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Předkládaná práce je střízlivým a opatrným rozborem života a díla oslavované, zatracované, 
ale především enigmatické postavy Carlose Castanedy z hlediska některých 
psychopatologických teorií. Cíl práce je jasně stanoven už na první stránce: „Chci ukázat, 
jakým způsobem dokázal (Castaneda) tvořivě využít rysy své osobnosti, které je možné 
považovat za psychopatologické či potenciálně psychopatologické (str. 5). Za tímto účelem 
podniká autor ve své práci poměrně složitou cestu, začínající úvahami o možnosti stanovení 
přesvědčivé diagnózy a o tom, do jaké míry máme právo považovat Castanedovo dílo za 
indikátor jeho eventuelní psychopatologické dispozice, pokračující celkem důkladně a poctivě 
zpracovanou biografickou částí a rozborem, úvahami o vztahu mezi šílenstvím a uměleckou 
tvorbou a posléze souborem příkladů, z nichž lze snad usuzovat na to, že Castaneda skutečně 
trpěl nějakou formou psychopatologické poruchy. 
Jestliže je na práci třeba něco ocenit, potom je to velmi vyzrálý a kultivovaný styl podání 
(autor píše dobře, nedělá překlepy a zároveň se vyhýbá osobním výlevům). Veškerý materiál 
je zpracován velmi poctivě a seznam literatury obsahuje úctyhodný počet položek, které autor 
bezpochyby dobře přečetl. Potud žádný problém není. Nicméně výtka, kterou si dovolím 
formulovat, je velmi prostá, avšak týká se něčeho, co provází celou práci od počátku do konce 
– autorova jistě úctyhodná opatrnost, pokud jde o formulaci jednoznačných závěrů či tezí, 
soustavně hraničí s jistou pohodlností: snaha říci věci tak, aby nic nebylo řečeno špatně a aby 
s ničím nešlo polemizovat, vede tak trochu k tomu, že se nikdy nedojde k žádnému závěru a 
hodnotitelův pocit, jakmile dospěl k závěru celé práce, se dá shrnout prostou větou: „Tak tedy 
co?“ Trpěl Castaneda duševní poruchou? Možná ano, možná ne. Má šílenství nějaký vztah 
k umění? To tak úplně přesně nevíme. Atd. atd. Abychom se vyhnuli nedorozumění: velmi si 
cením autorovy neochoty činit jednoznačné závěry, když – jak sám přiznává – není psychiatr, 
ale přece jen: jaká je tedy teze této práce?  Zdá se, že je vymezena negativně: „…není možné 
učit, zdali byl Castaneda skutečně šílený či nikoli…“ (str. 6); „… první otázka, kterou 
nehodlám absolutně rozhodnout, se týká tvůrčí hodnoty výtvorů duševně nemocných lidí…“ 
(str. 5); „to, zda je někdo šílenec či génius, nelze rozhodnout podle nějakého v principu 
jednoduchého klíče, neboť se jedná o komplexní problém“ (str. 22); a v závěru: „… Avšak 
otázku, jestli to byl pouhý šílenec a lhář nebo vizionář a malíř nových realit, ponechám 
otevřenou“ (str. 38). Jakmile dojde na nějaké pozitivní tvrzení, začne být trochu problém. 
Z tohoto důvodu proti práci nelze nic namítnout, ale zároveň také nelze vyjádřit souhlas, 
protože ústřední pasáže tvoří v první řadě biografické informace, velmi stručné shrnutí 
několika teorií (např. postmodernismus na str. 24 – 25 je shrnut sice asi správně, ale zároveň 
velmi neurčitě tak, aby se dal aplikovat na Castanedovo dílo) a řada příkladů, s nichž snad lze 
usuzovat na něco, co by mohly být jakési psychopatologické rysy Castanedovy osobnosti. 
Jestliže tedy autor nechce „stavět na něčem, co není zcela dokazatelné“ (str. 27), cena, kterou 
je za to třeba zaplatit, spočívá v tom, že se na těchto devětatřiceti stránkách dokazuje, že není 
dokazatelné nic. 
To ale neznamená, že práce by byla špatná. Autor dobře a rozumně píše o tom, co se domnívá 
vědět, avšak bohužel na konci se ocitáme přesně tam, kde jsme byli na začátku. To je jediná 
námitka, kterou proti této práci mohu mít, ale na druhou stranu je možno ji vznášet 
v souvislosti s takřka každou pasáží. Proto bych si dovolil navrhnout spíše dvojku. 
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