zrcadlí v jednotlivém.
Vděčnost

Nedozírnému nebi

které drží miliardy hvězd - a sahá ještě mnohem dál
a leží mimo všechny síly a myšlenky
aje přitom uvnitř násPrapředku

Vesmíru

jehož ženou je Duše
tak nechť je. 230
Osobnost japonského básníka jménem Nanao Sakake3 ! (*1923) je nemožné uchopit
v

přívlastcích,

hnutí hippie
se žít tak

či

jež jsou mu

často připisovány,

typu tulák environmentalista, otec japonského
věří,

a snaží

česky

vydané

beatnický zenový buddhista. Sakaki jednoduše píše verše, ve které

čistě,

jak jen mu dovoluje jeho lidská podstata. V předmluvě kjeho

souborné sbírce veršů Nanao : výbor z veršľl Nanaa Sakakp32 nehovoří nikdo jiný než jeho
osobní

přítel

Gary Snyder: "Napsané pískem a

dešťovou

vodou; napsané ne rukou nebo

228

G. SNYDER, 1997, s. 94.

229

Tamtéž, s. 98.

230

Tamtéž, s. 100. Báseň byla napsána podle mohavské modlitby.

231

Vzhledem k relativně nízkému obecnému povědomí o této význačné osobnosti soudobé literatury nebude na

škodu

říci něco

blíže k Sakakimu životu a dílu. Narodil se v japonské

Kagošimě,

jeho otec toužil stát se

potulným básníkem, jakým byl v 17. století proslulý autor haiku Macuo Bašó. Sakaki jako voják - pátrač národní
armády zažil z relativně

bezprostřední

blíZkosti atomové útoky na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945. Po dvou

letech práce v ocelárně se na konci 40. let stává nezávislým myslitelem, básníkem a tokijským bezdomovcem,
kde se setkává s celou

uměleckou

avantgardou i

příslušníky

v Kjótu vyhledali Allen Ginsberg aGary Sny der, Sakaki je

nejnižších vrstev

později

společnosti.

navštívil v USA a Austrálii. V letech 1990 a

2004 přijel do Čech se svým českým přítelem, překladatelem jeho veršl!, Jiřím Weinem.
232

Jedná se o básně napsané v letech 1973-1988.
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V roce 1963 jej

hlavou, ale nohama. Tyto
žitého pro žití - ne pro

básně

byly vysezeny, vychozeny, aby tu

vzdělání

nebo pro kulturu. A

právě

zůstaly

jako stopy života

proto je jeho

vzdělání

široké,

kultura hluboká".133
Absence

umělé

ekofilosofického
zvládání

snahy o metaforizování

vyjádření,

tradičních

aniž by verš

jednoznačného

dospěl

japonských básnických

k patosu

postupů

řadí

jej

či

a schopnost užívat prostého
plytkosti, a

k předním

zároveň

brilantní

současným světovým

tvůrcům.

Chceš-li poznat krajinu
studuj rostliny.
Chceš-li poznat kulturu
podívej se na řemesla.
Chceš-li znát budoucnost země
poslouchej její lidovou hudbu.
Chceš-li poznat lidi
, se be. 234
poznej.sam
Sakaki kritizuje absenci spirituality v současné
tradicím,

pronikavě

k němuž

odkazuje k zapomenutým

reflektuje Japonsko 2. poloviny 20. století, zesiluje

tím, že nechává promlouvat všechny složky
světě,

společnosti,

přistupuje

přírody.

s vážností o to více,

Je

člověkem,

čím jasněji

si

svůj

ekologický apel

který žije

uvědomuje

svůj

život ve

jeho negativní

stránky.
Já a všechna stvoření jedním hlasem
V rytmu srdečního tepu
Vířící, dýchající melodie - píseň přitakávající životu. 235
Opusťme

však tento

řetězec

etnopoetiky a její implementace do ekofilosoficky

motivované poezie. Ilustrací alternativních koncepcí místa
k odhalení· potenciálu jeho mysli
kontinua. Americký
směřuje

může

být i dílo

úředník pojišťovací společnosti,

člověka

básníků

v přírodě a

různých

cest

mimo jakákoli intelektuální

který ve své

těžko

dešifrovatelné poezii

k univerzalitě, Wallace Stevens (1879-1955),je toho dobrým příkladem. Odkazujeme

k jeho jediné v češtině vydané sbírce nazvané Muž s modrou kytarou. 236
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N. SAKAKI, 1990, s. 3.

234

Tamtéž, s. 44.

235

Tamtéž, s. 51.
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Ang. orig. The Man with the Blue Guitar, 1. vyd. 1937.
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Stevensova poeZIe Je
vědomí

a reálného

světa

přídavkem

skutečnosti.

k dosavadní

souvisí s nadřazením imaginace procesu myšlení.

míry produktem subjektivní imaginace, jež je ve
jedinečně

zažívaným

poznání reality

světem.

(ostatně

Jeho pojetí vztahu mysli,

Stevens se

zříká

zpětném

procesu

obsesivní snahy o úplné,

Svět

je do jisté

ovlivňována
konečné

i tímto

a objektivní

jako každý básník), ale usiluje o její pravdivé zakoušení v konkrétním

vibrujícím okamžiku.
I když myšlení může být odváto,
přesto právě

ono

zůstává útočištěm

těch, kdo mají smysl pro pouhý prostor?37

Myšlení je klamné

štěstí:

názor,

že pouze přemýšlením člověk dokáže
nebo

může

pochopit

že tam na konci myšlení existuj e
nějaká síň

ducha v nějaké krajině

mysli, ve které sedíme
s mrazivou korunou lidství na hlavách. 238
Aniž bychom se snažili o

vysvětlení

jednotlivých

prvků, věcí

a osob v následujícím

úryvku, je možné pokusit se naladit svoje vnímání na melodii Stevensovy modré kytary nezbytně

fenoménu, skrze který proplouvá realita,
reality, jejíž pravdivost

spočívá

v paralelní

stabilitě

zažívaná každou její složkou. Obraz
a

proměnlivosti,

fOn1mjícím principem subjektu.
Muž sklonil se nad svojí kytarou;
jak nějaký krejčík. Den byl zelený.
Řekli mu: "Ty s tou modrou kytarou

nehraješ
Muž

věci,

tak jak jsou,"

odpověděl: "Věci

tak jak jsou

se mění, hrány modrou kytarou."
Řekli mu pak: "Jenom hraj, musíš hrát

melodii, jež není v nás, a přesto právě v nás,

237

W. STEVENS, 1973, s. 44.

238

Tamtéž, s. 83.
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je

zároveň

otiskem i

tu melodii, hranou modrou kytarou,

o věcech přesně tak jak jsOU.,,239
Kapitolu pojednávající o básnících, která uzavírá

přehled

zakončíme

vybraných autorit,

osobností britského básníka, malíře a grafika Williama Blakea (1757-1827). Obsáhlé dí10 24o
vizionáře

tohoto geniálního

je bezednou studnicí skrytých

univerzálních pravd. Na jeho slova se odvolávají
Rushdieho až k Williamu Saroyanovi. Jeho
syntetickým pracím vysoké

umělecké

tvůrci

neobyčejně

významů,

mystických
přes

od Aldouse Huxleyho

vidění

a

Salmana

rozvinutá imaginace dala vzniknout

kvality po stránce vizuální i literární.

Především

ale

Blake usiloval o osvobození vnímání z limitů smyslové zkušenosti. "Kdyby byly brány
vnímání

očištěny,

jevila by se každá

věc člověku

taková, jaká je, neskonalá.

Neboť člověk

zůstane sám sebou uvězněn, dokud bude pohlížet na vše skrze úzké štěrbiny své jeskyně".241

Blakeova práce vykazuje znaky

neobyčejné

konzistence a

působí

dělit

existence a bytí. Jeho texty, kresby, malby a grafiky se sotva dají
oblastí nebo etap. Každá Blakeova glosa, aforismus, strofa, epos,

jako jednolité

črta

nazření

do tematizovaných

nebo plátno vychází

z téhož zdroje - osvícené tvůrčí fontány. "Nádoba zadržuje: fontána přetéká,,?42 Blake plně
restituuje imaginaci a staví se proti progresivní mechanistické a pozitivistické

metodě.

"Přízrak je rozum v člověku, a odtrhne-li se od imaginace a uzavře jak v oceli od racionálna
paměti,

zákonů

stává se autorem

a morálky, aby

mučednictvím

a válkami

zničil

božské

tělo

-

imaginaci".243 Objektivizovaná data nepovažuje za pravdivější než nazřené danosti a
něj

subjektivní víra je pro

nikoliv nástrahou, ale

předpokladem

poznání. "Co je nyní

dokázáno, bývalo kdysi pouze v představách .... Vše, v co lze věřit, je obrazem pravdy,,?44
Blake,

představitel

emotivního,

nejvyšší projev ducha.
principiální,

původní

Ačkoliv

spontánně

a

nutkavě tvořícího umělce,

je schopen· břitké nelítostné kritiky

vznešenost. "Básnický duch je

chápe

člověka,

skutečným člověkem

a

umění

jako

neupírá mu

tělo či vněj ší

239

W. STEVENS, 1973, s. 52.
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Zde vycházíme jednak ze souborného díla The Complete Writings : with Variant Readings, 1. vyd. 1925, a

dále z přeložené sbírky veršů Napíšu básně kytkám na listy.
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W. BLAKE, 1966, s. 154. "If the doors of perception were cleansed every thing wou1d appear to man as it is,

infinite. For man has closed himse1f up, till he sees aH things thro' narrow chinks of his cavern."

(Přel.

Z. S.).

Jedná se o reminiscenci na Platonovu jeskyni.
242

Tamtéž, s. 151. "The cistem contains: the fountain overtlows." (Přel. Z. S.).
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W. BLAKE, 1981, s. 166.
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W. BLAKE, 1966, s. 151. "What is now proved was once only imagin'd .... Every thing possible to be

believ'd is an image oftruth." (Pfel. Z. S.).
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podoba

člověka

pochází z básnického ducha. ... Národy zanikají nebo vzkvétají

tomu, jak zaniká nebo vzkvétá jejich poezie,

malířství

úměrně

a hudba. Prvotním stavem člověka byla

moudrost, umem a poznam". 24~v

,

,

'"

V jeho verších nacházíme,

kromě bezpočtu

dalších inspirativních reflexí lidské bytosti

existující ve vztazích k druhým a svému životnímu prostoru, pokorná konstatování o
posvátnosti všeho živého a kontroverzní
Blakeův člověk
přesahující

přesvědčení

o

původu

božského v lidském srdci.

je bytost snící, milující, trpící a transcendujícÍ. Roviny lidské mysli,

úzkou profilaci západní

vědy

a západního

světonázoru obecně,

jsou mnohé, a

široké jsou i její možnosti.
Svět

v zrníčku písku rozeznat

a nebe v divoké květině
bezmezný prostor do vlastních dlaní brát
a věčnost prožít si v hodině. 246
Toto

čtyřverší nechť

je i mottem pro následující

konečnou

výzvu, kterou formulujeme na

posledních stránkách této práce.' Básnická tvorba, která se chce a musí vyslovit k otázkám
totožným s motivací veškerého
srozumitelném pro

těžko

upřímného

uchopitelnou, ale

poselství se nese staletími,

vědeckého

přece

jedinečné právě

vzoru,

zůstává

živá a

nutně

absolutně

oblastech lidského myšlenkového

W. BLAKE, 1981, s. 163 a 166.

246

Tamtéž, s. 81.

klíčovou

lidskou podstatu. Její

estetickou

přesto svévolně

uměleckou

opOnuje soudobé životní pra-xi Západu jakožto

uskutečnitelná rozličnými

245

se artikuluje v jazyce

rozmanitostí formulací, a

redukované na jakousi duchovní nadstavbu,
Blakeova výzva, která

jsoucí

úsilí,

kategorii.

civilizačního

cestami a stezkami, prošlapanými ve všech

dědictvÍ.
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5 Kulturologická syntéza - cesty od vanitas k virtus
Kulturní ekologie, respektive kulturologie,
aby jejich

závěry tvořily střípky

vlastní

skládačky,

místa

člověka

programově

společenské vědy

propojuje

jediné mozaiky. Pro zatím tyto disciplíny

uměle

tak,

sestrojují

které nejsou kompatibilní s ostatními. Problematika alternativních koncepcí

v přírodě s ohledem na studium hranic mysli je jedním z mnoha

interdisciplinárních témat, která lze na styčných plochách věd identifikovat.
Spektrum lidského poznání je již neobsáhnutelné jediným polyhistorem a západní

věda

se

donekonečna štěpí na užší a užší specializované obory. Často se ztrácí ze zřetele fakt, že

každá

věda

má svým dílem

přispět

k celkovému

porozumění

fenoménu

člověka.

Autority, o

kterých tato práce pojednávala, se na své profesionální dráze pohybují v různých oborech, na
sobě

nezávislých. Jejich dílo je ale

zastřešeno

touž myšlenkou propojenosti veškerého a

akcentací možností mysli.
Studium lidské mysli na ryze
Přírodovědci

vědecké

bázi je v dnešní

době

zabývající se zkoumáním lidského mozku jsou na

porozuměním dějům,

které se v tomto slcižitém, pro

orgánu odehrávají. Aktuální tendencí je

člověka

progresivním trendem.
počátku

z hlediska adaptace nezbytném,

zdůrazňování činnosti

nervových

fungování má vysvětlit beze zbytku všechny aspekty mysli. Výsledky tohoto
jsou uspokojivé v mnoha ohledech, avšak ke

konečnému

buněk,

jejichž

vědního odvětví

a vyčerpávajícímu odhalení podstaty

lidské mysli zatím nedošlo. Neodarwinistická redukce, která se pokouší zbavit
tajemství a duchovního ideálu ctnostné koexistence,
paradigmatu ekonomicky

své cesty za

přispívá

nejúspěšnější společnosti. Paralelně, s

člověka

k upevnění

a

svět

určujícího

dynamicky se rozvíjejícím

globálním hospodářstvím však upadá etická úroveň jednotlivce, vrženého do anonymní masy
spotřebitelů, kteří

nekonzumují pouze zboží a služby, ale celý svůj životní prostor.

Akcelerující západní

společnost již nemůže

na svoje geografické teritorium. Prototyp

omezit dopady svého přístupu k

společensky

vzdělaného

asertivního, zdravého, encyklopedicky

vysoce

osobě

ceněného člověka

a

světu

- mladého,

a materialisticky orientovaného (bílého

muže) - je implementován jako vzor do kultur, které stojí na zcela odlišných tradicích a
hodnotách, což musí

nezbytně

stability. Prudký odklon od
degradaci složek živé a neživé
století do nové fáze.

Prostředí,

vést k válečným
přírody,
přírody

život

konfliktům

a vážným ohrožením

společenské

který s průmyslovou revolucí znamenal
na využitelné ekonomické zdroje,

umožňující

nedotčenou přírodu či důstojný městský

a dosud stimulující

ať

dospěl

především

v závěru 20.

už je jedná o relativně

ekosystém, se stalo luxusním artiklem. Prosté právo

na existenci, tedy na plnohodnotné prožívání biologicky
91

určeného času

na konkrétním

místě

v

příslušné době,

jsme

přeformulovali

na výsadu. Vanitas,

kořeny zapouštějící

postoj ke

světu, v němž je jedinec izolován od zbytku chaotického univerza, se snaží pokořit dosud

neovladatelné fenomény

prostřednictvím

jakéhosi ekonomizovaného pozitivismu. Spiritualita

a výraz údivu, prvotní impuls filosofického nazírání, jsou schopnostmi chápanými jako
dětinské,

nevyzrálé.
člověk

Individuálním rozumem
komplexu uspořádané

sítě, čemusi přesahujícímu

je jedinečným a cenným nástrojem

měrou,

vládne stejnou

člověka,

nedoceňovat,

současné

Argumentace

takzvaně objektivně

pouze tam, kde

byl však

vyňat

jak uchopit sebe i

vnější svět.

ze schopností

člověka

a neskládat,

jako jediný užitečný

specializované disciplíny stojí na faktech nezpochybnitelných v

jsoucího a tedy mechanicky

přistoupíme

ověřitelného.

na tento konsenzus a

jako meta nejen nedosažitelná, ale
vnitřně

Specifický výsek

roveň, dělit

vědě.

rovině

Tato pravdivost je však reálná

nepřekročíme

limity západního ratia. V tu
konečné

chvíli však ztrácí jakákoli analýza smysl bez následující syntézy a

Analogií

vyššímu

mozkovou kapacitu jednotlivce. Racionalita

této racionality, a sice dovednost hierarchizovat a neklást na
ohodnocovat a

podřízen

jakou je

poznání se jeví

hlavně zbytečná.

propojeného a sdílejícího univerza je lidská mysl,

původce

veškerých

úvah, pocitů a zkušeností. Člověk je živočich, který si své prostředí komplexně přetváří,
rozličných

buduje a je s ním ve spletité interakci. Lidské myšlenkové systémy užívají

metod

k proniknutí do podstaty života. Vždy je tedy realita a žitá zkušenost uchopována skrze
nástroj mysli. Studium jejích možností v souvislosti s naplněním životního
celoživotnímu vývojovému úkolu jedince -

porozumět

si a

přijmout

smysl své existence a nahlédnout svoje bytí jako dar existence na

záměru

napomáhá

sebe sama, formulovat

planetě,

o kterou je

třeba

pečovat.

Mysl

může

nejdůležitější

vnímat jako

Zároveň

faktor odlišující jej od ostatních složek biosféry.

součást

všemi, . které

přizpůsobení člověka vnějšímu prostředí

být chápána jako hlavní nástroj

kolektivního

můžeme

vědomí Země,

skrze ni ovlivnit. I

v celistvosti existence nedůležité účelem porozumění. Obecně

jako

prostředek

konečné

poznání a

podstatnější je umět

může

za

vysvětlení

funkcí mysli je

eventuelně

je vztah založený na respektu a snaze pochopit

určitých

můžeme

k životu v souladu se vším a

odkrýt to, co

trvalejší, než vztah postavený na zbavení tajemnosti a ovládnutí.
jeho myslí, která

ji ale také

a

Stejně

odkrýt lze, za
funkčnější

a

je tomu i s člověkem a

podmínek dopomoci jedinci k nalezení jeho místa

v přírodě, do které náleží i lidská kultura.
S

vůlí

ke

změně

chápání lidské mysli by bylo možné i nastoupit

objevením jejího dalšího, dosud nevyužitého potenciálu. Pokud by

92

některou

z cest za

člověk začal důvěřovat

svým schopnostem, které by vždy konfrontoval s univerzálně platnými etickými životu
přitakávajícími
současné

rozšířily

zásadami,

by se i jeho možnosti

ovlivnění zdánlivě

samohybné

planetární civilizace. Tyto cesty využití potenciálu lidské mysli jsou odlišné ve

svých metodách, ale obdivuhodně stejnorodé ve svých vyústěních. Člověk vydávající se po
některé

z cest bolestivého

sebeuskutečňování

je poutníkem, který ví, odkud jde a kam

směřuje.

Putovat za poznáním sebe sama vyžaduje hluboké
člověka ať

už

vědomě

regulativů, artefaktů

nebo

nevědomě

s uznáním i jiných kulturních

přispět

v

současnosti

vzorců.

vlastní

kultuře,

která

formuje. Kultura jako soubor sociokulturních

a idejí je základnou a domovským

kultury je podmínkou pro schopnost

porozumění

přístavem

poutníka. Pochopení své

kjejímu rozvoji a úcta k ní jde ruku v ruce

Kulturní jádro, které musí být zachováno, je

atakováno hodnotami vyznávanými antipoutníky, Baumanovými zevlouny,

hráči, tuláky a turisty.247 Místo člověka v přírodě se hledá na domnělém vrcholu evoluční

pyramidy a západní racionalita diktuje kořistnický způsob zacházení se životním prostředím.
Podívejme se znova,
k poznání sounáležitosti

obrazně řečeno

člověka

autonomního individuálního

s jeho

vědomí

i čas. V dějinách lidského myšlení,

z ptačí perspektivy, na nalezené

prostředím.

To souvisí s poznáním

s absolutním rezervoárem

míněno skutečně

způsoby,

vnitřní

jak dojít

souvislosti

vědomí překračujícím

od úsvitu tázání se po smyslu věcí

prostor
ajevů,

s nimiž se subjekt setkává ve své životní praxi, lze nalézt opakující se poukazování na
spojitost. V historii
nepříslušející
zdrojů,

vědy

se vždy objevují postavy, které sice stojí na jejím okraji,

k pokrokovým

proudům

ve smyslu

nápaditějšího

využívání

podmaněných

ale.vyslovující se ke stále stejnému, slovy nikdy plně obsáhnutému fenoménu.
Jméno, které se dá jmenovat, není věčné jméno
bezejmenné je počátkem všeho
pojmenovatelné je matkou tisíce věcí
proto prázdný a bez přání vidí počátečníjemnost,_
ale naplněný vidí povstávající úplnost
to obojí má společný původ, ale různé jméno
dohromady je nazýváme tajemstvím
hlubším než hlubina sama
branou k počátku. 248

247

z. BAUMAN,
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Vyjádření
někoho,

"tajemství hlubší než hlubina sama" je pro západní

kdo ještě

nepřistoupil

na fakt, že

vysvětlitelné

soustředěnou péči
několik

etap

člověk

sám.

Jedinečná

bytost je

romantizovaná vize

včetně přírody

je vše,

vědění,

Exaktní popis jevu jej degraduje na položku v encyklopedii
vypitván a zakonzervován

vědu

a lidské kultury.

a tak je postupem

připravena

času

o své bytí vyžadující

v horizontu mnohem širším než je teritorium jednotlivce a hlubším než

desítek let lidského života. Dokonce i jeho vlastní ontogeneze je rozškatulkována do

ohraničených počty

vývoje v

dětství; dítě

imaginací, které je
nepřehlížet

odžitých let a

v něm už nežije.

přirozeně

a

dospělý člověk
Přitom

spontánně

je to

schopné

unikátní jednotlivosti. Bylo to

si s sebou nese už jen následky svého

právě dítě,

zároveň

malý

člověk

s neodvozenou

vnímat realitu v její celistvosti i

vědomí dítěte,

které

Einsteinovy teorie relativity reflektovalo prostorovou a

věky před uveřejněním

časovou

skutečnost

pružnou

v závislosti na subjektu. To, co-je srozumitelné a přirozené pro dítě, které necítí potřebu opírat
se ve své jistotě o měřené a vážené, je předmětem komplikovaného výzkumu dospělého.
Tento proud ve vědomí člověka ale může být ve chvíli, kdy už samovolně neprýští, nově
stimulován. Existují zkušeností
poznaného,
řečené

znovuvynoření

s koncepty lidského

výpravě

prověřené

a tedy spolehlivé metody probuzení dávno

hlubokého. V žádném
nevědomí

případě

užitečné

a podobných psychologizovaných

k vlastní mysli, zahrnuté do mysli veškerenstva,

evropského holistického

vzdělání, tradiční

univerzálního poetického

vyjádření.

Důležitými

ale není

hodnotami, které je nutno

může

totiž kráčet

východní filosofie, indiánské

při těchto

spojovat

jevů.

právě

Poutník na

stejně dobře

přírodní

cestou

magie

či

procesech kultivace lidské mysli zachovat

a dále rozvíjet, jsou zralý individualismus, pokora a úcta, sounáležitost ve spojení se
seberealizací. Nemá sejednat o žádné abstraktní principy jen

těžko

aplikovatelné v běžném

životě, nýbrž svým způsobem o konkrétní vodítko k uchopení každodenní existence. Život

v dějinné kontinuitě,249 ptaní se po smyslu a řádu, respekt před transcendentnem, důvěra ve
schopnosti vlastní aktivní mysli; to vše je

součástí

virtus,

předpokladu

pro nalezení ztracené

rovnováhy, kterou nejprve musí udržet jedinec, aby mohlo být stabilní celé lidstvo a s ním
svět,

kde žije a který spravuje.
Když se na sebe dívám
jako na vše ostatní pod nebem,
vše pod nebem mi může být svěřeno.
A když pečuji o sebe
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jako o všechny věci

světa,

může mi celý svět bý1 dán k opatrování.

25o

Všechny tyto principy, které vyznívají veskrze filosoficky, se však
v pracích

některých přírodovědců, kteří

častěji

je nacházejí stále

začínají

ve svém

objevovat i

původně

klasicky

specializovaném výzkumu. Rodí se vědecky relevantní postoj, který je sice stále alternativní i
ve svém zastoupení konkrétními příznivci, ale který již je založen na virtus coby východisku i
cíli ..
Tato
ale

světonázorová

právě

alternativa stojí na dvou zdánlivě protichůdných požadavcích, které se

docenění jedinečnosti člověka,

měřítku

nové

nevylučují,

ve své vzájemné protikladnosti

upírána

výlučnost,

uvědomění

fascinující,

si

pojmově

svoboda a právo na
k bližnímu,
nepřetržitě

neuchopitelné,

neboť zdánlivě

Suverénní racionalita ale na tomto
diachronních procesů,

Prvním krokem je nové

jakási nová renesance individua, kterému je v masovém

přináležitosti

úvahu nedialektickou,

slučují.

ale

směřujících nutně

biosféře

existenci. Druhým krokem je pak
planetě,

a

měnící

se

třetí

chybí

místě

důstojnou

která je sama

struktury. Jak je

vidět,

součástí

jedná se o

krok, vrchol pomyslné hegeliánské triády.

nemá smyslu,

neboť

nemáme dojít k systematizaci·

k vrcholné rozumové syntéze. Chceme pouze ukázat,

že "lidé by mohli dokázat to, co Bůh - i v jiném oboru, než jen v ničení,,?5!
Problematice místa
doposud pouze

okrajově

kterém vznikla, ale

přesto

v přírodě se

již má své

začínají kulturně

chemie, fyziky

.či

věnuje

disciplína kulturní ekologie, která je sice

etablovanou naukou v euroamerickém akademickém okruhu, ve

některých myslitelů

identifikovat u
desetiletích se

člověka

pilíře

a klasiky. Jak bylo uvedeno výše, její

antických,

středověkých

i

novověkých,

biologie. Tato

oblasti věd
Jen
místem

původně

skutečnost

odpovídá kulturo logickému požadavku

vzešlých z přírodovědeckého

někteří autoři, obecně
člověka

považovaní za

beletrie nebo

publikace. Jejich prostota a tedy i

přispěvatele

prostředí, přesahujících

do

kulturně

vytříbenější, náročnější

čtenáři

přístupnost

však do

ekologické debaty nad
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poezie,

hovoří

ať

o týchž

literárního díla, nikoliv jazykem odborné

je v dnešním

LAO-C', 2005, s. 21.
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opěrnou půdu právě

v přírodě, však odkazují také na ryze literární prameny. Avšak literatura,

tématech od nepaměti, a to jazykem určeným

250

a v posledních

společenských.

všeobecně oblíbenější

už

lze

ekologické teze zrcadlit i v základních výzkumech na poli

holistického uchopení kultury a žité reality. Výzva k holismu nachází
v odborných pracích,

kořeny

světě

vysoce rozvinuté techniky

očividná; přesto zůstávají

kritiky, bez

výraznějšího

většiny

teoretické studie týkající se

umění

slova na úrovni

všeobecného apelu na znovuobjevení
děl

- nalézt svého

Sebekultivace a výchova k pokoře
vedení k úctě k mluvenému

či

může

čtenáře,

doceněním

bytí

věku,

číst

vést

se stejnou

přes přirozené

psanému příběhu nebo básni. Tato úcta je ve své podstatě a ve

svém zdroji naprosto totožná s úctou ke
s

tedy, nejlépe od raného

literární

smyslu možná ne

který bude knihu
rozvahou, s jakou byla napsána,252 a formovat a prohlubovat lidství. 253
všech, ale

literárních

původního

umělé

květině,

stromu, ptáku

či

jinému

člověku.

Souvisí

schopnosti druhé entity, druhého jsoucna, které má právo na svoje plnohodnotné

stejně jako já,

Nechceme

subjekt, centrum a přece nepatrná součást bytí veškerého.

zabředávat

do

povážlivě

politicky zatížené výzvy kulturního undergroundu

šedesátých let. Vzhledem k několika významným prezentovaným koncepcím se však na
tomto

místě

některých

k

lze bez obav postavit také na stranu, k sobě samému ohleduplného, využití

látek stimulujících vědomí. Tento výrok je pronesen v upřímné snaze

pokusům

o pyšnou dobrovolnou stigmatizaci intelektuální elity, ani ke

sociálním a ekonomickým
zábavy a naprosté

důsledkům

opuštění tradičního

jejich zmasovění.

Právě

se ani

slepotě vůči

devalvace drogy na prostředek

přírodních národů vůči

respektu

neřadit

nástroj ům

rozšiřování

mysli je pramenem společenských před sudků.
Cesty k využití potenciálu lidské mysli jsou
se ani v nejmenším proti racionalitě jako takové;

různorodé,

právě

rovnocenné a svobodné. Nestaví

rozumné, uvážlivé a komplexně pojaté

uvažování o světě se s krátkodobými projekty dneška vytrácí. Již mnohokrát opakovaná výzva
k holismu,

interdisciplinaritě, vůli

jednotlivce, ale

rovněž

začleňovat,

propojovat a

se vztahuje přirozeně

na instituce, které by přímo rozvoj a

způsobilost

primárně

k seberealizaci

na

měly

rozvíjet. Přinejmenším v České republice se tak na začátku jedenadvacátého století reálně
neděje,

v dostatečné

míře

ani na

vzdělávacích

oficiálně

hlásí, ale především ve většině oborů

podobné

~pely

neregistrují.

života nadále vzdálen nejen

Téměř

pracovištích, která se k takovému programu

společenských

dvacet let po

většině,

zveřejnění

zemí i Spojených

hospodářství

států

252

H. D. THOREAU, 1991.

253

M. MACHOVEC, 1998.

Nressovy ekosofie je tento

ale i elitám. Ekonomie, která má mít s ekologií

výchozí bod studia, lpí na mechanistické koncepci
nekontrolované tržní

i přírodovědeckých, které

světa.

je oficiální prioritou

Udržování

příznivých

vůbec

způsob

společný

podmínek pro

předních reprezentantů

evropských

amerických. Dva a půl tisíce let starý návod na opatrné hledání svého
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místa ve složitém

světě

současné společenské

vzbuzuje

tváří

v tvář

některým

událostem v kontextu celkové

situace téměř nostalgii.
Odstoupení udržuje nedotčenou celistvost
ohnutí napřimuje
vyprázdněnost naplňuje
ošuntělost

obnovuje

mít málo znamená být blízko zdroje
mít hodně znamená jít stranou.
Tímto

způsobem

moudrý objímá jednotu

a stává se vzorem pro vše pod nebem
nevystavuje se na odiv, a proto září
netvrdí, že má pravdu,
a proto je jeho pravda zjevná
neprosazuje se, a proto je uznáván,
a protože nezápolí, tak nic pod nebem
s ním nemůže soupeřit. 254
Aktuální výzva kulturní ekologie, v jejímž kontextu vznikla i tato práce,
parafrází tohoto

původního

taoistického

učení.

může

být volnou

Jednotlivé odborné koncepce i vybrané citace

z románů a básnických sbírek vedou k jednoznačnému odhodlání vložit do rukou
možnost zacházet se svou myslí s pokorou a
člověk

25-1

zároveň

tím nejlepším z možných světů sám udělal.

LAO-C', 2005, s. 32.

97

odvahou. Tak, aby

svět,

člověka

ve kterém žije,

6 Summary
The diploma thesis called Approaches to us ing the potential oj the human mind towards a

respectfitl and participative lifestyle is the independent approach of student Zdenka
Sokolíčková,

to the question of man' s place in nature. The topic is mainly connected with the

academic field of cultural ecology but extends further, into the field of philosophy as well.
It is generally based on three sources of relevant literature: contemporary natural sciences,

philosophy and social sciences throughout history, and selected literary works including both
prose and poetry. The thesis itself is structured as follows: at first the main widely used terms
and expressions in the text (such as mind, consciousness, reality, subject and object) are
defined. Then the crucial hypothesis of the altemative conception of man' s place in nature is
formulated. Above all the student accents the role and potential of the human mind which
offers large possibilities for the cognition and understanding of the subject through a holistic
apprehension of the world.
To illustrate the argument, there are presented several selected works of reputable natural
scientists, such as Fritjof Capra, James Lovelock, Pierre Teilhard de Chardin, Gregory
Bateson or Konrad Lorenz. This chapter is followed by similar commentary on social
scientists and philosophers, such as Blaise Pascal, Jean-Jacques Rousseau, Fridrich Wilhelm
Joseph von Schelling, Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Arne
Nress or Timothy Leary. Finally there are chosen some well-known writers and poets to show
a clear connection between the cultural ecological appeal and the value of worthwhile
literature for present society. Words written by Antoine de Saint-Exupéry, Richard Bach,
Gary Snyder, Nanao Sakaki or William Blake expres s in an imaginative way the same ideas
as those written by the natural and social scientists.
The main thesis of the diploma paper criticizes the rationalistic. paradigm of today' s
Western society. The obsession to divide and analyze each part of perceived reality and to
measure things on a materialistic scale leads to individualization and atomization of the
human community. Man is no more a unique component of the world complex, does not
belong to the web of life, where its every piece, not only the living creatures, has its
significance and virtue. The ecological crisis, if we are willing to call the status of the
environment in this way, is based primarily on the loss of self-respect, confidence in
imagination, and a sense of universal solidarity.
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