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Abstrakt (česky)
Diplomová práce vychází z dotazníkového šetření provedeného na vzorku 136
takzvaných „pestrých a zelených“ respondentů. Pojem pestří a zelení je převzat od
environmentální socioložky, profesorky Hany Librové a označuje jednotlivce, kteří žijí
přírodě blízkým způsobem a jejichž společným znakem je ekologicky příznivá
skromnost. Dotazníkové šetření mělo za cíl zjistit, zda tyto lidi v jejich způsobu života
ovlivnily knihy, nebo jaké knihy artikulují jejich pohled na svět - se kterými knihami
souzní. Opakující se tituly tvoří kánon vlivné zelené literatury, který diplomová práce
dále rozebírá. Zaměřuje se nejprve na kánon jakožto celek, poté se soustředí na
ekokritickou analýzu třech nejčastěji uváděných knih.
V kánonu jako celku je zjištěno minimum děl z oblasti hlubinné ekologie nebo
nature writing litetarury, taktéž pouze okrajově se vyskytuje žánr sci-fi či utopie.
Naopak výrazně častěji oproti očekáváním byly jmenovány tituly blízké hnutí New
Age. Silně zastoupena byla popkulturní duchovní literatura, celému kánonu pak
dominovaly knihy s indiánskou tematikou, především ty dětské dobrodružné, a
ekofilozofické tituly renomovaných sociologů a filozofů. Za spojovník mezi
různorodými knihami kánonu jsou v práci považovány funkce, jež knihy plní pro své
čtenáře. V textu jsou vymezeny a dále prozkoumávány tři hlavní funkce: mýtotvorná,
návodná a advokační.
Třetí část práce s pomocí ekologické literární kritiky analyzuje tři nejčastěji
jmenované beletristické knihy kánonu. Jde o tituly Dva divoši od Ernesta Thompsona
Setona, Škola Malého stromu od Forresta Cartera a Muž, který sázel stromy od
Jeana Giona. Knihy jsou nejprve rozebírány z hlediska ekologické etiky, poté se v nich
práce zaměřuje na praktické projevy ekologicky příznivého života. V ekologické etice
jsou zaznamenána východiska ekocentrická, teocentrická i antropocentrická, přičemž
u

antropocentrické

etiky

je rozlišována

etika vznešeného

lidství a

etika

antropocentrická kořistnická (kovbojská). Tyto dva proudy pak problematizují
ekologickou přijatelnost Setonových Dvou divochů.
Pokud jde o praktické projevy ekologicky příznivého života, analyzované tituly
vytváří shodný obraz životního stylu šetrného k přírodě. Důležitá je v tomto obrazu
skromnost, uvážlivé využívání místních zdrojů, samozásobitelství, nezávislost na
státu, řemeslná zručnost, obecně svépomoc a samozřejmě blízkost přírody.

Klíčová slova (česky)
pestří a zelení, Hana Librová, kánon, zelená literatura, green writing, nature writing,
ekologie, ekologická literární kritika (ekokritika), ekologická etika

Abstract (in English):
The thesis is based on questionnaire survey conducted among 136 so called „green
and colourful“ respondents. The term „colourful and green“ comes from the professor
of environmental sociology, Hana Librová, and refers to people living the ecologically
beneficial lifestyle that can be characterized by the voluntary or intentional modesty.
The target of the survey was to find out whether these people are influenced in their
lifestyle by books or which books would articulate their worldview the best; what
books they resonate with. Often repeated titles form a green influential literary canon
that is further analyzed in the thesis. First, the canon as a whole is examined, second
the three most frequent books are studied with an ecocritical approach.
In the canon, a minimum titles from the field of deep ecology, nature writing as well
as science fiction or utopia were discovered. Despite the expectation, there were many
books related to New Age movement in the canon as well as pop-cultural spiritual
writings. Nevertheless, books concerning native americans together with ecophilosophical works largely dominated. Functions that the publications fulfill for the
readers are seen as a clamp of diverse books in the canon. There are three main
functions defined and further explained: myth-constituting, instruction-giving and
advocatory function.
In the third part of the thesis, the ecocritical point of view is employed to analyze
three most frequent books in the canon. These are Two Little Savages by Ernest
Thompson Seton, The Education of Little Tree by Forrest Carter and The Man Who
Planted Trees by Jean Giono. The thesis searches for the environmental ethics which
the books are based on and looks for the practical manifestation of ecologically
beneficial lifestyle contained in the analyzed titles. It is showed that ecological
lifestyle and sustainable management in the books include identically: modesty,
conscious consumption from local sources, relative independence on state, craftsman
skills and living close to the nature.

Klíčová slova (anglicky):
The colourful and the green, Hana Librová, canon, green literature, green writing,
nature writing, ecology, ecological literary criticism (ecocriticism), environmental
ethics
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Úvod
Na počátku této diplomové práce stála myšlenka vycházející z rozhovorů se
skupinou lidí, kteří se rozhodli pro přírodě blízký, ekologicky příznivý způsob života.
Z rozhovorů vyplynulo, že životní styl těchto lidí byl ovlivněn ve velké míře
podobnými knižními tituly. Nápadně často se shodovali při vyjmenovávání knih, se
kterými názorově a ideově souzní. Určité tituly byly zmiňovány ve statisticky
významném množství, popřípadě se k některým titulům signifikantně často a shodně
odkazovalo.
Orientační a deskriptivní výzkum s využitím dotazníků, který na základě této
myšlenky vznikl, měl ověřit, zda byly tyto dojmy a pozorování správné. Cílem šetření
bylo tedy primárně zjistit, zda existuje něco jako „kánon vlivné zelené literatury“ a co
by pod takový kánon spadalo. Přidruženou otázkou dále bylo, v čem byly tyto knihy
pro respondenty důležité, z čehož jsme chtěli vycházet při posuzování toho, proč
respondenti uvedli ve svém kánonu právě ty které tituly a jaký vliv na ně knihy měly.
Dotazníkové šetření, z něhož tato práce vychází, bylo provedeno na vzorku 136
takzvaných „pestrých a zelených“ respondentů. Pojem pestří a zelení přejímáme od
environmentální socioložky, profesorky Masarykovy univerzity Hany Librové, která
jím označuje jednotlivce, jejichž společným rysem je ekologicky příznivá skromnost.1
Malá ekologická stopa a nízká spotřeba hmotných statků, které jsou podstatou
ekologicky příznivého života, nemusí být přitom pouze důsledkem environmentálních
motivů a starostlivosti o přírodu, ale mohou vyplývat z „orientace člověka k jiným než
spotřebním hodnotám“.2 Hovoříme pak o rozdílu mezi skromností záměrnou a
dobrovolnou, která odlišuje zelené od pestrých.
Záměrná skromnost s ohledem na stav přírody je společně s účastí
v ekologických a ochranářských aktivitách znakem zelených. Dobrovolná skromnost
pak doprovází do různých stran zaměřené politické, kulturní a altruistické aktivity
pestrých. Pestří kvůli svým zájmům a činnostem nemají na konzum čas ani peníze a
to, že má jejich chování charakter ekologických ctností, si uvědomují často až
později.3 To však neznamená, že by byli k přírodě neteční. Pestří, stejně jako zelení,
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Librová, Hana. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronica, 1994, s. 126.
Librová, Hana. Vlažní a váhaví: (kapitoly o ekologickém luxusu). Brno: Doplněk, 2003, s. 28.
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Tamtéž, s. 152.
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k ní mají „hluboký a živý vztah“.4 V praktické rovině se ekologická příznivost
projevuje např. samozásobitelstvím, sklonem k decentralizovaným formám života na
vesnicích a samotách nebo oživením řemeslnických dovedností.
Pojem kánon v této práci užíváme v rozvolněném významu jako stanovený
soubor literárních textů nebo děl.5 Tento soubor však nebyl stanoven žádnou institucí
ani znalci oboru (v našem případě literatury), jak to obvykle bývá, ale definovali jej
samotní čtenáři/respondenti, kteří patří do specifické skupiny vymezené „přírodě
blízkým“, ekologicky příznivým životním stylem. Pro vymezení kánonu v této práci
jsou tedy zásadní: a) důležitost textu pro čtenáře vzhledem k jeho životnímu stylu a
pohledu na životní styl; b) četnost díla ve skupině vlivných knih formujících
čtenářův/respondentův životní styl.
S užitím Markiewiczem navrhnuté terminologie literárních kánonů je možné
říci, že v této práci se kánonem nemíní „autoritativní soubor nebo seznam literárních
děl, jejichž znalost je požadována od určité skupiny příjemců (obligatorní kánon) či je
této skupině přímo nebo implicitně doporučována (doporučující kánon)“.6 Mnohem
spíše jde o kánon realizovaný, tzn. „skutečně známý dané skupině“.7 Kánon v této
práci tedy nemá postulativní charakter, nicméně pokud by šlo o to doporučit vlivnou
ekologickou literaturu, postulativní charakter by nejspíš mít mohl.
Co se týče struktury předkládané práce, v první kapitole se věnujeme
samotnému výzkumu kánonu. Pojednáváme stručně o jeho respondentech a
popisujeme krátce výsledky dotazníkového šetření. Druhá kapitola zkoumá kánon
jakožto celek. Mezi jednotlivými tituly nacházíme spřízněnost, kterou se snažíme
vystihnout

vymezením

tří

hlavních

funkcí,

jež

podle

nás

knihy

pro

respondenty/čtenáře plní. Pro určení těchto funkcí byly pro nás přitom významné i
komentáře samotných respondentů uvedené v dotazníku u otázky č. 10: „V čem pro
vás byly tyto knihy důležité?“. Stanovujeme tak funkci mýtotvornou, návodnou a
advokační.
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Librová, Hana. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronica, 1994, s. 127.
Petráčková, Věra a kol. Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. Praha: Academia, 1997.
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Markiewicz, Henryk: O literárních kánonech. Aluze: Revue pro literaturu, filozofii a jiné [online]. 2007, č. 3, s.
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Funkce mýtotvorná reaguje na potřebu pochopení a výkladu skutečnosti.
Mýtus chápeme jako vyprávění, které poskytuje celkový obraz a orientaci ve světě,
zaobírá se jeho tajemstvími a dává mu smysl. Zároveň utváří v člověku jeho
hodnotový systém a určuje jeho vztah k přírodě. Tyto i další prvky typické pro mýtus
nacházíme v mnoha knihách napříč kánonem, současně s nimi se věnujeme i k mýtu
přidruženým tématům, jakými je intuice, jež je předporozuměním umožňujícím
přijetí mýtu, nebo iniciace, která zakládá zkušenost, ze které může intuice čerpat.
Jako silný iniciační moment uvádíme chůzi přírodou, proto se v oddíle o mýtu
věnujeme blíže výpravám a procházkám do přírody, které knihy kánonu často
popisují.
Funkce návodná je pokročením od porozumění směrem k jednání. Kánon
vykazuje zvláštní poptávku po vodítku, jež by jednotlivci umožnilo vést život
v souladu s jím akceptovaným „mýtem“. V kánonu silně pociťovaný aspekt návodu
členíme na dvě skupiny: návody doslovné a obrazné, přičemž se podrobněji věnujeme
těm druhým. Obrazné, symbolické návody jsou pro nás představovány často
idealizovanými vzory z knih, jež zobrazují v porovnání s dneškem výrazně odlišný
způsob

života.

V souvislosti

s návody

se

blíže

zaměřujeme

na

jejich

nejcharakterističtější znak, který vyjadřuje přání mnoha pestrých a zelených: touhu
po jednoduchém životě.
Funkci advokační nesou knihy, které obhajují přírodovědnými, sociologickými
či filozofickými argumenty nutnost ekologicky příznivého, uvědomělého způsobu
života. Z vědeckých pozic tak podpírají chování pestrých a zelených, jež bývá někdy
považováno za idealistické, zpátečnické bláznovství.
Stěžejní částí práce je třetí kapitola, ve které se zaměřujeme podrobněji pouze
na centrální kánon. Vybíráme tři nejčastěji zmiňované knihy k rozboru pomocí
ekologické literární kritiky, která zkoumá vztahy mezi literaturou a fyzickým
prostředím a vnáší do literárních studií ekologické hledisko. V první podkapitole
třetího oddílu se věnujeme interpretaci etického poselství textu a snažíme se
v analyzovaných textech odhalit, z jaké ekologické etiky vycházejí. Sledujeme tak
v knihách podobu vztahů člověk a zvířat a člověk a ostatní přírody. Druhá podkapitola
potom hledá v trojici rozebíraných knih praktické projevy ekologicky příznivého
životního stylu.
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1. Výzkum
Jak bylo řečeno v úvodu, výchozím materiálem předkládané diplomové práce
se staly výsledky dotazníkového šetření, jež umožnily uvažovat o existenci „kánonu
vlivné zelené literatury“ a zároveň konkrétně určily obsah tohoto kánonu.
Dotazníkové šetření proběhlo v září a říjnu roku 2012 a zúčastnilo se jej 136
respondentů. Podle druhu dotazu byly zvoleny různé typy otázek – uzavřené
dichotomické, výběrové a výčtové, polouzavřené otázky. Samotným jádrem dotazníku
byla pak otázka otevřená. Dotazník pretestovaný ústně na několika vybraných
respondentech dostal elektronickou formu pomocí služby Google Docs a jako takový
byl zpřístupněn online – respondenti na něj dostali odkaz e-mailem.
K výběru respondentů bylo použito techniky „snowball sampling“, tedy
techniky sněhové koule, kdy jedinec nebo jedinci slouží jako původní informátoři,
kteří vedou výzkumníka k dalším členům cílové skupiny.8 V našem případě tak lidé, o
kterých nebylo pochyb, že do cílové skupiny patří, rozesílali odkaz na dotazník svým
známým a přátelům, o jejichž příslušnosti ke kýženému vzorku zase nepochybovali
oni. Původními informátory byli lidé jak z České, tak i ze Slovenské republiky, žijící
v různých regionech těchto zemí. Zároveň byli vybráni informátoři různého věku, tak,
aby byl případný výsledný kánon méně ovlivněn vnějšími podmínkami dostupnosti
knih (např. chybějící překlady, případně v období komunismu v Československu
zakázaná distribuce děl pro respondenty očekávaně významných). Různé věkové
zařazení respondentů mělo také zabránit zkreslení kánonu možným dočasným
kultem určité knihy, popřípadě prokázat, že tento kult není jen pomíjivou módou, ale
je trvalý a opodstatněný. Taková skutečnost, totiž mezigenerační obliba určitých
titulů, byla by pak velmi významnou při pohledu na vzniknuvší kánon, dokonce by
ospravedlňovala samotné užívání pojmu „kánon.“
Je samozřejmé, že tímto způsobem, kdy se dotazník může dostat k jedincům,
jež by sám výzkumník do vzorku nezařadil, může snadno dojít ke zkreslení výsledků.
Tomu jsme se však pokusili, možná trochu alibisticky, předejít úvodní otázkou
dotazníku: „Považujete se za člověka, který žije nevětšinovým, přírodě blízkým
způsobem života?“. S vědomím vágnosti otázky připojili jsme i vysvětlení, co takovým

8

Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2008, s. 114.
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způsobem života míníme a k čemu tedy respondent svou odpovědí alespoň zhruba
poukazuje:
„Nevětšinovým, přírodě blízkým způsobem života se zde obecně myslí snaha o
ekologicky příznivý životní styl, snaha o trvale udržitelný způsob života, na
vesnicích či samotách, samozásobitelství, využívání místních zdrojů, ohleduplnost a
zodpovědnost vůči zemi, přírodě, planetě, nízká míra konzumu, život v dobrovolné
chudobě apod.“
Zhruba jsme si tak definovali ideálního účastníka šetření a dále již, pokud jde o
vlastní sebeidentifikaci, ke které první otázka směřuje, spoléhali na uvážlivost
každého osloveného. Dostáváme se tak k vlastnímu obsahu dotazníku. Kromě otázek
vztahujících se k samotnému

tématu

vymezení „zeleného

kánonu“

uváděli

respondenti také základní osobní údaje jako je pohlaví a věk a pokud jde o další
sociodemografické údaje, byly zařazeny ještě dvě otázky, které se zaměřují na to, kde
respondent vyrůstal a kde žije nyní. Tyto otázky slouží přitom jako součást důkazu, že
respondent spadá do cílové skupiny – žije na vesnici či samotě, což naznačuje, že blíže
přírodě (ovšem samo o sobě toto ještě nesvědčí o ekologicky příznivém stylu života).
Zároveň tyto otázky umožňují sledovat případný přesun z měst na vesnici, a tím
umožňují předpokládat, že se tak stalo právě kvůli dobrovolnému rozhodnutí být
přírodě blíž. Záležitosti týkající se bydlení souvisí dále i s otázkou, jak silný vliv knihy
na respondenty mohly mít – pokud odpoví, že na základě jejich přečtení došli
k zásadnějšímu kroku, může to být právě přestěhování se z města na vesnici.
Ačkoli se v našem případě nejednalo o klasický sociologický výzkum, při
kterém bychom např. ověřovali hypotézy a sledovali vztahy mezi jednotlivými
proměnnými, užívali jsme přesto při vytváření dotazníku a sběru dat, o která nám šlo
především, pracovních hypotéz. Pro snadnější orientaci v našem uvažování o
zkoumaném problému uvedeme nyní jednotlivé otázky i s jejich pracovními
hypotézami. Jak bude ukázáno později, data získaná k některým otázkám byla velmi
překvapivá a pracovním hypotézám se vymykala.
Dotazník – otázky a pracovní hypotézy
1) Považujete se za člověka, který žije nevětšinovým, přírodě blízkým
způsobem života?
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O této otázce i jejím dovysvětlení byla již řeč výše. Obecně měla sloužit jako
potvrzení toho, že respondent spadá do cílové skupiny – účastník šetření o své
příslušnosti k cílové skupině rozhoduje skrze sebeidentifikaci sám.
2) Máte pocit, že váš světonázor ovlivnila literatura?
Nutné k dokázání alespoň domnělého vlivu literatury na člověka. Ač ukazuje na
subjektivní dojem, svědčí o formativním potenciálu knih. Zároveň otázka uvádí
respondenta do kontextu výzkumu, je jakousi otázkou na okraji „trychtýře“,
který se zužuje až k otázce jádrové, týkající se samotného kánonu.
3) Existují knížky, které měly výrazný vliv na formování vašeho
(„přírodě blízkého“) způsobu života?
Může se jednat jak o beletrii, tak o esejistické, filozofické nebo praktické knihy,
a to jak české, tak zahraniční.
Zužujeme tímto „hrdlo trychtýře“ a ověřujeme jednoduše to, zda konkrétně pro
pestré a zelené jsou dle jejich pohledu v jejich formování knížky důležité.
4) Existují knížky, které sice přímo neformovaly váš „přírodě blízký,
ekologicky příznivý“ způsob života, ale se kterými ideově souzníte,
které ve vás v souvislosti s vaším způsobem života rezonují?
Tato a následující otázka patří k samotnému ústí trychtýře. Chceme jí ověřit či
vyvrátit fakt, že mezi pestrými a zelenými existují obecně sdílené knižní tituly.
To, co obecně sdílené bude, bude dle naší hypotézy vyjadřovat cosi
univerzálního, nadčasového, ideu, na které se pestří a zelení shodnou. To sdílené
bude obzvlášť silné, působivé, přesné v artikulování vnitřní touhy, ideálu.
5) Na jaké konkrétní knihy si vzpomenete?
Dle našeho předpokladu se budou určité knihy či určití autoři vyskytovat
nápadně častěji, takže budou tvořit jakýsi kánon. Co ho tvoří? Jaký je?
6) Kdy jste knihu četli?
Domníváme se, že na člověka nejvíce působí to, co čte v dětství, mládí a
v mladém dospělém věku, kdy hledá a definuje sebe a svou roli. Knihy z dětství si
dobře pamatuje, obrazy a příběhy z nich působí silněji než obrazy knih čtených
v pozdějším dospělém věku.
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7) Kde jste se o knize dozvěděli?
Odhadujeme, že tyto knihy se šíří především skrze přátele, „blízké duše“ – je
možné poukázat i na silný formativní vliv knihy putující po určitém společenství,
v našem případě se může jednat např. o skauty, brontosaury.
8) Doporučili jste knihu dál?
Dobrou knihu člověk doporučuje dál, šíří se. Otázka dopotvrzuje, zda kniha byla
dobrá a silná a patří do seznamu. Dotazovaní zde měli na výběr ze dvou
možností: uvést, že jim knihy posloužily spíše k utřídění myšlenek a formulaci
názorů, nebo že pro ně znamenaly více a kniha byla přímým podnětem k
zásadnějšímu životnímu rozhodnutí.
9) Jak silný vliv na Vás knihy z vašeho seznamu měly?
Má kniha potenciál pohnout někoho i k zásadnějšímu činu, změně? Jaký je její
akční potenciál, možnosti jejího dopadu?
10) V čem pro vás byly tyto knihy důležité?
Jak přesně by pestří a zelení popsali vliv knih ze svého kánonu na jejich životní
styl? Jakým způsobem knihy „používají“, čtou? Slouží jim k utřídění myšlenek,
formování názorů či vystihnou to, co neurčitě cítí? Nebo je konkrétně nasměrují,
ponoukají k hlubšímu a dalšímu hledání, zasadí semínko pochybností,
zvědavosti, zájmu?

1.1 Kdo jsou pestří a zelení respondenti?
Ačkoli pro účel naší práce byly jednoznačně stěžejní odpovědi na otázky 5) a
10) – tedy co by respondenti zařadili do svého kánonu a v čem pro ně jimi uvedené
knihy byly důležité, byla by škoda naprosto ignorovat další data, která jsme využitím
dotazníku získali. Zároveň přesto, že se nejednalo o sociologický výzkum v pravém
slova smyslu, nejde jej a jeho výsledky od společnosti zcela izolovat a třebaže budeme
nadále zkoumat materiál, který tvoří uvedené knihy, je stále třeba vidět na obzoru i
ručitele kánonů, totiž respondenty. Rozhodli jsme se proto zařadit krátkou
přemosťující kapitolu, ve které stručně pojednáme data vypovídající o respondentech
samotných.
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Pohlaví
Pokud jde o zastoupení mužů a žen v našem výzkumu, čísla jsou následující:
Žena

79

58%

Muž

57

42%

Věk
Věková skladba respondentů postihuje všechny věkové skupiny, nicméně obecně lze
říci, že více než třem čtvrtinám účastníků je méně než 50 let.
0-20 let

1

1%

21-30 let

29

21%

31-40 let

41

30%

41-50 let

43

31%

51-60 let

15

11%

61-70 let

7

5%

71-90 let

1

1%

90+ let

0

0%

Vyrůstal/a jsem:
Podíváme-li se na to, kde respondenti vyrůstali (zde měli možnost zaškrtnout více než
jedno pole, takže procento může vzrůst na více než 100 %), vidíme v podstatě
rovnoměrné rozložení ve všech kategoriích, mírně převažují ti, kteří vyrůstali na
samotách, vesnicích či městech do 30 tisíc obyvatel – celkem tato skupina zahrnuje
63% dotazovaných.
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na samotě, na vesnici (do 3 tisíc obyvatel)

38

28%

v malém městě (do 30 tisíc obyvatel)

47

35%

ve městě střední velikosti (od 30 do 100 tisíc obyvatel)

27

20%

ve velkoměstě, krom Prahy

14

10%

19

14%

(nad 100 tisíc obyvatel - Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec)
v Praze

Z odpovědí na otázku, kde žijí respondenti nyní, lze vyčíst, že největší část
z nich žije na samotách či vesnicích – 45% dotazovaných. Vzhledem k našim
očekáváním je to však číslo poměrně nízké, předpokládali jsme, že život „blízký
přírodě“ bude více spjat s životem na vesnici. Ačkoli z jedné takto položené otázky
nemůžeme soudit, zda tomu tak opravdu není či je, rozhodně na základě
výsledků této otázky musíme více počítat s ekologicky příznivým stylem života
vedeným ve městě.

Celých 34% dotázaných totiž žije ve městech nad 30 tisíc

obyvatel. Přitom však pouze 4% respondentů se nepovažují za jedince žijící přírodě
blízkým způsobem života.
Ukazuje se tedy, že ačkoli se respondenti považují za jedince žijící
nevětšinovým, přírodě blízkým způsobem, jejich četnost ve velkoměstech je přibližně
stejná jako v rámci celé populace v Česku – podle statistické ročenky z roku 2012 žila
ve velkoměstech nad 100 tisíc obyvatel celá čtvrtina populace.9 To je v podstatě stejné
číslo jako v našem grafu (24% dohromady ve městech nad 100 tisíc a Praze). Dodejme
však ještě, že z osobních rozhovorů víme, že část respondentů žijících nyní ve
velkoměstě např. z důvodů studií či získávání absolventské praxe, je rozhodnuta
přestěhovat se v budoucnu na vesnici či alespoň do malého města.

9

Statistická ročenka České republiky 2012 [online]. Český statistický úřad, 2012. [cit. 2013-07-01]. Dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/ 9C00428E93/$File/0001123102.xls
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Nyní žiju:
na samotě, na vesnici (do 3 tisíc obyvatel)

61

45%

v malém městě (do 30 tisíc obyvatel)

28

20%

ve městě střední velikosti (od 30 do 100 tisíc obyvatel)

15

11%

ve velkoměstě, krom Prahy

19

14%

14

10%

(nad 100 tisíc obyvatel - Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec)
v Praze

Zařazením této a předchozí otázky jsme také chtěli sledovat, zda pestrost a
zelenost a rezonance s určitými knihami vede respondenty i k činu, jakým je např.
přesun z města na vesnici. Tuto přímou souvislost však takto jednoduše položenými
otázky zjistit nelze, záležitost místa bydliště a jeho změn je ovlivněna mnoha faktory,
které se navíc individuálně značně liší, a přináležitost k pestrým a zeleným nelze
nadále tak úzce spojovat s životem na vsi.
Ptáme-li se právě na tuto přináležitost, mohou nám pomoci odpovědi na
otázku „Považujete se za člověka, který žije nevětšinovým, přírodě blízkým
způsobem života?“ (bližší vysvětlení k tomuto viz výše u popisu dotazníku). Výsledky
dané subjektivní úvahou/rozhodnutím, respondentů jsou následující:
Největší část dotazovaných – 42% - zvolila odpověď B) Spíše ano. Dalších 30%
uvedlo A) Určitě ano. Domníváme se tedy, že dotazník se dostal do rukou cílové
skupině a že minimálně 72% odpovědí je vysoce relevantních. S větší opatrností pak
přihlížíme ke knihám uvedeným u respondentů, kteří se za člověka žijícího přírodě
blízkým způsobem považují jen částečně. Odpověď C) Částečně vybralo 23%
dotázaných. Z našeho výzkumu pak vyřazujeme 4% dotazníků, kde respondenti uvedli
u této otázky odpověď D) Spíše ne.
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Považujete se za člověka, který žije nevětšinovým, přírodě blízkým
způsobem života?

41

30%

59

43%

31

23%

5

4%

0

0

0

0

Otázky, zda názor respondenta ovlivnila dle jeho pocitu literatura, sloužily
spíše pro kontrolu toho, že takový vliv subjektivně možný je. Pokud by výrazná část
dotázaných odpověděla, že ne, nemělo by smysl tázat se dál, znamenalo by to, že
výzkumník je na zcela špatné cestě.
Máte pocit, že váš světonázor ovlivnila literatura?

Ano

116

85%

Ne

20

15%

Existují knížky, které měly výrazný vliv na formování vašeho („přírodě
blízkého“) způsobu života?
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Ano

115

85%

Ne

21

15%

Důležitější informací je pro nás však možná banální zjištění další otázky:
pokud jde o existenci knih, se kterými respondenti ideově souzní, potvrzuje se
jednoznačně, že takové knihy jsou.
Existují knížky, které sice přímo neformovaly váš „přírodě blízký,
ekologicky příznivý“ způsob života, ale se kterými ideově souzníte, které
ve vás v souvislosti s vaším způsobem života rezonují?

Ano

134

99%

Ne

2

1%

Doplňkově jsme zařadili také otázku, kde se respondenti o knize dozvěděli.
Navzdory hypotéze se ukázalo, že přátelé nejsou výslovně hlavním zdrojem
doporučení, ačkoli zůstávají jedním z nejčastějších. Taktéž z výzkumného pohledu
zajímavá otázka - v jakém věku respondenti četli „své“ knihy - neposkytla
předpokládané, dostatečně vypovídající odpovědi. Stalo se tak zejména z toho
důvodu, že jako otázku nepovinnou ji vyplnil jen malý počet dotazovaných.
Nemůžeme se tak bohužel pokusit o i tak s vědeckými standardy hraničící
interpretaci, zda knihy čtené v dětství a mládí mají na člověka větší vliv než knihy
čtené v dospělosti, zejména té pozdní. I zde proto vynecháváme čísla a graf, které
z otázky vzešly.
Významné však jsou výsledky na podotázku týkající se subjektivního
hodnocení „dopadu knihy“ na respondenta. Dotazovaní zde měli uvést, zda jim knihy
posloužily spíše k utřídění myšlenek a formulaci názorů, nebo zda pro ně znamenaly
více a dospěli skrze ně k zásadnějšímu životnímu rozhodnutí. Více než třetina
účastníků výzkumu (36%) uvedla, že knihy byly přímým impulsem pro určité důležité
rozhodnutí nebo čin. Samozřejmě nemůže být pro nás tato jediná otázka směrodatná,
chceme-li dokázat domnělý vliv literatury na čtenáře. Opravňuje nás ale k tomu,
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abychom knihy počítali mezi významné faktory utvářející vztah člověka k přírodě a
životnímu prostředí a návazně také ovlivňující životní styl jedince.

1.2 Co čtou pestří a zelení? Tituly a různé stupně kanoničnosti
V úvodu jsme stanovili, že kánonem zde rozumíme kánon realizovaný. Jde o
soubor knih, které daná skupina pestrých a zelených skutečně zná a které navíc ze
souboru známých knih vyzdvihuje jako knihy pro ně významně formativní. V tomto
souboru skutečně známých a respondenty preferovaných titulů je ale možné sledovat
různé stupně kanoničnosti

podle toho, jak často jsou jednotlivými na sebe

nezávislými respondenty opakovaně uváděny určité tituly. Bude tedy účelné nadále
rozlišovat kánon centrální, do kterého spadají opakovaně jmenované knihy či autoři,
které navíc uvádí respondenti napříč generacemi, a kánon periferní, složený z méně
frekventovaných titulů, u nichž se navíc dá předpokládat, že jsou výsledkem módní
vlny a spíš než jako díla klasická mohly by být nahlíženy jako díla popkulturní.
K centrálnímu, jádrovému kánonu (abychom tematicky využili přírodních
metafor, můžeme jej nazývat jádřincem) zařazujeme autory nebo tituly, které se
v odpovědích ze 136 dotazníků objevily více než 10krát. Mezi takové knihy
(metonymicky jména autorů) patří: Ernest Thompson Seton, jehož jméno se
objevilo v dotaznících 23krát, z čehož 17krát byla uvedena jeho kniha Dva Divoši.
Seton je tak nejčastěji zastoupeným autorem. Následuje jej 21krát jmenovaný
Forrest Carter a jeho Škola Malého stromu. Třetí nejčastěji se vyskytující autorkou
byla podle očekávání environmentální socioložka Hana Librová, téměř výhradně
s titulem Pestří a zelení, který je i základem pro naši definici cílové skupiny
respondentů. Hana Librová byla uvedena celkem 16krát. Dalším autorem spadajícím
do jádřince je Jaroslav Foglar, který se v dotaznících objevil celkem 13 krát. Dále
k centrálnímu kánonu počítáme novelu Jeana Giona Muž, který sázel stromy, již do
svého výběru zařadilo 11 respondentů. Se stejnou četností se vyskytovalo také jméno
sociologa Jana Kellera, z jehož knih byla nejčastěji (7krát) uváděna sociologická
analýza konzumní společnosti Až na dno blahobytu. V centrálním kánonu se nakonec
nachází ještě geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek, jehož jméno se
v dotaznících vyskytlo 10krát, nejčastěji ve spojitosti s titulem Krajiny vnitřní a
vnější (celkem 6krát).
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Zmiňme ještě s ohledem na různou kanoničnost děl další autory, kteří se sice
neobjevili na seznamu tak často jako výše zmínění, jejichž jméno se však přesto
opakovalo natolik často, že to pro nás nese jistý význam nenáhodnosti/že je to pro
nás dostatečně signifikantní. Při postupu od centra/jádřince kánonu k jeho periferii
tak nalézáme 9krát uvedený autobiografický román Marlo Morganové Poselství od
protinožců, oblíbený svého času u příslušníků hnutí New Age, podobně jako 6krát
v seznamu uvedené tituly od Vladimíra Megreho a Anastasie (zejména Zvonící cedry
Ruska).
Pokud jde o Henryho Davida Thoreaua, který je mnohými považován za
zakladatele moderního amerického nature writing směru10, v našem kánonu se tento
přírodní filosof a básník vyskytuje překvapivě „jen“ 8krát, a to se svým titulem
Walden. Stejně často je uváděna také kniha přírodovědce a skautského vůdce
Miloslava Nevrlého Karpatské hry, která byl v době komunistického režimu
rozmnožena rotaprintem a šířena jako pololegální tiskovina – avšak jak je zjevné,
nevhodné vnější podmínky ji přesto neomezily natolik, aby se po letech neocitla
alespoň na periferii kánonu vlivných „zelených“ knih. Dalším častěji se vyskytujícím
autorem je dále filosof Erazim Kohák, jehož uvedlo ve svých odpovědích 7
respondentů. Šestkrát pak byla jmenována v současné době velmi populární kniha
Miguela Ángela Ruize Čtyři dohody, pětkrát se vyskytlo jméno slovinského
výtvarníka a pokračovatele geomantie Marka Pogačnika a jeho knihy Elementární
bytosti. Taktéž 5krát je možné na seznamu nalézt knihu Zahrada jako mikrokosmos
od znalce goetheanistické přírodovědy Wolf-Dietera Storla a kritiku orientace na
vlastnění od Ericha Fromma Mít, nebo být.
Čtyřikrát se pak objevují tituly od přírodovědce Jamese Lovelocka (Gaia vrací
úder a další), zoologa Jeana Dorsta (Ohrožená příroda), zoologa a etologa Konrada
Lorenze (Osm smrtelných hříchů), rovněž 4krát je uvedena základní kniha taoismu
Tao te ťing a Siddhártha Hermanna Hesseho. Na okraji okraje pak v našem kánonu
stojí se třemi výskyty permakulturní zemědělec Sepp Holzer a jeho Zahrada
k nakousnutí, dále Babička Boženy Němcové, americký básník a environmentalista
Gary Snyder a Bible. Seznam všech autorů a děl pak obsahuje Příloha.

10

srov. např. Buell, Lawrence. The Environmental Imagination: Thoreau, nature writing, and the formation of
American culture. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1995.
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Na kánonu nás oproti původnímu předpokladu překvapilo několik skutečností.
Téměř vůbec nebyli zastoupeni klasičtí autoři hlubinně-ekologické environmentální
etiky jako je např. Arne Naess nebo John Seed, zato se však poměrně hojně
vyskytovaly tituly z kategorie, kterou bychom mohli souhrnně označit jako literatura
blízká hnutí New Age.11 Část titulů by přitom patřila spíše k populárnímu směru hnutí
New Age, spojovanému s masovou kulturou, jež jako své médium využívá právě
ezoterickou literaturu (Anastasia, Zvonící cedry, Poselství od protinožců a jiné),
zatímco jiná část by se dala počítat spíše k projevům intelektuálního proudu New Age,
jež staví na spojování vědeckých poznatků a starých mystických učení a zdůrazňuje
nutnost změny fungování současné civilizace12. Celkově tak kánon obsahuje nemálo
děl vzešlých z popkultury, která jsou čtena obecně, napříč čtenářským spektrem,
nikoli především pestrými a zelenými.
Za zmínku stojí ještě dva postřehy týkající se obecně kánonu jako celku, které
však nebudeme v práci dále rozvádět: nezaznamenali jsme žádný „kánon“ jedince,
který by obsahoval pouze knihy, jež se u žádného dalšího respondenta nevyskytují.
Tedy vždy bylo možné aspoň jeden titul (obvykle však šlo aspoň o dva) z jedincova
kánonu nalézt aspoň u jednoho dalšího respondenta. Nebudeme se v této práci tímto
faktem již dále zabývat, ale domníváme se, že dokládá správnost předpokladu
existence kánonu vlivných „ekologických“ knih mezi pestrými a zelenými.
Rovněž vypovídající by pro další zkoumání mohla být nápadná podobnost
kánonů jednotlivých respondentů a souvýskyt určitých titulů. Tak např. v seznamu
jednotlivce, kde je uvedeno dílo Hany Librové, se signifikantně častěji než u seznamů
bez Hany Librové objeví také kniha od Erazima Koháka či Jana Kellera. Podobně
v seznamech se Zvonícími cedry bude významně častěji uvedena kniha Poselství od
protinožců a rovněž společně se velmi často vyskytují tituly „skautských“ autorů
Setona a Foglara, ke kterým navíc přibývá i Thoreau. Tyto skupiny souvýskytu se
přitom jen málokdy prolínají.

11

V jistém smyslu by bylo možné říci, že hlubinnou ekologii, jež pro mnohé zastupovala náboženství, nahradila
díla méně sofistikovaně náboženská, s přitažlivě eklektickým obsahem. K srovnání hlubinné ekologie s novým
náboženským fundamentalismem viz Binka Bohuslav. Analýza hlubinné ekologie. Brno: Masarykova univerzita,
2008.
12
Viz. Kramosilová, Jiřina: Zvonící cedry Ruska v kontextu spirituálních, environmentálních a utopických
ideových konceptů. [rukopis]: diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra
environmentálních studií. Brno, 2009, s. 15.
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Při pohledu na centrální i periferní část kánonu současně vystoupí na povrch
jeho značná žánrová rozrůzněnost. Seznamy respondentů zahrnují jak dětské
dobrodružné knížky jako jsou Dva Divoši nebo „foglarovky“ a „mayovky“, tak
ekologicko-filozofické tituly psané i z vědeckých pozic (Hana Librová, Jan Keller,
Václav Cílek), stejně jako náboženskou literaturu od západu po východ a praktické
příručky k vytvoření zahrady či slaměného obydlí. Z žánrového hlediska je však
velkým překvapením téměř naprostá absence science fiction literatury, ačkoli ta je
považována za žánr, ve kterém se dlouhodobě a neustále navracejí ekologická témata
a rozvíjí se druh narativu, který postihuje ekosystém v jeho globálním měřítku.13

13

Heise, Ursula K.: Eco-narratives, in Herman, David, ed., Jahn, Manfred, ed. a Ryan, Marie-Laure,
ed. Routledge encyclopedia of narrative theory. London: Routledge, 2008, s. 130.
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2. Kánon z hlediska funkcí knih
V následujícím textu se pokusíme ukázat, že mezi na první pohled žánrově i
tematicky nesourodými tituly uvnitř kánonu existuje spřízněnost a logická souvislost.
S ohledem na složení kánonu spatřujeme tyto souvislosti v naplňování určitých
potřeb respondentů jakožto čtenářů. V druhé kapitole tedy blíže rozebereme funkce,
které podle nás knihy pro respondenty vykonávají. Naši interpretaci dokládáme
komentáři samotných respondentů, které v dotazníku uvedli u otázky č. 10: „V čem
pro vás byly tyto knihy důležité?“. Na základě zevrubného prostudování kánonu i
odpovědí respondentů pak vymezujeme 3 klíčové funkce, které prostupují napříč
kánonem. Jde o funkci mýtotvornou, návodnou a advokační.

2.1 Funkce mýtotvorná (potřeba porozumění, vyjasnění,
poznání)
Jako první funkci, která propojuje mnohé knihy kánonu, jsme uvedli funkci
mýtotvornou. V této podkapitole vysvětlíme, v jakém významu užíváme v našem textu
pojem mýtus a jak se námi chápaný mýtus vyskytuje v knihách kánonu i samotných
odpovědích respondentů. Pro některé tituly zavádíme analogicky k autorské pohádce
pojem autorský mýtus. Zároveň pojednáme o dvou tématech, jež s mýtem úzce
souvisí – budeme mluvit o intuici, která jakožto předporozumění předchází mýtus a
dovoluje jej přijmout či odmítnout, a v souvislosti s intuicí se zaměříme také na
zkušenost, jež je jedním z pramenů intuice. V našem případě půjde konkrétně o
zkušenost s přírodou, u které jsou důležitou iniciační silou procházky, výpravy a hry
na život v přírodě. Těmto iniciačním momentům se ve spojitosti s knihami kánonu
budeme věnovat v závěru podkapitoly.
2.1.1 Mýtus
Člověk vždy potřeboval učinit si okolní přírodu vysvětlitelnou, a to nejen proto,
aby ji mohl ovládnout, ale aby v ní vůbec mohl přežít. Pochopení skutečnosti je nutné
také k tomu, aby člověk mohl nasměrovat svou činnost, a proto nás nemusí příliš
překvapit, že v kánonu nalézáme množství knih, jejichž funkci jsme nazvali funkcí
mýtotvornou. Mýtus zde přitom chápeme jako „vyprávění, které poskytuje celkový
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obraz a orientaci ve světě, případně i vzor, jimž se pak řídí lidské jednání.“ 14 V našem
pojetí již však nejde o tradiční náboženské vyprávění, „nové“ mýty se obejdou bez
bohů a jejich autory může být navzdory definici mýtu nikoli pouze kolektiv, ale i
jednotlivec. Podobný posun nastal i u pohádek, takže tak jako mluvíme o autorských
pohádkách, mohli bychom pro naše potřeby zavést termín autorský mýtus.
Mýtus však nadále musí být určen tím, že vysvětluje svět, zaobírá se jeho
tajemstvími a dává mu smysl. Člověk se skrze něj „učí vytvářet svůj poměr k přírodě a
sobě samému.“15Citujíce německého filosofa Hanse Blumenberga, Liessmann a
Zenaty dále upozorňují, že „mýty samy nejsou dogmatické, jako vypravování nemají
žádný absolutní nárok na pravdivost. […] V principu nechtějí být tedy mýty pravdivé,
ale přijatelné.“16O to důležitější roli hraje tedy pro nás ve vytváření mýtu
čtenář/respondent, který nový (autorský) mýtus potvrzuje a spoluvytváří tím, že ho
jako výkladový text přijímá. V tomto duchu tedy chápeme i výroky, kterými
respondenti odpověděli v dotazníku na otázku č. 10: „V čem pro vás byly tyto knihy
důležité?“
Respondent 1 (R1)17: „Neotřelostí a hloubkou pohledu na vztah člověka k sobě
samému, k ostatním lidem a k přírodě, chcete-li, k matce Zemi.“
R2: „Pomohly mi v orientaci v životě obecně, v mých pocitech, ve vztahu k mé duši,
tělu i k okolí.“
R3: „K orientaci ve světě a k směrování mé další činnosti.“
R4: „V určitém období souzněly s pocity, které jsem měla, a dokázaly je pojmenovat,
takže jsem se díky nim (těm knihám) dokázala lépe orientovat ve světě.“
R5: „Poskytly étos, ideu, rozhled a směřování.“
R6: „Inspirovala ke ,správným‘ hodnotám (Foglar), pomohla vyvázat myšlení z
transformačně-ekonomického pohledu (Keller), inspirovala k odvaze vyvíjet
nekonvenční a zdánlivě nesmyslné aktivity (Lužný).“

14

Sokol, Jan: Malá filosofie člověka; a Slovník filosofických pojmů. 4., rozš. vyd., Ve Vyšehradu 2. Praha:
Vyšehrad, 2004, s. 328.
15
Liessmann, Konrad Paul a ZENATY, Gerhard. O myšlení: úvod do filozofie. Olomouc: Votobia, 1994, s. 21.
16
tamtéž
17
číslování neodkazuje k pořadí odpovědí respondentů, ale slouží jen pro odlišení různých mluvčích v této části
textu
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R7: „Smysl života, […] nalezení víry.“
R8: „Stály na počátku mého zájmu o to, kdo jsme, a co je našim posláním na tomto
světě. Každá z těchto knih vychází z jiné kultury, ale přesto se dobírají jedné
společné podstaty. Vše je propojené a škodíme-li, škodíme sami sobě. Samozřejmě
na tyto beletristicky zpracované knihy18 navazovala řada knih odborných.
Buddhismus, hinduismus, šamanismus a návrat k bibli, ale již pohledem z úplně jiné
perspektivy.“19
R9: Uvědomila jsem si, že vše je spojeno se vším. Když narušíme jednu složku, tak se
posunou hodnoty i v jiných složkách, a tak to jde stále dokola. Nic není
osamostatněno.
R10: „Začala jsem více přistupovat k Zemi jako k živému organismu, možná trochu
s uctívajícím podtextem, ale cítím jasněji zodpovědnost za činy své i ostatních vůči
planetě, která je živá.“
Na podtržených slovech u R1-R7 vidíme, jak respondenti sami uvádějí
charakteristiky, kterými jsme výše definovali mýtus. Ačkoli bychom např. Foglarovy,
Setonovy nebo Thoreauovy knihy nepovažovali primárně za mýtické či náboženské,
zdá se, že u našich respondentů v tom, jak je orientují ve světě, utvářejí jejich hodnoty
a vykládají vztah člověka a světa, jako texty mýtického či náboženského druhu mohou
fungovat. Některé tituly tak činí spíše symbolicky a obrazně, jako např. až pohádková
novela Jeana Giona Muž, který sázel stromy vyprávějící příběh provensálského
pastýře, který žije prostě a v dokonalém splynutí s přírodou a jeho činnost je
pokračováním či dotvářením božího Stvoření. Jiné knihy jsou explicitnější a vztahy a
uspořádání světa popisují přímo:
„Babička mi říkala, […] že jsem se narodil z přírody, z Mon-ó-lá, a že mám plno
bratří a sester […] a že jen málokdo je vybrán, aby se mu dostalo plné lásky stromů,
ptáků, vod – dešťů i větrů.“ (Carter 2007: 121). Místo člověka v přírodě se ve Škole
Malého stromu popisuje dále takto:
18

Jednalo se o následující tituly: Eduard Tomáš: Milarepa; Carlos Castaneda: Učení dona Juana; Marlo
Morganová: Poselství od protinožců
19
Na příkladu této respondentky je patrné, jak někdy autorské mýty vedou zpět k mýtům tradičním nebo
k náboženským textům.
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Už poznali, že přišel,
lesy i šum větví.
Otec hor vítá jej svou písní.
Nemají strach z Malého stromu,
vědí, že mu v srdci vlídnost sídlí,
všichni zpívají: „Malý strome, nejsi sám.“
I ta malá hloupá Laj-ná
se svými bublavými vodami
radostně poskakuje horami.
„Poslouchej můj zpěv,
ó, bratře, kterýs přišel mezi nás,
Malý strom je náš bratr, Malý strom je tu.“
Uwi-asdy, malý srnec,
a Min-ílá, křepelka,
dokonce i Khe-gú, vrána, se dali do zpěvu.
„Statečné je srdce Malého stromu,
jeho silou je vlídnost,
Malý strom nikdy nebude sám.“
(Carter 2007: 10)
Mýtus se také vyznačuje tím, že „doprovází a vykládá rituály, zdůvodňuje
instituce, příkazy a zákazy (…).“20 Tuto funkci reprezentuje ve Škole Malého stromu
např. následující pasáž:
„Nebuď smutnej, Malej strome. Tak už to chodí, to je Cesta. Tal-kon chytil pomalou,
aby pomalá neměla děti, kerý by byly taky pomalý. Tal-kon sežere tisíce krys, co
požíraj vejce křepelek pomalejch jako rychlejch. Tal-kon žije Cestou. Pomáhá
křepelkám.“ […] „To je Cesta,“ řekl tiše, „ber jen to, co potřebuješ. Dyž lovíš jelena,
neber nejlepšího. Vem menšího a pomalejšího, a jeleni porostou silnější a dycky ti
dají maso. Pa-ko, panter, to ví, a tak bys to měl vědět i ty.“ Zasmál se: „Jen Tý-bí,
včela, ukládá víc, než spotřebuje, pak ji vokrádaj medvěd a mýval… a Čerokí. Tak je
to s lidma, co ukládaj a tloustnou z toho, vo co se nechtěj dělit. Přídou vo to. Budou
20

Sokol, Jan. Malá filosofie člověka; a Slovník filosofických pojmů. 4., rozš. vyd., Ve Vyšehradu 2. Praha:
Vyšehrad, 2004, s. 328.
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kvůli tomu války, povedou o tom dlouhé debaty, aby si udrželi víc, než kolik jim
patří.“
(Carter 2007: 14)
Na příkladech odpovědí R8-R10 pak vidíme jedno ze zásadních přesvědčení,
které si respondenti skrze své „mýty“ a svou zkušenost osvojili – jde o myšlenky, že
vše je spojeno se vším a Země je živý organismus. Myšlenka, že vše je spojeno se vším,
je zároveň základem ekologického „výkladu“ fungování světa, dokonce je jedním z tzv.
čtyř zákonů ekologie.21Ekologie tak znovu vyřkla něco, co tradiční mýty obsahovaly
odedávna a co lze vyvodit z mnoha nevědeckých knih našeho kánonu, od ezoterické
série o Anastásii až po knihy týkající se indiánů. Ty zahrnují také pohled na Zemi
jako na živý organismus (často se užívá vyloženě medicínské terminologie popisu
lidského těla – kořeny jako žíly Země, voda jako její krev apod.), avšak nejobsáhleji je
tato myšlenka rozvinuta v sérii Lovelockových knih o Gaie, kde tvoří přímo základ
vědecky propracovaného, vskutku autorského mýtu. Není přitom náhodné, že se pro
Zemi užívá právě jména z řecké mytologie.
Lovelock ve svém autorském mýtu (kterému jakožto vědec říká teorie) využívá
metaforu bohyně Gaii i s jejími tradičními přívlastky, aby působivějším způsobem
vysvětlil, jak podle něj Země funguje. Říká tak: „Bohyně Gaia je vznešená, mateřská a
pečující, ale i nemilosrdně krutá ke všem, kdo porušili zákony. […] Název Gaia je
oprávněný: podobně jako její mytologický protějšek, je i tato teoretická Gaia
nelítostná k druhům, které nějak poškozují prostředí.“ (Lovelock 1994: 5-6). Od
tradičního vědeckého výkladu odlišuje Lovelocka také holistický pohled na Zemi,
který jej posouvá blíže k výkladu mytologickému. Taktéž jeho odmítání dogmatických
jistot vlastní teorie nás vrací zpět k na začátku zmíněnému faktu, že mýtus si nedělá
nároky na absolutní pravdivost: „Nevím, zda teorie Gaia odpovídá skutečnosti.“
(tamtéž). A dále, ptáme-li se, k čemu teorie slouží: „[…] nabízí tedy vysvětlení pro
biologickou diverzitu a je v pozadí vzniku nového praktického povolání […] lékaře
životního prostředí.“ (Lovelock 1994, s. 7). Autor tudíž nejenže vysvětluje, ale jeho
mýtus přináší i návod k určitému jednání.

21

Viz: Egan, Michael. Barry Commoner and the Science of Survival: The Remaking of American
Environmentalism. Cambridge, Mass.: MIT, 2007, s. 126–127.
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Po letech testování teoretickými modely si je Lovelock pravdivostí svého mýtu
jistější a jeho Teorie Gaia vysvětluje vztah jednotlivých obyvatelů Země následovně:
„[Země jako] systém, který řídí sám sebe a skládá se ze všech organismů,
povrchových hornin, oceánů a atmosféry, jež jsou úzce propojeny a společně se
vyvíjejí. Teorie předpokládá, že tento systém směřuje k určitému cíli, regulaci
povrchových podmínek tak, aby vždy byly co nejpříznivější pro současný život.“
(Lovelock 2008: 188). K vysvětlení fungování celku se tu připojuje již i cíl, čímž se
mýtus stává ucelenější naukou zahrnující i smysl toho, co se kolem nás děje. Lovelock
je tak zástupcem jakéhosi autorského vědeckého mýtu, jakkoli toto spojení zní
paradoxně. Stojí někde uprostřed mezi přírodními vědami a mýtem.
Věda obecně úlohu mýtu částečně převzala, její funkce zůstala mýtům podobná
– vysvětlit svět, jeho fungování a vztahy v něm – ovšem otázky lidského směřování a
smyslu života zodpovědět nedokáže a nemůže. Stejně tak je vědecký pohled zásadně
nedostatečný při vysvětlování celku. Jak jsme však mohli vidět na výrocích
respondentů, je to právě holistický přístup ke světu a výklad propojeného celku, co
čtenáře oslovuje. Nicméně z hlediska funkce můžeme do kategorie mýtotvorné,
vysvětlující, zařadit i texty vědců, které se o toto vymezení vztahů mezi přírodou a
lidmi a lidmi navzájem pokoušejí. Pod štítek mýtotvorné pak můžeme volně zahrnout
např. i sociologické analýzy Jana Kellera, filozofické texty Erazima Koháka či Josefa
Šmajse. Návrat k mýtům očima vědce a oživení mýtu skrze vědu jsou velmi typické
také pro autora z centrální oblasti našeho kánonu, Václava Cílka.

2.1.2 Intuice, zkušenost a iniciace
Mýty – tradiční, autorské či vědecké (popř. věda jako taková) – jsou sice
nástrojem, který nám dovoluje porozumět sobě a světu, avšak existuje něco, co toto
porozumění předchází. Tím je intuice. Tento celkový a bezprostřední vhled je
důležitým předstupněm pozdějšího porozumění věci, podle některých je dokonce pro
poznání nezbytností.22 Zároveň na základě intuice jakožto předporozumění člověk
odmítá či přijímá výklady/mýty, které mu někdo či něco nabízí. Tyto skutečnosti

22

Na nemožnost přiblížit věc, u které nemám žádné předporozumění, o které nemám ani tušení, ukazuje HansGeorg Gadamer a hermeneutika.
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vyvstávají také v odpovědích respondentů na již výše uvedenou otázku: „V čem pro
vás byly tyto knihy důležité?“.
R4: „V určitém období souzněly s pocity, které jsem měla, a dokázaly je pojmenovat,
takže jsem se díky nim (těm knihám) dokázala lépe orientovat ve světě. […]“
Nebo nově:
R11: „V potvrzení a doplnění toho, co jsem v sobě podvědomě cítila.“
R12: „Potvrzovaly moje pocity, formulovaly to, co jsem cítil, ale třeba nedovedl
přesně vystihnout – pojmenovat.“
R13:

„Ako

vysvetlenie

a

pomenovanie

určitého

prúdu

už

v

pocitoch

dozrievajúcemu.“
R14: „Knihy potvrdily mé pocity, které jsem v životě prožívala. Utvrdily mě v tom,
že jsou správné, pomohly mi je správně pojmenovat, a tím i realizovat.“
Z častých zmínek o souvislosti mezi předběžným, podvědomým pocitem a
pozdějším pojmenováním a poznáním je patrné, jak důležitou roli hraje intuice pro
poznání, pochopení, potažmo tedy i pro mýtus. Intuice vychází z přímé zkušenosti,
nebo jí přinejmenším může být podmíněna. Je přirozené, že aby člověk světu
rozuměl, nestačí mu jen mýty či vědecké výklady, potřebuje se světem učinit
zkušenost. Právě ke zprostředkování této zkušenosti, k jisté iniciaci, pokud jde o
uvedení do přírody, vede množství knih z našeho kánonu, v tom je možné spatřovat
jejich funkci. Vypovídají o tom i sami respondenti:
R15: „Tyto knihy a mnoho dalších (např. z knihovny Walden, vycházely v překladu
prof. Miloše Seiferta) nastartovaly můj zájem o woodcraft, skauting, ochranu
přírody, a formovaly můj celoživotní styl, dokonce i v mém zaměstnání. Do
seznamu pěti se mi ovšem nevešly knihy Jaroslava Foglara, jehož kniha Hoši od
Bobří řeky mi v dětství přímo učarovala. Ty snad nepatří přímo do kánonu zelené
literatury, ale rozhodně mě přivedly k lásce k přírodě.“
R15: „V dětství vzbudily nebo prohloubily zájem o přírodu.“
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R16: „Tito lidé [postavy z knížek Čepa a Babičky Boženy Němcové, pozn. autorky]
pozorovali přírodu a byli v ní rádi, čerpali z ní moudrost a přetvářeli jí tak, aby v ní
mohli žít dál, čili "sustainable management". Dva divoši: klukovská dobrodružství v
přírodě, výroba různých věcí a nástrojů z přírodních materiálů, dovednosti, jak v
přírodě přežít, obstát, jak lovit a tak. Podobně by tu mohl být třeba Robinson
Crusoe.“
Zasvěcení do přírody a navození zájmu o ni se děje povětšinou skrze pobyt v ní.
Jednu z nejdůležitějších rolí přitom hrají procházky a chůze přírodou (Chůze je také
název Thoreauovy eseje, ve které vyzdvihuje význam toulek divočinou), výpravy do
přírody zahrnující právě ta „klukovská“ dobrodružství a hru „o přežití.“ Procházky a
toulky spojují nejen s přírodou, ale i s námi samotnými a s dávnou pamětí.
„Putováním se stáváme přímými účastníky, chůzí se nějak provazujeme se všemi
minulými chodci, nohy vlastně obnovují paměť.“ (Cílek 2009: 165) Odvěkost
„vandrování“ a jeho význam pro prozření výborně vystihuje ve své odpovědi jeden
z respondentů, když komentuje Nový zákon, jejž zařadil do svého kánonu vlivných
knih: „Ježíšova podobenství jsou často inspirována přírodou, jejím pozorováním a
soužitím s ní. […] Ježíšovo působení mělo formu čundru, chodilo se pěšky, spalo se
venku u ohně, člověk je v takové situaci lecčemus otevřen, než když se obklopí
civilizačními rozptylovadly.“
Některé texty z našeho kánonu jsou, pokud jde o putování, přímo apelativní.
Jemně a zároveň vášnivě a s veškerou autoritou zkušeného letitého pocestného vybízí
k poutnickým hrám vypravěč Nevrlého Karpatských her. Netají se tím, jak moc chce
čtenáři – svému bratříčku, jak jej oslovuje – předat svou zkušenost, jak moc jej chce
zasvětit do tajemství toulek, aniž by zrušil kouzlo a tajemství krajů, které popisuje.
„Mám jen málo naděje, že dokážu, abys chvíli naslouchal, aby ses nadchl. Přesto je
nutné se o to pokusit. […] nejdůležitější je probudit touhu. Otevřít oči. Nadchnout. To
je nejtěžší úkol.“ (Nevrlý 1992: 6-7)
Svého úkolu se vypravěč zhostil s důležitostí náčelníka, který předává mladším
členům kmene základy svého vyznání a kultury. Mluví z pozice staršího bratra a pro
rituál zasvěcení si připravuje v kapitole První bratrské slovo náležitou atmosféru –
odkazuje na podobný zasvěcovací rituál náčelníka Bona Ventury, skrze který kreslí do
knihy magický kruh (uprostřed stránky přerušuje text) a vede čtenáře k zapálenému
ohni, kolem kterého, jak říká, leží celý svět. A pak již slibuje naučit čtenáře hrám
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v přírodě, které mu poskytnou vše, po čem touží - dobrodružství, strachy i radosti
z prostých věcí a čistých krajin:
„Divokých věcí ubývá, ale i ty najdeš ještě mnoho krásného! Jen hry osamělých
poutníků snad zůstávají dosud stejné. […] Tvář mi žhne rozčilením, bratříčku,
popsat první hru je nejdůležitější, ale i nejtěžší! Nezbytné. Bez jejího pochopení
budou tvoje cesty marným plahočením a další čtení mařením času. Popsat hru na
poutníka s lehkým srdcem, lehkými střevíci, lehkým rancem. Ranečkem.
Nejkrásnější hru. Je dobré začít hrát již v mládí. Ne v dětství, kdy bolí nohy a
jedinou vzpomínkou na cesty je zmrzlinář […] Duše je schopna okouzlení a kolena
jsou ještě pružná. […] Lehké duše! To jsou praví poutníci. […] Jsou odkázáni sami na
sebe a jejich pýchou je rovnováha mezi mnohadenní soběstačností a co nejlehčí
tornou.[…] Je to ale nezbytné, protože jenom při lehké torně může duše opustit tělo a
poletovat nad ním ve větru a v radosti, která je smyslem lehkých, dalekých cest.“
(Nevrlý 1992: 7, 12 a 14).
Koncept hry na poutníka a her obecně, je pro naše účely analýzy kánonu velmi
užitečný, neboť podle nás vystihuje způsob zasvěcování, jež využívají zejména dětské
dobrodružné tituly v našem kánonu, jako jsou knihy Setonovy či Foglarovy.
Zkušenost, kterou čtenářům prezentují, není totiž zkušeností romantického
cestovatele, jež vychází na dlouhou objevnou pouť do dalekých krajin, ani se nejedná
o archetypy cest a pravzory poutníků, jakými jsou Odysseus či Ahasver, ale jedná se
opravdu spíše o objevování blízkého okolí, o klukovské výpravy s příměsí
dobrodružství a hry. Ať již jde o hru na indiány žijící jen z toho, co jim dá příroda a
řídícími se jejími znameními, nebo o táborovou hru na Robinsona, jenž se musí vždy
sám zaopatřit. Ovšem při správném hraní hry může být dosaženo poznání a cenné
zkušenosti v jakékoli, tedy i ne přímo vzdálené krajině. Tak zve i Jaroslav Foglar na
cestu, jež „otřese tvou duší“:
„Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji než kde
jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic? Slyšíš tu píseň dálek
závratných? Tiše a velebně šumí hlavy stromů. Záře slunce červenavá stéká po
jejich rozpukaných kmenech a vůně pryskyřice tě omámí. A večer oheň táborový
tam do tmy pak zasvítí a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší.“
(Foglar 1967: 5)
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Již v tomto úryvku je znatelný rys důležitý pro uvádění do přírody - učení
pozornému vnímání, ať jde o vjemy zvukové, vizuální, nebo hmatové. Čtenář je
účasten her postav a jejich prostřednictvím se i on učí, jak se na přírodu dívat, jak s ní
zacházet, co vnímat.
„Na výpravách i jinde nás Tomek upozorňuje na to, čeho jsme si nikdy dříve
nevšímali a neuvědomovali. Na barvy stromů a keřů, na jejich podivuhodné plody,
ukazuje nám stříbrné opary dalekých kopců a lesů, vdechujeme podivnou, podzimní
vůni‘ vzduchu. Jistě i jindy v září takhle voněl vzduch a stromy se barvily, ale my
jsme to nikdy nezpozorovali, nikdo nám o tom neřekl, nevšimli jsme si toho.“
(Foglar 1967: 8)
Prostřednictvím žíznivé touhy po poznání života v přírodě uvádí čtenáře do
lesů a polí také postava Yana ze Setonovy knihy Dva divoši. Svá pozorování a své
těžce nabyté objevy (protože mu tak zoufale schází přírodovědné knížky) přibližuje
čtenáři Yan skrze své zápisníky. Podobně jako ve Foglarově Kronice Ztracené stopy je
čtenář vystaven náčrtkům stop, květin, ptáků nebo také kresbám ke stavění týpí.
„Pro ostatní to byly jen chvilkové zajímavosti, ale pro Yana jimi dýchal život a
chlapec si všechno pečlivě zapamatovával. […] Střílej vlaštovky a krávy budou dojit
krvavé mléko. […] A tohle je krigie. Z jejích kořenů je strašně dobrá káva. […] Tohle
je jilm plavý. Strašně dobře působí na nachlazení, jestliže vypiješ odvar, v kterém jsi
povařil kůru.“ (Seton 1983: 42 a 44)
Jaroslav Foglar a Ernest Thompson Seton dokázali díky svým hrdinům a jejich
dobrodružstvím poukázat na radost, kterou pobyt v přírodě může znamenat, a jejich
knížky tak sloužily jako úvod do zážitku z přírody. Četba jejich titulů dosáhla toho, co
si tolik přál výše zmíněný vypravěč Karpatských her – vyvolat touhu, otevřít oči,
podnítit k výpravám a později i poznávání přírody. Analogicky, jen z jiného směru,
fungují i v kánonu zmíněné encyklopedie přírody. Ty jsou vlastně zhmotnělým
pozorováním, očima s lupou či oddalovacím dalekohledem, jež opět umožňují vidět
to, čeho jsme si dříve nevšímali. Podobně odhalujícími jsou i knihy Václava Cílka,
který objevuje možné skryté významy míst a zasazuje je do smysluplného celku.
Provází tak čtenáře všemi kroky na cestě k mýtu jako vysvětlení okolního světa. Svou
vlastní zkušeností, svým prožitkem, zakládá i předporozumění čtenářovo, aby jej
potom využil při vysvětlení smyslu celku.
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Připomeňme ještě krátce na závěr, že i v kánonu vícekrát uvedené Babičce se
zasvěcení do přírody a její pozorování, jež potom umožňuje babičce vyložit řád i
koloběh přírody, děje právě při společných procházkách. Opravdové poznání přírody,
jež často začíná právě u jejího zakoušení, u osobní zkušenosti s ní, má dalekosáhlý
dopad i na její ochranu. Tomu, co člověk má rád, nechce ubližovat. K „mít rád“ přitom
vede cesta přes „znát“. Slovy knihy Škola Malého stromu: „Babička říkala, že není
možné milovat něco, co nechápeš; není možné milovat lidi ani Boha, když lidem ani
Bohu nerozumíš.“ (Carter 2007: 36).
2.1.3 Shrnutí
Při interpretaci kánonu jako celku jsme se věnovali první funkci, jež knihy pro
čtenáře podle nás plní. Tuto funkci jsme nazvali mýtotvornou nebo také vysvětlovací,
neboť odpovídá na potřebu objasnění, vysvětlení, porozumění. Mýtus jsme pak
definovali jako vyprávění, které poskytuje celkový obraz a orientaci ve světě, případně
i vzor, jimž se pak řídí lidské jednání. Uvedli jsme také, že důležitější než pravdivost
mýtu je jeho přijatelnost. Na výrocích respondentů v odpovědi na otázku „V čem pro
vás byly knihy důležité?“ jsme dokládali poukázáním na častý výskyt slov orientace,
hodnoty, nasměrování, že pro respondenty mnohé knihy hrají roli, již dříve zastával
mýtus nebo náboženství – tedy že představují výklad světa, obhajobu či nutnost
určitého jednání, vysvětlení vztahů mezi lidmi a přírodou, vymezení místa člověka na
Zemi. Mýtotvorná funkce tak volně spojuje i na první pohled velmi vzdálené knihy,
jakými jsou beletrie o indiánech, Lovelockova vědecká teorie Gaia nebo Kohákovy a
Cílkovy filosofické úvahy o vztahu člověka a přírody.
Věnovali jsme se dále dvěma důležitým tématům, která se k mýtu vážou a
umožňují rozumět hlouběji jeho předpokladům i fungování. Jde o téma intuice
jakožto předporozumění, s nímž poměřujeme skutečnost podávanou mýtem. Ten
potom buď přijmeme, protože vcelku odpovídá naší intuici, našemu „pocitu“, nebo jej
odmítneme, protože nám „nesedí“, je v rozporu s naším předběžným chápáním. Na
tuto skutečnost poukazovali nezáměrně i samotní respondenti, když psali o tom, jak
knihy dobře vystihly a pojmenovaly to, co oni v sobě cítili, a proto je zařazují mezi
tituly, jež na ně mají vliv.
Jedním z možných pramenů intuice je pak zkušenost, a proto je ve vztahu
k přijetí mýtu, v osvojení si určitého výkladu světa, tolik důležitá. Pojednávali jsme o
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tom, jak významným iniciačním momentem jsou při utváření zkušenosti s přírodou
toulky, procházky, poutě nebo ještě jinak výpravy. Ukázali jsme na úryvcích
z několika knih kánonu, jak tyto knihy přímo vyzývají čtenáře k putování nebo jak jej
skrze příslib dobrodružství a radostné hry k toulkám lákají. Upozornili jsme dále, jak
významným aspektem pobývání v přírodě je rozvíjející se schopnost přírodu vnímat a
zblízka ji pozorovat. K tomu různými strategiemi vedou jak dětské knížky Foglarovy či
Setonovy, tak encyklopedie, ale i komentovaná pozorování Václava Cílka, jež jsou
často doplněna i o pozorování zvěčnělá, totiž fotografie. V následující podkapitole se
budeme zabývat druhou potřebou, již se zdají knihy v našem kánonu signalizovat. Jde
o potřebu návodu nebo také vzoru.

2.2 Funkce návodná (potřeba návodu a vzoru)
Doposud jsme se zabývali tím, jak mnohé knihy našeho kánonu mohou
suplovat pro své čtenáře funkci mýtu. Mimo jiné tyto knihy určují místo člověka
v soustavě všeho živého a na rozdíl od čistě objektivní vědy dodávají světu hodnotu a
smysl. Stále jsme však nepostoupili od teoretického rozumu k rozumu praktickému,
kterýžto pohyb činí člověk, jenž směřuje od porozumění dále k jednání.23 Rozumímeli světu a máme-li již představu o tom, jakým směrem chceme jít, neznamená to ještě,
že máme dostatek odvahy a znalostí to udělat.
Povzbudí a podpoří nás však, najdeme-li nějaký konkrétní návod či vzor.
Možná proto naši respondenti tak často do svých kánonů zařazovali tituly, u nichž
sledujeme vyprávění se silným aspektem návodu. Tuto potřebu ilustrují opět i
samotné odpovědi respondentů na již několikrát zmíněnou otázku dotazníku V čem
pro vás byly tyto knihy důležité?
R124: „Posunuly mé vnímání světa a ukázaly mi konkrétní způsoby, jak dělat věci
,jinak‘“
R2: „Praktické rady a ukázky, utváření názoru.“
R3: „Vliv na pohled na život, nové recepty pro praktický život.“
23

Srov. Kohák, Erazim. Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. 2., přepracované vydání. Praha: Sociologické
nakladatelství, 2000, s. 109.
24

číslování neodkazuje k pořadí odpovědí respondentů uvedených v příloze, ale slouží jen pro odlišení různých
mluvčích v této části textu
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R4: „Povzbudily mě, ale i prakticky poradily, jak vést život aspoň trochu nezávisle
na mainstreamové společnosti. […] Knihy, stejně jako mí drazí přátelé, jsou pro mě
důležité v tom, že mi připomínají mé ideály, na které bych ve všednodenním
rodinném životě v dnešní konzumní společnosti mohla rezignovat.
R5: „Modely spôsobu života, životné hodnoty, praktické rodinné tradície.“
R6: „Ukázaly mi, že žít se dá i jednoduše, přírodě blízce […].“
R7: „Inspirace, identifikace […].“
Návodný charakter shledáváme ve dvou podobách – v doslovné a obrazné.
Doslovnou formu pro nás představují nejrůznější příručky k vytvoření zahrady,
zdravému stravování či výchově dětí (např. Zahrada jako mikrokosmos; Zahrada
k nakousnutí; Kompletní návod k vytvoření EKOZAHRADY a rodového statku;
Ájurvéda: cesta zdravého života). Samotným obsahem příruček se zde nebudeme
zabývat, neboť jejich fungování pro čtenáře je zjevné. Zmíníme se pouze o důležitém
rysu osobní zkušenosti, který tuto skupinu návodných knih provází a se kterým se
setkáme i návodů obrazných. U knih z první skupiny doslovných návodů se přirozeně
zdá být důležitým předpokladem „kanonizace“ to, aby jejich autoři byli s obsahem co
nejvíce svázáni.

Přímo zprostředkovaná zkušenost je tím, co vzbuzuje naději i

důvěru, co dává záruku fungování. Autoři i jejich propagátoři jsou si toho zřejmě
dobře vědomi, proto na praxi záměrně poukazují:
„Ale právě v oblasti permakultury jsou praktické zkušenosti nenahraditelné,
příroda se totiž nedá jen tak jednoduše pochopit díky teoriím. Jen vlastní zkušenosti
umožňují odborné poradenství.“ (Holzer 2010: 15). V podobném duchu se mluví i o
knize přírodního zemědělství od Masanobua Fukuoky Revolúcija jednej slamky na
stránkách občanského sdružení Alter Nativa: „Jeho filozofia [Fukuokova] je navýsosť
praktická, nie je to filozofia akademika zavretého medzi stenami knižníc a univerzít
– práve naopak, je to filozofia človeka, ktorý na svojej prírodnej farme každý deň
napĺňa to, čomu sám hovorí život v súlade s prírodou.“25
Více pozornosti si zaslouží knihy s obraznou, symbolickou formou návodu.
Máme na mysli knihy, u nichž návodnost snad nebyla primárním účelem jako u
25

Anotace ke knize Revolúcija jednej slamky na stránkách občanského sdružení Alter Nativa. [cit. 2013-07-12]
Dostupné z http://ponuka.alter-nativa.sk/product_info.php?products_id=456
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příruček, ale které se návodnými staly poté, kdy jejich obsah a obrazy životního stylu
v nich zachycené začaly pro čtenáře představovat inspiraci, vzor či ideál (např. Muž,
který sázel stromy; Babička; Škola Malého stromu, ale i sociologická studie o
„alternativcích“ Pestří a zelení. U obrazných knih návodových se budeme zabývat
třemi souvisejícími dílčími tématy: Zaprvé pozorovanou poptávkou po návodu na
jednoduchý život. Zadruhé

protivážným (opozičním) obrazem k vetšinovému

životnímu stylu západního člověka, přičemž tato protiváha umožňuje díky
vyvolanému dialogu najít pro dnešní dobu použitelný kompromis. Zatřetí podobami
inspirativních vzorů, které také mají návodnou funkci, přestože se často jedná o
přetrvávající idealizaci.
2.2.1 Jednoduchost
Zmínili jsme na začátku podkapitoly důležitost vlastní zkušenosti, na jejímž
základě mohou autoři návodů poskytovat cenné rady. Kromě knih vzešlých z vlastní
zkušenosti jsou pro respondenty/čtenáře lákavé také tituly, které pracují s dimenzí
jednoduchosti. Nejde přitom pouze o jednoduchost ve smyslu snadnosti, jak se to
uplatňuje např. u knihy Kompletní návod k vytvoření EKOZAHRADY a rodového
statku: „Autor srozumitelně vysvětluje základní pravidla fungování přírody, při
jejichž dodržení je velmi snadné vytvářet krásné jedlé zahrady. […] Tyto zahrady
vyžadují minimální údržbu, a přitom poskytují maximální užitek – bohatou úrodu a
bujnou přírodu.“26 Mnohem významnější je totiž v případě kánonu jednoduchost
jakožto prostota.
K textům souvisejícím s ekologicky příznivým životem se již dlouhou dobu váže
představa, že takový život je jednoduchý, prostý. O tomto myšlenkovém stereotypu,
který environmentální ideologové dávají do protikladu se současným komplikovaným
životem, mluví ve své knize Vlažní a váhaví podrobně a nezaujatě profesorka
sociologie a environmentalistka Hana Librová.
Dobrovolná jednoduchost a jednoduchý život (v anglických textech obvykle
jako voluntary simplicity, simple living či living lightly) bývá považována za jednu
z ekologických ctností nebo za jev, který přirozeně ekologické ctnosti doprovází.
Librová však přesvědčivě ukazuje, že toto spojení je přinejmenším v dnešní době
26

Svoboda, Jaroslav. Kompletní návod k vytvoření EKOZAHRADY a rodového statku, Praha: Smart Press, 2009,
na přebalu knihy.
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mylné: „Ekologické problémy mají v našem každodenním životě mnoho nečekaných
souvislostí, které ještě před padesáti lety neexistovaly, nebo nebyly zřetelné. Je
vyloučeno, aby se v nich orientoval člověk nadaný blahoslavenou chudobou ducha,
člověk bez vědomostí a bez schopnosti uvažovat rozlišujícím způsobem. Nestačí
nechat se vést hotovými návody ekologických poraden a brožurek.“ (Librová 2003:
94-5).
Ačkoliv někteří respondenti uvádí knihy jako přímou inspiraci pro jednoduchý
a přírodě blízký život (např. výše zmíněná odpověď R6), soulad knihami
prezentovaných obrazů s poznatky ekologie a možnostmi života v dnešním světě, tedy
možnou bezprostřední návodovost těchto knih, musíme brát s rezervou. Častý výskyt
titulů, jež ukazují jednoduchý, prostý, dobrý život v souladu s přírodou lze však přesto
skrze potřebu návodu dobře vysvětlit: touha po jednoduchosti je reakcí na
postmoderní mnohoznačnost a chaos a idylické obrazy vykreslené v knihách slouží
jako radikální protiváha současnému komplikovanému životu. Tato protiváha pak
umožňuje najít pro dnešní dobu použitelný a přijatelný kompromis.
O potřebě návratu k jednoduchosti, která se v historických obdobích neustále
opakuje a je aktuální i v době postmoderní, mluví ve Vlažných a váhavých Librová,
když cituje významného současného sociologa, Zygmunta Baumana: „Stesk po
,velkém zjednodušení‘ je typicky postmoderní verzí odedávna známé melancholie, je
postmoderní verzí romantického ennui. Lze říci, že sen o simplifikaci, zjednodušení,
je nejbolestivější psychózou postmoderní doby, přirozenou a všeobecnou chorobou
postmoderního životního stylu“ (Bauman 1995: 59 citovaný in Librová: 2003: 68).
Z tohoto úhlu je dobře pochopitelná obliba knih centrálního kánonu, jako je např. až
pohádková27 novela blížící se pastorále Muž, který sázel stromy, kde pastýř Elzéard
Bouffier tráví každý svůj den péčí o ovce, tříděním žaludů a bukvic a sázením z nich
vzniklých sazenic. Při tomto tichém a jednoduchém životě v Alpách pouze s ovcemi a
svým psem však zalesněním proměňuje a oživuje celou krajinu a koná „dílo, hodné
díla božího.“(Giono 2009: 52).
Obdobně konejšivě na „chorobu postmoderního životního stylu“ působí také
kniha Škola Malého stromu, která líčí život indiánské rodiny v horách, jež žije ze
sklizně kukuřice a melounů a drobných výdělků za doma pálenou whisky a večery
27

Výskyt čistě pohádkových knih jsme v kánonu také nejednou zaznamenali, jednalo se např. o Pohádky
z mechu a kapradí, české pohádky a pověsti obecně, Medvídka Pú.
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tráví u krbu srubu, kde babička předčítá z knížek.28 Taktéž neproblematizovaný život
a hry na indiány v knize E. T. Setona Dva divoši by mohl nahlížen jako ukojení touhy
po prostých obrazech života, nehledě na svým způsobem přímou návodovost knihy,
již představují náčrtky ke stavbě týpí nebo návody na výrobu luků a šípů. Vymezení
knih navádějících k jednoduchému životu by rozhodně vyhovovaly také knihy o
Anastasii, překrásné mladé ženě, která žije obklopená zvířaty v ruské tajze, kde se o
jejího syna stará vlčice a medvědice, a která nabádá k životu z vlastních výpěstků na
nově založeném rodovém statku. Stejně tak dobře jednoduchý a dobrý život podle
dnes nerespektovaného řádu reprezentuje Němcové Babička, k přirozené prostotě
dochází oklikami také Hesseho Siddhártha.
Knihy sociologů a filosofů jako jsou v našem kánonu díla Hany Librové, Jana
Kellera

nebo

Erazima

Koháka

nemohou

poskytnout

hotový

návod

či

neproblematizovaný obraz životního stylu hodný následování. Navádějí a přibližují
však čtenáře toužícího po ekologicky příznivém životě jeho cíli tak, že mu poskytují
pro tento životní styl tolik potřebné informace a hlubší promýšlení problémů, jimž se
dnes již nelze vyhnout pouhým návratem k jednoduchosti. V případě knih Pestří a
zelení a Vlažní a váhaví spočívá důležitost jejich návodné funkce také v tom, že
Librová podává svědectví o reálných lidech, již se o ekologicky příznivý život pokouší.
Umístění těchto knih v centrálním kánonu je možná způsobeno právě díky
tomuto předávání přímé zkušenosti, tak jak jsme o tom hovořili na začátku
podkapitoly.
2.2.2 Protiváha běžnému životnímu stylu
Řekli jsme výše, že návodnost některých knih kánonu může spočívat také
v tom, že představuje (radikální) protiváhu běžnému životnímu stylu. Je-li současný
život západní společnosti extrémně vzdálen přírodě, představuje radikální protiváha
k tomuto stylu cenné vyvážení a protiobraz, jehož výsledkem může být pro dnešní
dobu použitelný kompromis. Knihy obsahující aspekt námi nazvaný „radikální
protiváha“, tak rozšiřují představivost toho, co je možné, a umožňují přemýšlet o
„jiném“ způsobu života. Uveďme k tomuto ještě několik komentářů respondentů
k jimi vybraným knihám:

28

Pomiňme pro tuto chvíli tolik rozšířenou idealizaci ekologicky nezávadného života indiánů, o níž mluvíme
v poznámce číslo 30.
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R8: „Ukázaly, že lze myslet jinak, jednat a žít jinak, než mainstream oblblý Ordinací
v Růžové Ohradě.“
R9: „Podnietili snahu hľadať alternatívy.“
R10: „Ukázaly jiný životní styl, než jsem doposud znal.“
Nebo lakonické a jinakost i jednoduchost zahrnující:
R11: „Jde to i jinak a snáz.“
Ve smyslu protiváhy, jež dovoluje hledat nové, jiné způsoby života, lze jistě
chápat všechny výše zmíněné knihy zahrnující dimenzi výrazné jednoduchosti.
Kýžený prostý životní styl je totiž v dnešních podmínkách industrializovaného světa
sám o sobě dostatečně protivážný k tomu, co je běžné a obvyklé. V čem konkrétně
spočívá jinakost a vyvažování, ukážeme na příkladu radikálně protivážné knihy
Walden, aneb Život v lesích od Henryho Davida Thoreaua, významného amerického
spisovatele a transcendentalisty, který bývá považován za zakladatele literárního
žánru Nature writing29.
Thoreau v ní seznamuje čtenáře se svým dva roky trvajícím nezávislým
životem na samotě v lese u rybníka Walden v americkém státě Massachusetts. Na
základě vlastní zkušenosti ukazuje, že takový životní styl sice vyžaduje přijmout
radikální změny, avšak že ve skutečnosti to není nic těžkého. „Jsem zkrátka
přesvědčen, a je v tom nejen víra, ale i zkušenost, že udržovat se při životě na téhle
zemi není nijak svízelné, ba naopak zábavné – jestliže ovšem žijeme prostě a moudře;
[…] poznal jsem, že mi stačí pracovat šest týdnů v roce, abych uhradil všechny své
životní náklady. Celou zimu a valnou část léta jsem míval volno a mohl se plně
věnovat svému studiu.“ (Thoreau 2006: 64-65). Svá tvrzení Thoreau dokládá
podrobným popisem toho, jak hospodařit, jak si postavit přístřeší, jak péct chleba,
nejednou přikládá i tabulky s výpočty, aby čtenář mohl konkrétně z ekonomického
hlediska posoudit zisky a výdaje. Kdyby kniha nebyla téměř 160 let stará, mohla by
jistě výborně sloužit jako návod doslovný: „Níže vypisuji, na kolik mě přesně můj
dům přišel […] a uvádím jednotlivé podrobnosti, jelikož jen málokdo ví, […] jaké jsou
jednotlivé ceny různých věcí, z nichž se skládá: prkna - $ 8. 03 (většinou z bouračky),
29

Obecně jde o nebeletristický žánr vycházející z osobní reflexe přírodního světa a z jeho ocenění, zároveň však
čerpající i z poznatků vědy, přičemž však přírodě a fyzickému stvoření je často přiznávána duchovní hodnota.
Srov. Elder, John (ed.). American Nature Writers. Farmington Hills: Cengage Gale, 1996.
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odpadový šindel na střechu a stěny - $ 4. 00 […] Tak jsem zjistil, že student, který by
rád slušně bydlel, může si opatřit přístřeší na celý život za cenu ne vyšší, než činí jeho
nynější roční nájemné.“ (Thoreau 2006: 46-7).
V knize se organicky prolínají filosofické úvahy o životě a smyslu práce
s konkrétními návody, jak „dělat věci jinak a snáz“. Pokud jde o práci, Thoreau na
několika místech důrazně varuje před „otročením půdě“ (s. 9) a pracantstvím, kdy si
člověk „jak je den dlouhý nedopřeje ani chvilku na to, aby byl sám sebou“ (s. 10).
Zastává se proto nádeničiny, protože ta je „nejnezávislejší ze všech povolání, zvlášť
když k obživě stačí pracovat třicet čtyřicet dní v roce“ (Thoreau 2006: 65) a provolává
ke „svým bližním jednou provždy: Pokud jen můžete, žijte volně, neupoutáni
k ničemu! Je v tom jen malý rozdíl, být upoután k farmě nebo k mřížím okresního
vězení.“ (s. 77-8) Nezávislosti na celoroční otrocké práci dosáhne člověk podle
Thoreaua také již tolikrát zmiňovaným zjednodušením života: „Prostotu, prostotu,
prostotu! Říkám ti: dej si záležet na dvou nebo třech věcech, neber si jich na starost
sto nebo tisíc […]“(Thoreau 2006: 84). Odpoutat by se měl samozřejmě také od
zbytečných věcí: „Míval jsem na svém stole tři kusy vápence, ale pak jsem s hrůzou
zjistil, že bych je měl denně oprašovat, zatímco kusy mého duševního nábytku
zůstávaly dosud neoprášeny, a tak jsem ty kameny s odporem vyhodil z okna.“ (s. 36)
Získaný čas, klid a svoboda umožní člověku povznést svůj život vědomým úsilím
(s. 83), nalézt to, co je velké a vznešené, a upustit od malicherných radostí (s. 88).
Ovšem pro jiný dobový a také místní kontext a pro radikálně jednoduchý
způsob života, který prezentuje, hraje dnes Walden významnou roli spíše ve skupině
návodných knih obrazných. Jako protivážný obraz k většinovému životnímu stylu
západního člověka nepřestává podněcovat k promýšlení způsobu života, jež by byl
kompromisem mezi konzumerismem a Thoreauovou radikální skromností, zároveň
Walden dodává odvahu podniknout změny. Nakonec i sám Thoreau v závěru
Waldenu píše: „Ze svého pokusu v lesích jsem získal aspoň tohle poučení: Jestliže
člověk zamíří bez váhání tam, kam ho vedou jeho sny, a vynasnaží se žít životem
podle svých představ, dosáhne výsledku, s jakým se běžně nesetká. […] Jestliže jste si
vystavěli vzdušné zámky, pak jste nepracovali nadarmo; tam ve vzduchu totiž mají
být. A teď je čas postavit pod nimi základy.“ (Thoreau 2006: 287-8).
2.2.3 Inspirativní vzor jakožto návod
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Je patrné, jak se obě námi vymezené skupiny návodů doplňují – návody
obrazné, tedy vzory a ideály, jsou vzdušnými zámky, úběžníky na horizontu, ke
kterým se směřuje. Návody doslovné jsou pak oněmi základy, které dovolují dělat
konkrétní kroky směrem k úběžníku v dálce. Nic na tom nemění ani fakt, že některé
vzory jsou idealizovanými představami něčeho, co v takové podobě nikdy
neexistovalo30, popř. jsou pro dnešního člověka stejně jako úběžník nekonečně
vzdáleným bodem. Respondenti nejednou uvádějí tituly prezentující ideál, který dnes
patří spíše do kategorie „ztracený ráj“ než kategorie „možná alternativa“. Přesto pro
ně mají velký význam jako vzory rozšiřující představu možného, ukazující jinou cestu
a dodávající k ní odvahu. Působení ideálů dokládají i další odpovědi respondentů:
R12: „Kromě lítosti nad ,ztraceným rájem‘ jsem postupně docházela k přesvědčení,
že přírodě blízký styl života si mohu zvolit i já, i dnes, i tady.“
R13: Levin[z Tolstého Anny Kareniny] pro mě představuje ideál šlechtice, který žije
na venkově. Práce na panství a hospodaření, práce s lidmi, ho hluboce naplňuje, je
schopen vnímat krásu přírody a hluboce s ní rezonovat. Přitom zůstává
příslušníkem vzdělané elity národa. Pošilhává po životu ve velkoměstě, je jím váben,
ale opravdu a hluboce šťastný je na svém venkovském panství. A to se píše rok 1830.
Babička a Jan Čep: Hloubka soužití člověka s přírodou, ale i mezi lidmi navzájem, je
už dnes stěží představitelná. Přírodní síly se respektovaly, člověk byl hluboce
začleněn do řádu přírody, nebyl mezi ním a přírodou zásadní konflikt a odcizení.“31
Je patrné, že ani v dnešní době tyto novodobé idyly, jako je např. Babička
Boženy Němcové, neztrácejí na přitažlivosti, a zvlášť cenné se zdají být právě pro
pestré a zelené, kteří se snaží hledat způsob soužití s přírodou. Obecně lze u vzorů,
ideálů, přítomných v našem kánonu vysledovat následující skutečnosti:

30

Představa „ekologického“ indiána, kterou na základě podrobného výzkumu zpochybňuje či přímo vyvrací
např. profesor antropologie Shepard Krech z Brown University v Providence. Uvádí mimo jiné rozsáhlé
vypalování lesů a nadměrnou konzumaci zvěře způsobenou vírou některých kmenů, že čím více zvířat snědí, tím
více se jich opět narodí, pokud jim tedy budou prokazovat náležitý respekt. Srov. Krech, Shepard: The Ecological
Indian: Myth and History. New York: W W Norton, 2000.
31
Bez příkras se na soužití venkovanů s přírodou dívá ve Vlažných a váhavých Hana Librová, když rolníkovu
spolupráci s přírodou a jednoduchý život hodnotí vzhledem k podmínkám života jako vynucené, nikoli
dobrovolné, a uvádí, že s přírodou rolník spíše ze všech svých chabých sil bojoval, než že by ji miloval, „pokud to
slovo chápeme jako respekt ke svobodě druhého a připravenost jednat v jeho prospěch.“ (Librová 2003: 79,
celkově 75-81)
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a) V kánonu se neuplatňují ve větší míře utopie (s výjimkou série Vladimíra
Megreho Anastasie, u které je možné mluvit o tzv. hrdinské a eskapické
utopii).32 Respondenti uvádí díla, která odkazují „zpět“, na životní styly předků
(dotazovanými často zmiňované návraty ke kořenům), nikoli „kupředu“,
směrem k nové zářné, ideální společnosti, státu. Ideálem je, soudě podle
zastoupených knih a komentářů k nim, něco, co již bylo, nikoli něco, co by
vhodným uspořádáním teprve vzniknout mělo. Tímto lze možná vysvětlit i
minimální zastoupení knih z žánru science-fiction.
b) Oblasti obrazných návodů v kánonu pestrých a zelených dominují knihy
týkající se indiánů. Dlouhou tradicí opečovávaný a taktéž idealizovaný obraz
indiána je dáván za vzor častěji než podobně zkreslovaný obraz českého
rolníka.
c) Mezi respondenty mají jako vzory úspěch ty knihy, které nejsou nátlakové,
nemoralizují a neapelují explicitně na změnu čtenářova chování. Vlivné knihy
působí však, podobně jako exempla, příkladným chováním postav, popř.
přímo autentickou zkušeností, jako u autobiografického Waldenu nebo u
rodin popisovaných v knize Pestří a zelení.
2.2.4 Shrnutí
V předchozím textu jsme se zaměřili na druhou funkci, kterou knihy z kánonu
vzhledem ke svým čtenářům vykazují. Šlo o často zaznamenanou funkci návodu.
Rozlišujeme zde dva typy návodů – doslovné a obrazné. Ty první představují
praktické a konkrétně zaměřené příručky (např. Zahrada k nakousnutí; Kompletní
návod k vytvoření EKOZAHRADY a rodového statku), jejichž autory jsou obvykle
dlouholetí zkušení „praktici“. O funkci obrazného návodu mluvíme tam, kde se knihy
staly inspirativním vzorem pro životní styl nebo představují ideál dobrého života
(např. Muž, který sázel stromy; Škola Malého stromu).
V návodných knihách obou typů se shledáváme se silnou tendencí vést
k jednoduchosti. Tomuto významného aspektu vzorových knih, který je spojován
s ekologickou ctností, se věnujeme blíže a ukazujeme, že touha po jednoduchosti se
32

Kramosilová, Jiřina: Zvonící cedry Ruska v kontextu spirituálních, environmentálních a utopických ideových
konceptů. [rukopis]: diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra
environmentálních studií. Brno, 2009, s. 54.
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cyklicky v dějinách lidstva navrací, ale ctnostná prostota v době složitých globálních
souvislostí již nemůže být návodem pro ekologicky příznivý život. Dále se zabýváme
aspektem návodných knih, který jsme nazvali „radikální protiváha“. Na příkladu
Thoreauovy radikální skromnosti prezentované v jeho knize Walden ukazujeme, že
takovýto protiobraz k většinovému životnímu stylu v industrializované společnosti
slouží jako účinné vyvažování životu extrémně vzdálenému přírodě. Ačkoliv
v dnešních podmínkách lze Thoreaua jen stěží následovat, jeho Walden vyzývá
k přemýšlení o životním stylu, rozšiřuje představu o možných alternativách, staví
vzdušné zámky, pod kterými se potom staví základy. Podobným způsobem, skrze
ideál a ukázku „jiného“, dodávají i další návodné obrazné knihy odvahu k činu.
Nepodstatné přitom často zůstává to, že ideály v knihách obsažené bývají začasté
spíše tradovanými idealizacemi, jako je tomu u představ o ekologických indiánech a
dobrovolně skromných, s přírodou spolupracujících rolnících.
Zajímavé je, že v našem kánonu se jako ideál neuplatňuje téměř žádná utopie,
obraz dosud neexistujícího světa, ale ideálem je naopak vždy něco, co již bylo. Návod
k ekologicky příznivému životu se tedy nese v duchu návratu.

2.3 Funkce advokační (potřeba obhajoby)
Třetí ze skupiny potřeb, jež sledujeme napříč kánonem, je potřeba advokacie.
Advokacie jako obhajoba, jež má vliv na konečný rozsudek (nebo také na posouzení),
ovlivňuje také to, čemu se dá za pravdu, co se pravdou stane. Poskytuje tedy potvrzení
a pečeť správnosti a pravdivosti, v našem případě správnosti názorů, chování,
životního způsobu. V odpovědích respondentů na otázku V čem pro vás byly tyto
knihy důležité? se tato potřeba zračí následovně:
R133: „Potvrzovatelé toho, na co už jsem přišla. Nebo upravily a vyvrátily některá
má přesvědčení.“
R2: „Potvrdilo se mi, že na své cestě životem nejsem osamělý.“
R3: „Zjistit, že ve svých vůči lidstvu kacířských názorech nejsem na světě sám.“
R4: „Utvrdily mne v tom, že je důležité ctít kořeny, předávat dál dědictví předků folklór,vědomosti zahradnice, duchovní vztah k přírodě a kráse atd. A to i přes
33

Číslování neodkazuje k pořadí odpovědí respondentů, ale slouží jen pro odlišení různých mluvčích v této části
textu.
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občasnou beznaděj vzhledem k chování civilizace kolem. Ano, já přece už vím a
stojím si za svou morálkou.“
R5: „V podpoře toho, že směr, kterým uvažuju, není blbý, že se nemusím cítit jako
,blázen‘.“
R6: „Potvrzení, že člověk jako jedinec může mít zásadnější vliv na svoje okolí.“
R7: „Ulevilo se mi také, že někdo smýšlí velice podobně jako já a tudíž se nemusím
bát, že ve svých názorech budu osamocená. Dodaly mi odvahu stát si za svým
názorem. Bojovat za životní prostředí a cítit za něj. Nenechat nikomu a ničemu
ubližovat. Ale také mě dostaly zpět na zem, abych si jej zase tak neidealizovala.“
R8: „Vědět, že i jiní lidé mohou smýšlet podobně a nebát si vytvořit své místo pro
život podle svých představ.“
Mluvili jsme výše v podkapitole o potřebě návodu o síle ideálu, která dodává
odvahu ke změně. Odkazy na odvahu a zbavení se strachu, nacházíme nyní i zde,
ovšem v jiné souvislosti. Knihy, které plní advokační funkci, obsahují často pádné
argumenty, které idealistické názory a chování racionálně podepřou, a ten, kdo byl
považován za snílka, pak dokáže obhájit své „bláznovství“. Jak můžeme pozorovat
výše, není dokonce vždy zapotřebí „tvrdých dat“, k potvrzení správnosti názoru či
chování stačí i vědomí, že „ve svých kacířských názorech nejsem sám“, že je dost
dalších lidí, kteří smýšlejí podobně (tedy směr mého uvažování „není blbý“).
Nicméně advokační funkci plní samozřejmě lépe tituly, jejichž autory jsou
uznávaní vědci (tedy jejichž autory jsou autority), nebo knihy, které obsahují dostatek
seriózních dat získaných výzkumem. Odvolávat se na to, že jakási neznámá spousta
lidí si myslí totéž, co já, jistě není dostatečně věrohodné, a stejně tak jako při
advokacii, je proto potřeba mít kvalifikované zastoupení, záštitu někoho, kdo věci
rozumí. V našem kánonu by takovéto kvalifikované zastoupení mohli představovat
např. sociolog Jan Keller, zoolog Jean Dorst, etolog a zoolog Konrad Lorenz nebo tým
vědců v čele s Meadowsovými, kteří v knihách Meze růstu a Překročení mezí na
základě speciálních počítačových modelací ukazují, že využívání důležitých přírodních
zdrojů již překročilo fyzicky udržitelnou míru a bez omezení toků materiálů a energie
nastane brzy neovlivnitelný úpadek produkce potravin, využívání energie a
průmyslové produkce na jednoho člověka.
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Advokacie nejčastěji využívá právě argument možného zániku civilizace.
Poukazy na blížící se úpadek a přicházející pohromu, obecně katastrofické obrazy o
stavu světa, jsou v knihách s advokační funkcí vždy přítomny. Uplatňuje se žánr
apokalypsy a podobně jako např. v biblické Apokalypse Zjevení svatého Jana, je líčení
velmi dramatické a působivé. Častá jsou expresiva, jimiž společně se sobě vlastní
ironií dodává sílu svým textům např. Jan Keller. Mluví o „šílenství ještě většího
blahobytu“, o „ekologické sebevraždě“ (Keller 1995: 8) a ohrožení života: „Stav světa
se zhoršuje působením zplodin naší prosperity a situace dosáhla rozměrů, kdy další
zplodiny blahobytu již ohrožují prosté přežití.“ (Keller 1995: 8). V líčení šílenství se
s pomocí čísel pokračuje v celé knize, zmiňuje se „masakr růstu“, kdy „lidstvo ničí
denně kolem 140 rostlinných a živočišných druhů“ (Keller 1995: 27) a opakuje se
varování o životě na pokraji propasti: „Centralizovaná společnost prostě není schopna
platit skutečné náklady na svou centralizaci. […] Pokud je i nadále platit nebude,
zhroutí se příroda.“
Atmosféra „chvíle před koncem“, upozornění na mez či práh, za kterou už je
jen pád, je vlastní snad všem knihám kánonu, které plní advokační funkci. Některé
promlouvají umírněně, jako rodič, který trpělivě vysvětluje malému dítěti jeho přečin
– úvodní kapitola v knize Jean Dorsta Ohrožená příroda je nazvána Porušená
rovnováha moderního světa a o ohrožení života se v té samé publikaci mluví
neutrálním výkladovým jazykem: „Biologům je jasné, že nadměrný růst obyvatelstva
nepředstavuje jenom velký problém ochrany přírody 20. století, ale podmiňuje i
přežití člověka na Zemi. […] Rozumné hospodaření s půdou je druhým základním
problémem, který se musí vyřešit, aby lidstvo mohlo dále žít na Zemi.“ (Dorst 1985:
383-4). Vstřícná je zde i formulace „[…] problémem, který se musí vyřešit […]“, kde
trpná konstrukce se zvratným se zamlčuje, kdo by problémy měl řešit.
Jiné tituly se svou emocionalitou vědeckým vyjádřením vzdalují a blíží se
literárním druhům apokalypsy. Tak je tomu např. v Lorenzově knize Osm smrtelných
hříchů: „Všechno to [poznatky] mělo lidské utrpení ulehčovat, a zatím děsivým a
paradoxním způsobem připravuje lidstvu záhubu. Lidstvu hrozí, že se zadusí, což se
živým systémům téměř nikdy nestane. Nejstrašnější je, že v této apokalypse jako
první zřejmě vezmou za své ty nejvyšší a nejušlechtilejší vlastnosti a schopnosti
člověka, právě ty, které jsou právem vnímány jako specificky lidské.“ (Lorenz 1990:
14). Také Lovelock do svého mýtického výkladu zahrnuje i dramatické popisy konce:
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„[…] důkazy z pozorování po celém světě hovoří o bezprostřední změně klimatu
k teplotám, jež by se daly lehce popsat jako Peklo; takové smrtící vedro, že z miliard,
které tu žijí dnes, zbude jen hrstka. Planetu jsme do tak strašného stavu přivedli
my[…] (Lovelock 2008: 173). Závěr jeho knihy Gaia vrací úder je již skutečně
literaturou inspirovanou vizí konce: „Zatím se v horkém vyprahlém světě ti, kteří
přežili, chystají na cestu do nových arktických center civilizace. Vidím je v poušti,
rozednívá se a slunce vrhá pronikavé paprsky přes obzor na tábořiště. Chladivý noční
vzduch otálí, a pak se jako dým rozplyne a zavládne vedro. Velbloudice se probudí,
zamrká a pomalu se zvedá na bok. Pár zbylých příslušníků kmene nasedá. Říhne si a
vydává se na dlouhou, nesnesitelně horkou cestu k další oáze.“ (Lovelock 2008: 185).
Slovní obrazy hrůzy, znečištění, katastrofy často doplňují obrazy vizuální,
zejména fotografie, které jsou argumentačně silné svou „osahatelností“, důkazem o
reálnosti tvrzení. Zároveň vhodně vybrané fotografie působí nejen na racionální
složku člověka, jak to ovšem umí i čísla, ale účinně zasáhnou i složku emocionální.
Kombinací dat a čísel, expresivního jazyka a vizuálních obrazů je dosahováno vysoké
míry persvazivnosti. V Ohrožené přírodě tak najdeme smutně vyhlížejícího,
roztomilého zavalitého Kapustňáka širokonosého, oběť masného lovu, stejně jako
„rozsypaný“ svah se strženou silnicí a popisem: „Katastrofální následky erozních
procesů v krajině jižní Itálie s narušeným původním vegetačním krytem.“ (Dorst
1985: 336 a dále).
Podobně u Lovelocka vidíme např. indonéského farmáře v dýmu a na pozadí
s plameny, níže nacházíme legendu: „Farmář se pokouší uhasit požár rašeliniště.
Roku 2002 se tyto požáry podílely na světových emisích uhlíku čtyřiceti procenty.“
Pod farmářem pak ještě jedno přímé spojení vizuálního obrazu a čísel, obrázek
vytěženého lesa: „Amazonský deštný prales, oblast Anapu, severní Brazílie. Rozsáhlé
odlesňování vede ke ztrátě jednoho z největších ekosystémů světa. Amazonský prales
se každoročně zmenšuje zhruba o 20 000 km²“ (Lovelock 2008: 161 a dále). Nutno
ještě podotknout, že se často využívá nejen obrazů zkázy a devastace, ale naopak také
zobrazení krásy a fascinující pestrosti barev a tvarů, aby bylo zjevné, o jaké bohatství
lidstvo svým chováním a lhostejností přichází.34

34

V našem kánonu tomuto odpovídají nejen umně ilustrované encyklopedie, ale také některými respondenty
zmíněné dokumenty o planetě Zemi z přírodovědného seriálu BBC Zázračná planeta.
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Pokud nejde přímo o líčení apokalyptického konce, nesou se často knihy
v duchu dystopie – ukazují svět, ve kterém se při setrvání současného stylu života a
produkce brzy ocitneme, a vykreslují nepříjemnosti, které lidstvo čekají. Advokační
síla těchto knížek však nespočívá v působivém a expresivním líčení ničení přírody a
zániku lidského rodu. Od beletrie je dělí právě vědecký základ a „tvrdá data“, ze
kterých pro své metafory čerpají a které umocňují jejich platnost, relevantnost a
údernost jejich obhajoby ve sporu o správný životní styl.
2.3.1 Shrnutí
Poslední ze sledovaných funkcí, jež spojují mnohé knihy kánonu, byla funkce
advokační. Potřebují-li respondenti potvrdit, že jimi vybraný způsob života je
správný, není bláznovstvím a že pro něj najdou podporu i ve společnosti, mají
k dispozici kvalifikované obhájce z řad vědeckých autorit. Ti je ve sporu o životní
způsob nebrání jen spoluúčastí, ale předkládají výzkumem získaná čísla a data, jež na
rozdíl od pouhých názorů působí jako karetní esa, která na čas zastaví tah protistrany.
Jako dalších argumentů využívá advokacie zejména obrazů přicházející katastrofy.
Jejich obsahem je sdělení, že pokud nedojde k posunu v uvažování a k přehodnocení
spotřebních vzorců, je pád civilizace nevyhnutelný. Změna životního stylu je tedy
nejen obhajitelná, ale přímo nutná. Při této obhajobě se tak dobře uplatňují žánry
apokalypsy a dystopie. Obhajoba zároveň používá pro apokalyptické líčení příznačný
expresivní jazyk, aby dosáhla větší působivosti. Přesvědčivost stupňují advokační
knihy také zařazením fotografií, jejichž vizuální záznam již nastalých pohrom působí
na rozdíl od čísel mnohem lépe i na emocionální složku čtenáře.

48

3. Ekokritický rozbor centrálního kánonu (jádřince)
Doposud jsme posuzovali kánon z makropohledu jakožto celek. Zajímala nás
přitom zejména rovina funkcí, které knihy kánonu mohly pro své čtenáře plnit. V této
části práce naše zaměření zúžíme a budeme se věnovat hlubšímu ekokritickému
rozboru centrálního kánonu, z nějž však dále vzhledem k rozsahu práce vybíráme
pouze tři nejčastěji uváděné tituly. Jedná se o následující díla: Dva divoši od E. T.
Setona, Škola Malého stromu od Forresta Cartera a Muž, který sázel stromy od
Jeana Giona.
Pro účely analýzy vybíráme pouze nejčastěji zmiňované knihy z oblasti beletrie,
neboť i ekokritika se přes své přírodovědné zaměření zabývá uměleckou literaturou.
Namísto knih Jaroslava Foglara zahrnujeme do rozboru ze dvou důvodů novelu Muž,
který sázel stromy od Jeana Giona. Prvním důvodem této volby je fakt, že Jaroslav
Foglar byl sice třetím nejčastěji jmenovaným autorem, ale šlo právě o četnost jeho
jména souhrnně, nikoli o konkrétní titul, který by jasně obsadil třetí místo. Druhým
důvodem je skutečnost, že myšlenkové vyznění knih Jaroslava Foglara je velmi blízké
tvorbě jeho předchůdce E. T. Setona, který Foglara značně ovlivnil a který se se svou
knihou Dva divoši umístil na prvním místě pomyslné tabulky nejfrekventovanějších
titulů kánonu. Knihu Dva divoši lze tedy považovat i za reprezentanta Foglarova díla
a z hlediska komparace a pestrosti se tak zdá vhodnější zařadit do trojice
analyzovaných knih právě knihu Muž, který sázel stromy, která byla čtvrtým
nejčastěji jmenovaným dílem.
Naznačili jsme výše, že beletrii centrálního kánonu budeme v tomto oddíle
práce zkoumat pohledem ekokritiky. Ekologická literární kritika neboli ekokritika je
druh literární kritiky, který se začal rodit ve Spojených státech již v 60. letech 20.
století v atmosféře environmentalismu, avšak pevněji ustanoven byl až v letech
devadesátých minulého století. Se spojením literatury a ekologie se explicitně
shledáváme u Josepha W. Meekera, jenž ve své knize The Comedy of Survival:
Studies in Literary Ecology z roku 1972 představuje pojem literární ekologie, kterým
odkazuje ke „studiu biologických témat a vztahů, jež se objevují v literárních dílech.“35
Samotný termín ekokritika použil pak poprvé ve své eseji Literature and Ecology: An
35

Citováno v Glotfelty, Cheryll: Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis, in Cheryll
Glotfelty and Harold Fromm (eds.), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens and London:
University of Georgia Press 1996, s. xix.
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Experiment in Ecocriticism(1978) William Rueckert a byla jím míněna aplikace
ekologie a ekologických konceptů na studium literatury.36Pro literární diskurs však
tento termín ve větší míře oživila až Cheryll Glotfeltyová, čelní americká ekokritička a
první univerzitní vědecká pracovnice v oblasti souběhu literatury a životního
prostředí, když jej roku 1989 použila na konferenci americké Asociace západní
literatury.37 Poté, co byla v roce 1992 založena Asociace pro studium literatury a
životního prostředí (The Association for the Study of Literature and Environment,
ASLE), která začala vydávat časopis Interdisciplinární studia literatury a životního
prostředí (Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, ISLE) lze hovořit
o institucionalizované podobě ekokritiky.
Pokud jde o její definici, bývá nejčastěji užíváno právě vymezení Cheryll
Glotfeltyové: „Ekokritika je studium vztahů mezi literaturou a fyzickým prostředím.
Tak jako feministická kritika zkoumá jazyk a literaturu z hlediska genderové
perspektivy […], ekokritika přináší do literárních studií biocentrický přístup.“38
Kopecký uvádí, že důraz klade ekokritika na lingvistické a literární projevy, které
zobrazují vztah kultury a přírody, protože tyto se podle ekokritiky navzájem ovlivňují.
Najít však kromě důrazů také jednotnou metodu či teoretické postupy ekologické
literární kritiky je v podstatě nemožné – ekokritiky spojuje spíše předmět výzkumu a
obsah práce.39 Představu o tom, na co se ekokritika v literárních dílech soustředí,
mohou poskytnout alespoň otázky, které si kritici nad díly kladou. Glotfeltyová uvádí
např. tyto oblasti zájmu: Jak je příroda reprezentována v díle? Jakou roli hraje fyzické
prostředí v ději díla? Odpovídají hodnoty vyjádřené v díle poznatkům a zásadám
ekologie? Jaké jsou metafory země a přírody a jak tyto metafory ovlivňují způsob
zacházení s přírodou?40.
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Tamtéž, s. xx
Kopecký, Petr: Rašení a zrání na poli ekokritiky. Aluze: Revue pro literaturu, filozofii a jiné. 2004, č. 2—3,
s. 279—282. Nebo také Kopecký, Petr: Robinson Jeffers a John Steinbeck: vzdálení i blízcí. Brno: Host 2013 [v
tisku].
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Glotfelty, Cheryll: Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis, in Cheryll Glotfelty and
Harold Fromm (eds.), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens and London: University of
Georgia Press 1996, s. xviii. Překlady prací citovaných v textu diplomové práce a dosud do češtiny
nepřeložených vesměs A. D.
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Kopecký, Petr: Rašení a zrání na poli ekokritiky. Aluze: Revue pro literaturu, filozofii a jiné. 2004, č. 2—3,
s. 279—282. Nebo také Kopecký, Petr: Robinson Jeffers a John Steinbeck: vzdálení i blízcí. Brno: Host 2013 [v
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Glotfelty, Cheryll: Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis, in Cheryll Glotfelty and
Harold Fromm (eds.), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens and London: University of
Georgia Press 1996, s. xix.
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V naší analýze knih centrálního kánonu se ptáme obdobně, avšak vzhledem
k omezenému rozsahu rozboru, směřuje všechno naše tázání k interpretaci etického
poselství textu, kterému se v ekokritických pracích přikládá velký význam.41
S přihlédnutím k tomu, že analyzované tituly byly uvedeny ekologicky smýšlejícími
respondenty jako vlivné inspirační a formativní vzory, zaměřujeme se dále v této
kapitole na konkrétní environmentálně příznivé chování zobrazované v knihách
centrálního kánonu. Tato kapitola si tedy klade dva cíle:
1) Stanovit, jakou ekologickou etiku texty centrálního kánonu obsahují
Ekologickou etiku v této práci nahlížíme prostřednictvím definice filozofa Erazima
Koháka jako „soubor zásad a pravidel, která člověku naznačují, jak by se měl chovat
ve svém obcování se vším mimolidským světem.“42 Jinými slovy jde o hledání „zásad
trvale udržitelného soužití lidstva se vším biotopem“43. V textech se soustředíme
nejen na přímá vyjádření představ o smyslu přírody a místa člověka v ní, ale
zaměřujeme se zejména na jednání a rozhodování postav, protože to jsou praktické
ukazatele těchto představ o soužití člověka a přírody a protože jsou formovány etikou,
ke které svou podobou zpětně odkazují.
Chceme-li tedy odkrýt ekoetická východiska, která stojí v základu jednání postav
rozebíraných titulů, musíme zkoumat právě obcování člověka s přírodou a jeho vztah
k ní. Toto zkoumání rozdělujeme do dvou oblastí: v jedné se zabýváme vztahem
člověka ke zvířatům, v druhé vztahem člověka k „ostatní“ přírodě. V podkapitole o
ekologické etice čerpáme primárně z Kohákovy knihy Zelená svatozář, která shrnuje
soudobou ekologickou filozofii.
2) Identifikovat principy ekologicky příznivého života, které byly v knihách
jádřince uvedeny do praxe
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Etický a zodpovědný přístup k přírodě je také jedním ze čtyř faktorů, které vymezují environmentálně
orientovanou literaturu. Uznávaná metodika stanovování environmentálně orientované literatury pochází od
klíčového průkopníka a představitele ekokritiky, harvardského profesora Lawrence Buella. Vymezení těchto
faktorů a jejich bližší osvětlení jsou uvedeny v knize The Environmental Imagination (1995), uvádíme je zde
v překladu Kopeckého (Kopecký, Petr: Robinson Jeffers…, s. 14)
1. Mimolidské složky přírody nevytvářejí pouhý dějový rámec, ale jejich přítomnost naznačuje, že dějiny člověka
jsou nedílnou součástí dějin přírody.
2. Zájem člověka není jediným legitimním zájmem.
3. Zodpovědné jednání člověka vůči přírodě je součástí etické orientace textu.
4. V textu je příroda alespoň implicitně pojímána spíše jako proces než konstanta.
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V textech centrálního kánonu hledáme prvky ekologicky šetrného životního stylu,
které jsou z dnešního pohledu aktuální. Věnujeme se konkrétním způsobům života
zobrazovaným v textech a porovnáváme je se současnými názory na východiska
z ekologické krize.

3.1 Člověk a zvíře
Pátrání po ekologické etice v knihách jádřince začneme pohledem na vztah
člověka ke zvířatům, protože v tomto vztahu se zrcadlí celkový postoj k přírodě a
mimolidskému: „vztah k (ostatním) zvířatům je mikrokosmem vztahu k přírodě
vůbec.“44 Poměr člověk-zvíře budeme sledovat v různých situacích interakce člověka
se zvířaty napříč všemi analyzovanými knihami.
Ve Dvou divoších jsou zvířata objektem fascinace. Několik kapitol je věnováno
soustředěnému a pečlivému zkoumání jejich vzhledu i života a následnému
podrobnému popisu vypozorovaného (kapitoly Začátky lesní moudrosti; Tichý večer;
Jak pozorovat lesní obyvatele). Postava „divocha“ Yana je od dětství milovníkem
zvířat a jejich pozorování je jeho největší vášní: „[…] každý nově objevený pták nebo
rostlina ho neobyčejně uchvacovali, radostně a bolestně zároveň – bolestně proto, že
nedovedl ptáka nebo rostlinu pojmenovat ani neměl možnosti zjistit, co to je.“ (Seton
1983: 9). Touha po poznání přírodního světa je u Yana zmiňována snad častěji než
citový vztah k mimolidskému a stává se jedním z hlavních cílů jeho života: „Bude se
ze všech sil snažit a zápasit, aby z něho byl znalec přírody. […] všechny události
ukázaly, že jeho je království ptáků a zvířat a že má moc jim rozumět.“ (s. 370).
Ačkoliv z kapitoly o mýtu víme, že poznání může podmiňovat lásku, neboť není
možné milovat to, co neznáme, tento přístup k přírodě působí dosti antropocentricky
– příroda sytí touhu po poznání stejně jako potřebu dobrodružství a vzrušení, kterou
chlapci nachází v lovu zvěře.
Lov je ve Dvou divoších často se objevujícím tématem a lovecké úspěchy Yana
korunují jeho odvážné skutky, jimiž si společně s lesní moudrostí vyslouží pozici
hlavního náčelníka. Pasáže týkající se lovu jsou nicméně z ekologického pohledu
značně problematické. Jejich obtíž spočívá v tom, že malí divoši loví často nikoli pro
svou vlastní obživu, ale kvůli zábavě, prokázání statečnosti, získaní orlího pera, popř.
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pro poznání, které přináší zkoumání vycpaných trofejí. Nejedná se samozřejmě o
bezhlavý lov, kvůli kterému byli například v 19. století v Americe téměř vyhubeni
bizoni - lov malých divochů má svá pravidla. Přesto však má smysl jejich činnost
obezřetně posoudit z hlediska ekologické šetrnosti a etiky. Pravidla lovu shrnuje
farmář Raften:
Tak, chlapci, můžete zastřelit svišťů, kolik budete chtít, protože škodí polím. Můžete
zabíjet dravce a vrány a sojky, protože zabíjejí jiné ptáky, a zajíce a mývaly, protože
jsou lovná zvěř: ale nechci slyšet, že jste zabili nějaké veverky nebo pruhované
zemní veverky nebo ptáky zpěváčky, a jestli to uděláte, všecko vám zatrhnu a
poženu vás zpátky do práce, a ještě na vás vezmu karabáč. (Seton 1983: 173)
Yan a Sam si tyto zásady ihned osvojí a vyžadují jejich dodržování:
„Poslouchej, Zelenáči,“ řekl Sam, „nech toho střílení na ptáčky. To je špatná
medicína. Je to proti pravidlům; […] „Můžeš střílet vrány a sojky, jestli chceš, a taky
sviště.“ „Pojďme si po něm [svišti] střelit,“ navrhl Datel. „To je ta správná lovná
zvěř. Možná že nám tvůj tati dá každému čtvrtdolar, jestli ho zabijem. (Seton 1983:
184)
Když Guy, který je po většinu času tábornickým „zelenáčem“, kvůli své
neznalosti zastřelí místo dravce zpěvného ptáka, dostane za porušení pravidel trest
nošení pera hanby a tři dny umývání nádobí. Zdálo by se tedy, že lov díky nastaveným
pravidlům představuje spravedlivé a rozumné jednání. Je jistě moudré a možná i
šlechetné nastavit pravidla zabíjení chránící slabší a bezbranné, avšak stále se jedná o
zabíjení živých tvorů a rozumnosti těchto pravidel v rámci ekosystému je také možné
rozporovat. Zmíněná pravidla jsou totiž vytvořena především s ohledem na člověka a
jeho užitek, nikoli na ekosystém jako celek - vycházejí tak opět z antropocentrické
ekologické etiky, ve které je centrem hodnocení člověk a jeho prospěch. Zabíjet se
může škodná (rozuměj škodná pro člověka, jeho úrodu, jeho majetek) a lovná zvěř,
avšak skryto zůstává, že přemnožení škodné, tedy narušení systému, bylo způsobeno
snížením počtu jejích predátorů, kterými byli mimo jiné dravci a lovná zvěř. Ve jménu
zachování přírodní rovnováhy bylo by snad obhajitelné lovení mývalů, kteří mají díky
své přizpůsobivosti sklon k přemnožování, což poté vede k ještě větší nestabilitě
ekosystému. Jak by však do tohoto regulačního úsilí zapadalo zabití rysa, jenž je
přirozeným predátorem mývala? Nejde prostě jen o loveckou trofej? Přemnožení
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mývala v Americe ostatně předcházelo vyhubení právě jeho predátorů, jakými jsou
např. rys, kojot nebo výr.
Trofeje získané při lovu dále signalizují vítězství člověka v boji s přírodou, a
přibližují tak představu o životě člověka v přírodě spíše k boji než ke smíru. O
vítězství a úspěchu se ve Dvou divoších mluví i v ostudném případě, kdy přidružený
divoch, „zelenáč“ Guy, zabije sviště, na kterého předtím upadl, několikerým kopnutím
do jeho tlamy. Ve světle antropocentrismu se jeví jako pochopitelné následující věty,
jakkoli jsou paradoxní: „Kolik kouzla pokaždé objeví milovník přírody v pěkném
ptáku! Yan se kochal oběma výry.“ (Seton 1983: 271) Dodejme, že šlo o kouzlo a krásu
mrtvých výrů, které krátce předtím chlapci zastřelili svými šípy. U milovníka přírody
bychom očekávali spíše radost z ptáků živých, Yana tento paradox netrápí, ale přál by
si, aby ptáci jako živí působili: „Odpuzovala ho myšlenka, že tito ptáci budou za
několik dní vypadat odporně a že se budou hodit už jen k zahrabání.“ (s. 271).
Rozkladu výrů bylo nakonec zabráněno jejich vycpáním, ale pokud by toto mělo být
důvodem k jejich zabití – zvěčnění živé přírody pro potěchu oka – jednalo by se o
čistě antropocentrickou motivaci.
Ovšem že v případě malých divochů jde o dobrodružství, hru, možná učení se
přežití, avšak princip, kdy člověk na základě loveckého triumfu získává respekt a
ocenění, může být pro přírodu nežádoucí. To platí pro hony konané pro zábavu, nikoli
za účelem obživy, kdy cena člověka stoupá na úkor života jiného tvora, který může být
kvůli touze po uznání a dobrodružství v posledku výrazně zdecimován. Právě potřeba
uznání, seberealizace, ale také vzrušujícího dobrodružství se zdají být zdroji lovecké
dychtivosti u malých divochů: „Vzrušeně spěchal do středu kroužku a pohladil mývala
se smíšenými pocity - obdivoval jeho kožešinu, přece jen litoval, že je mrtev, a zaplavil
ho pocit vítězoslávy, že je to jeho zásluhou. Je to jeho mýval a všichni to uznávali.“ (s.
308) Podobně na jiném místě: „Polekal se a zároveň ho tajně potěšilo, když viděl, jak
je zřízen, neboť rukáv košile měl prosáklý krví, a užaslá slova přátel zněla jeho sluchu
jako nejsladší hudba.“ (s. 368)
Navzdory existenci pravidel se tedy zdá, že na ekologické dopady se při lovu
zapomíná a pravidla jsou podřízena lidským zájmům. Nechceme zde samozřejmě
dramatizovat dopad lovu na přírodu v případě několika malých chlapců, bavíme-li se
ale o principech, jimiž jsou ve svém jednání vedeni, jejich byť i uvědomělý, avšak stále
primárně antropocentrický přístup by ke stabilitě ekosystému pravděpodobně nevedl.
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Odlišný druh přístupu prezentuje kniha Škola Malého stromu. Vztah k veškeré
přírodě, nejen ke zvířatům, v knize vymezuje učení Cesty. Zopakujeme zde znovu její
jádro, neboť se zásadním způsobem promítá mimo jiné i do podoby lovu: „[...] ber jen
to, co potřebuješ. Dyž lovíš jelena, neber nejlepšího. Vem menšího a pomalejšího, a
jeleni porostou silnější a dycky ti dají maso.“ (Carter 2007: 14). Přesně v tomto duchu
se odehrává scéna, kdy Malý strom s dědečkem ulovili křepelky: „Dědeček je
s nohama svázanýma rozložil po zemi; bylo jich šest. […] ,Sou asi stejně starý, maj
stejně tlustý hřebínky. Potřebujeme jen tři, tak je vyber, Malej strome‘. [Dědeček]
stáhl provázky z nožiček těch ostatních.“ (Carter 2007: 15) K pravidlům a moudrosti
týkajícím se lovu patří také zásada, že v období říje se nekladou pasti: „Dědeček říkal,
že na světě není jedinej tvor, kerej by se dokázal zároveň milovat i bojovat. Říkal, že
ani zvířata ne. Dybys je lovil, dyž se pářej, neměli by mladý a jednoho krásnýho dne
bys umřel hlady.“ (s. 92) Rybaření a lovení pro jiné účely než je jídlo dědeček opravdu
kategoricky odmítá: „ […] je to ta nejpitomější věc na světě pobíhat sem a tam a
zabíjet ze sportu. […] to mohli vymyslet jenom idioti, co nemaj špetku rozumu.“ (s.
92)
Za rozumné se zde podle všeho považuje chování, které udržuje rovnováhu
v přírodě a životní podmínky. Takové uvažování odpovídá tzv. ekocentrické etice,
jiným pojmem též etice Země. Nicméně z výše citovaných úryvků se zdá, že pokud jde
o zachovávání životních podmínek, myslí se zejména na podmínky pro život člověka
(„jeleni porostou silnější a dycky ti dají maso“ nebo „neměli by mladý a jednoho
krásnýho dne bys umřel hlady“). V tomto smyslu by pak motivace ohleduplného
chování

mohla

být

viděna

nikoli

jako

ekocentrická,

nýbrž

naopak

jako

antropocentrická. Jednalo by se vlastně o reciproký altruismus, kdy jedinec za svou
pomoc očekává v budoucnu nějakou protislužbu, oplátku, vlastní prospěch.
Nechceme pomocí tohoto sociobiologického pojetí vztahů devalvovat pohnutky
k ohleduplnosti vůči zvířatům na pouhou - byť i přirozenou - sobeckou vypočítavost,
avšak přinejmenším časté zmínky o nutnosti ochrany zvířat pro zachování vlastního
druhu vedou naše uvažování tímto směrem.
Jak uvidíme dále, pasáže ukazující k antropocentrickému pojetí přírody
neznamenají, že bychom na jiných místech knihy nenašli dostatek dokladů o
neantropocentrických etických východiscích. Není nic zvláštního na tom, že se etické
předpoklady lidského chování v člověku rozporně mísí. Zároveň v žádném případě
55

nechceme říci, že antropocentrický přístup automaticky znamená přístup bezohledný
k přírodě. Antropocentrická etika bývá někdy považována za jedinou možnou, protože
jakožto lidský druh nemůžeme přírodu vnímat jinak než lidskou optikou. Jde vlastně
o gnoseologický antropocentrismus, který však nemusí ještě vést k egocentrickému
jednání a nikterak jej neospravedlňuje.45V některých pojetích může dokonce
antropocentrismus znamenat pravý opak sobectví a jednání pouze pro vlastní
prospěch. Kohák píše o úvahách Dillardové a Sheringtona, ve kterých člověk se svým
rozumem a soucitem vystupuje jako jediná bytost, která je schopná překonat zájem o
uspokojení pouze svých potřeb: „teprve s člověkem […] vstupuje do světa altruismus,
svoboda a schopnost jednat pro dobro přírody. Ostatní, čistě přirozené bytosti, nikdy
nejednají pro dobro přírody […] jen pro dobro vlastní či svého druhu.“
Antropocentrismus je potom jednání v duchu výrazně lidských, tedy morálních,
kategoriích. 46
Příkladem antropocentrismu, jenž přírodě neškodí, je hon na lišáka, který
pořádá Malý strom s dědečkem. Nejde v něm totiž o konečné uštvání a zabití zvířete,
lišák hon vždy přežije. Jedná se spíše o hru na schovávanou a stopovanou, kterou si
užívají i psi, a dědeček s Malým stromem pobaveně sledují úskoky lišáka i švindlířské
štěkání psů. Psy samotné dědeček k obstarávání potravy nikdy nepoužívá, protože to
nepotřebuje – zná chování i stezky zvířat lépe než psi (Carter 2007: 24). V knize se
zároveň naznačují i ekologické důsledky, které dodržování zásad Cesty přináší –
chlapi z Bílých hor zabijí při honu vše, co se naskytne, ale stěžují si, že v „jejich
končinách zvěře čím dál víc ubývá.“ (s. 24). Dědeček tyto problémy ve svém údolí díky
šetrnému jednání nemá. Přístup ke zvířatům vystihuje vypravěč Malý strom v jedné
větě: „Dědeček žil se zvířaty, nikoli ze zvířat.“ (s. 24). Ukázkou „soucitného“
antropocentrismu pak může být vztah indiánské rodiny k domácímu mezkovi, jenž
jim pomáhá orat pole. Starý a na jedno oko slepý mezek se otáčí jen na jednu stranu,
špatně slyší a někdy naprosto opouští linii, ve které se oře. Přesto se k němu rodina
chová ohleduplně: „Dědeček říkal, že musíme mít se Starým Samem trpělivost, je
starej a napůl slepej.“ (s. 45)
Podobně jako Yan ze Dvou divochů, chodí i Malý strom často pozorovat
zvířata, díky čemuž poznává jejich charakter i svébytnost. Zvířata zde nejsou
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ukazována jen jako udivující soustava barev a tvarů (tak tomu ovšem není ani u Dvou
divochů), ale jsou představena jako bytosti, které si umí hrát, povídat, dovádět, cítit
smutek nebo rozhořčení. Tak se například pěnkava uvelebuje na dědečkově koleni,
stěžuje si a dává najevo, co si o tom všem okolo myslí. (Carter 2007: 90) Sojka je zase
zábavný kamarád, jelikož je „klaun, potácí se mezi konečky větví, dělá přemety a
pošťuchuje ostatní ptáky.“ (s. 91) Podobně se mluví o červeném kardinálovi, který se
přecpal třešněmi tak, že ztratil vědomí a druhý den měl ve svého druhu kocovině
špatnou náladu: „Sletěl dolů k potoku, kde si umyl hlavičku. Když se vynořil, prskal a
sykal, jako by se chystal osobně zpráskat každého, kdo mu přijde první do rány.“ (s.
90)
Vnímání zvířat i s jejich povahou a city staví mimolidské bytosti na úroveň
člověka, s kterým je sbližuje, a namísto panského nadřazeného postoje ke zvířatům
nacházíme představu rovnoprávnosti a bratrství všech živých tvorů. Člověk se
z přírody nevyčleňuje, ale je jednou z jejích součástí. Žije s ní v harmonii, ačkoliv stále
jde o tzv. harmonii konfliktní. Ta představuje skutečnost, že „v přírodě existuje
potravinový řetězec, zásadním organizačním principem je ,jez a buď jeden‘, avšak
život není o krutosti k druhému, nýbrž o radosti ze života. Příroda je soustava
konfliktní harmonie v tom smyslu, že v ní není zlé vůle. Zlá vůle je lidská zvláštnost,
která vzniká odcizením se té prosté dobré vůli přírody [...]“47 V tomto světle konfliktní
harmonie se pak umírněný lov pro obživu nejeví jako bezohledná krutost, ale jako
zdravá součást přírodního cyklu. Jako součást přírodních zákonů lze vnímat i udušení
chřestýše v sebeobraně, a to i přes to, že je doprovázené vyjádřením „himlkruci, že
sme tomu zkurvysynovi ale dali co proto, ne?“ (Carter 2007: 94).
Pokud jde o vyobrazení vztahu člověk – zvíře v knize Muž, který sázel stromy,
máme pro ekologickou i etickou interpretaci jen velmi málo podkladů. Hlavní postava
pastýře Bouffiera žije klasickým bukolickým způsobem života, ke kterému přirozeně
patří i soužití se zvířaty – ovcemi a psem. Běžným způsobem se o ně stará a lze u něj
předpokládat i úctu a vděk k těmto čtyřnohým tvorům, kteří jej živí, nebo jako pes jej
doprovází na cestách a jsou jeho partnery. Nicméně zájmy zvířat zde musí ustoupit
zájmům místa, krajiny a především celého ekosystému. Tomu podle Bouffierova
poznání škodí v danou chvíli ovce, neboť ohrožují vysázené stromy, a tím podle jeho
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představy i možný život místa. Nechává si proto pouze čtyři ovce, přičemž ostatní
pravděpodobně přes předpokládanou úctu ke všemu živému zabil. Pro rozšíření lesa,
tedy i budoucího života, jsou v tuto chvíli podstatné včely, které opylením pomáhají
ke vzniku semen a rozmnožení stromů, a pastýř si proto opatřuje stovky úlů.
V budoucnu po restaurování ekosystému se budou moci na místo vrátit i ovce, aniž by
byly pro přírodní celek nebezpečím.
Krátkodobé omezení počtu zvířat znamená tedy nejen výhledově jejich
navýšení, ale především zajištění vůbec základních podmínek existence ekosystému,
tedy i života zvířat na něj navázaných. Bouffierovo uvažování a jednání v tomto
přesně odpovídá tzv. etice Země (jiným pojmoslovím také holistický ekocentrismus),
která vychází z úcty k životu, avšak nadřazuje jí integritu, stabilitu a krásu všeho
života. V etice Země, kterýžto pojem je svázán s dílem velmi významného
ekologického myslitele Aldo Leopolda, je nejdůležitější rovnováha života a péče o jeho
předpoklady. Zabití ovcí tudíž nemusí být vnímáno jako nemorální, nýbrž naopak
jako správné, jelikož směřuje k zachování (v případě Bouffiera spíše dokonce
k vytvoření) těchto předpokladů a k nastolení stability celého společenství života.48
Prvky ekocentrické etiky ve vztahu ke zvířatům nacházíme také v některých
pasážích Dvou divochů. Jedná se zejména o úseky, ve kterých Yan příjímá skutečnost,
k níž dochází etika Země, totiž že k životu patří i smrt. Bez ní by byla rovnováha
systému jen stěží představitelná a smrt živých tvorů, člověkem často jen bolestně
přijímaná, je z hlediska celku nejen smysluplná, ale i naprosto nutná. Během
pozorování přírody uvnitř Yana svádí boj právě představa o smyslu celku s city, které
ke zvířatům, navíc slabším, chová. Není pro něj jednoduché přijmout běh přírody a
přemoci přirozenou touhu pomoci někomu, kdo je v nebezpečí: „Yan se rozmýšlel,
zdali by neměl vykřiknout a překazit lišce plížení, ale jako milovník přírody chtěl
mermomocí vidět vše až do konce a poznat, jak se liška zajíce zmocní. […] musel se
hodně přemáhat, aby nevykřikl na výstrahu. […] ,Je to správně, když ji nechám?‘
Yanovi se vzrušením rozbušilo srdce.“ (Seton 1983: 240) Nicméně fakt, že nezasahuje
do přírodního dění proto, že jej chce poznat, vrací Yanovu motivaci opět do roviny
antropocentrismu.
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Budeme-li přísní, můžeme říci, že pojetí přírody ve Dvou divoších obecně je
výrazně antropocentrické ve smyslu služebnosti přírody lidským zájmům a účelům.
Život v přírodě, její poznávání a lesní moudrost mají vést k hlubšímu poznání sebe
sama, k uspokojení potřeby dobrodružství a k rozvíjení lidského potenciálu.49 Tento
osobní rozvoj může být ale kultivací člověka, směřováním k dosažení vznešeného
morálního lidství, které se chová ohleduplně nejen k bližním, ale i k přírodě.
Antropocentrismus ve Dvou divoších by mohl být spíše antropocentrismem etickým
než kovbojsko-kořistnickým, ačkoli tomu druhému by nasvědčovaly některé
„divošské“ hrátky, jako např. zmíněné lovy. Etický přístup vznešeného lidství, které se
snaží o šetrné jednání, však dokazuje úryvek o Yanově velkém snu – pobývaní
v přírodě na vlastní chatě: „Tady by žil svým vysněným životem, životem Indiána, ale
s vyloučením všeho špatného a krutého. Zde by ukázal lidem, jak se dá žít, aniž se
musí vykácet všechny stromy, zkalit všechny potůčky, vybít všechno živé.“ (Seton
1983: 34)
Na rozpor mezi dvěma výše zmíněnými antropocentrickými přístupy –
kořistnickým a etickým upozorňujeme u Dvou divochů po celou dobu. Na závěr
uvádíme dvě pasáže, které jej nejlépe vystihují. Ta první je pokračováním
předchozího úryvku: „Ačkoli ho ptáci a čtyřnožci uchvacovali, neváhal by některého
zastřelit, kdyby měl možnost; ale vždycky ho velmi rozlítostnilo, když viděl poražený
strom. Snad si uvědomoval, že se pták dá rychle nahradit, ale strom ne.“ (s. 34)
Citované věty jsou nesouladné a obsahují dokonce myšlenkovou chybu – kvůli
složitosti a komplexitě vztahů v přírodě a časové vzdálenosti příčin a následků
v přírodních procesech není důvodu, proč si myslet, že pták se dá rychle nahradit na
rozdíl od stromu. Stěžejní pro ekologickou etiku jsou však v předestřeném výňatku
slova o lítosti – podle mnohých autorů je v základu ochrany přírody a šetrného
chování k ní právě lidský soucit.50
Druhá

pasáž,

která

shrnuje

neustálou

oscilaci

mezi

dvěma

směry

antropocentrické etiky – kořistnickým a etickým (etika vznešeného lidství) –
pojednává o sporu matky s Yanem, když Yan zabije skřivana. Tento úryvek je pro naši
interpretaci snad nejvýmluvnějším. Yanova řeč zde obsahuje nejeden protimluv: „Měl
jsem toho ptáčka opravdu rád. Teď vím, proč jsem ho zabil. Protože mi chtěl uletět.
49
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Kdybych ho byl mohl vidět zblízka a mohl se ho dotknout, […] nebyl bych mu vůbec
chtěl ublížit. Nemínil jsem ho zabít, chtěl jsem ho jenom mít. […] Snažil jsem se jen
chytit skřivana, jako ty bys utrhla květinu. Zahynul a mně to bylo hodně hodně líto.“
(Seton 1983: 61) Zdá se, že Yanův vícekrát deklarovaný soucit a lítost zastřela touha
vlastnit objekt údivu a lásky. S využitím filozofie Ericha Fromma můžeme říci, že mít
se zde stalo důležitějším než být,51 ačkoli mít mohlo původně pocházet z vřelého a
bohulibého citu. Yanův výrok a jeho následný čin vypovídají ve výsledku o majetnické
lásce (pokud můžeme hovořit o lásce), jakou nacházíme i mezi lidmi, kteří si chtějí
pro svou potřebu a potěchu připoutat druhého navždy k sobě. Konstatujeme tak, že
ekologicky příznivější přístup reprezentuje Yanova matka, silně věřící a přesvědčená
křesťanka, která svému synovi odpovídá: „Ale přece, […] milosrdný člověk je
milosrdný i k svému zvířeti.“ (Seton 1983: 61) Její biocentrický postoj si ale Yan nikdy
zcela neosvojí, což bezděky dokládá i vypravěčův komentář zakončující scénu, kde se
matka dohaduje s Yanem o zabitém skřivanovi: „A od té doby šli ovšem každý svou
cestou.“ (s. 61)

3.2 Člověk a „ostatní příroda“
Nejzřetelněji se vztah člověka k „ostatní“ přírodě, tedy rostlinám a přírodě
neživé, rýsuje v knize Škola Malého stromu. Příroda zde rozhodně není jen životním
prostředím, kulisou děje nebo symbolem. Vystupuje jako živá a mocná bytost, je
důsledně personifikována a psána s velkým „P“. Její živost se projevuje i tím
způsobem, že se o ní mluví pomocí metafor ze zdrojové oblasti lidského těla, zároveň
se při popisu činnosti přírody či země užívá sloves typických pro popis konání živých
bytostí. Příroda (v užším významu se zde mluví o zemi, čerokísky Mon-o-lá) tak rodí
ze svého lůna květiny (Carter 2007: 87) a dokáže i způsobovat bolest (s. 88). Je
nejenom živoucí matkou, ale také existencí oduševnělou: „Lidé, kteří […] tvrdí, že
Příroda nemá duši nebo ducha, nezažili nikdy jarní bouřku v horách. Když Příroda
rodí jaro, svírá hory jako žena, která se při porodu křečovitě drží přikrývky.“ (s. 8788) Stejně jako je matka svými dětmi uznávána jako starší, zkušenější a „vědoucí“, je i
Země ve Škole Malého stromu viděna a respektována jako moudrá bytost, která vždy
ví, proč koná tak, jak koná: „Dědeček říkal, že studený zimy sou vobčas důležitý.
Příroda se tak vočišťuje a nechá růst jen to nejlepší. Led ulamuje slabý větve stromů,
takže můžou líp růst ty silný. Probere měkký semínka, žaludy, malý bukvice […] a
51
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připraví horám votužilejší semena.“ (s. 173) Pododně jako matka se Příroda stará i o
„pořádek v domácnosti“: „Dojde-li k závěru, že je třeba některý strom odstranit a
nepodaří se jí to větrem, udělá řach! A zbude jen hořící pochodeň po zásahu blesku.
[…] kromě jinýho taky uklízí to, co zbyde po porodu,[…] aby její nový rození bylo čistý
a silný.“ (Carter 2007: 88)
Je-li živá Země, která vše rodí, jsou pochopitelně živé i všechny její „děti“ jako
jsou rostliny, stromy, ale také potoky a hory. Stromy v knize často zpívají, dotýkají se
navzájem, hladí indiány, a to je také důvod, proč se v rodině Malého stromu topí jen
mrtvým dřevem, které již „opustil duch“ (s. 56). Citovali jsme výše v kapitole o mýtu
úryvek, ve kterém Malého stroma vítají v horách zvířata i lesy. Jako děti jedné matky,
kterou je země Mon-o-lá, mají mezi sebou indiáni a „ostatní“ příroda pevné
sourozenecké pouto. To nejlépe ilustruje výňatek, ve kterém Malý strom odchází
z donucení do sirotčince:
Nízké borové větve mě tahaly za paži. Jeden dub natáhl prsty a stáhl mi tlumok
z ramene. Tomelový keř mě chytil za nohu. Potok se dal do běhu, skákal po
kamenech a rozčiloval se. Přeletěla nad námi vrána a pořád krákala, sedla si do
koruny stromu a krákala a krákala. Všichni říkali: „Neodcházej, Malý strome,
neodcházej, Malý strome!“ Věděl jsem přesně, co říkají. Oči se mi zamžily a já jsem
po paměti klopýtal za dědečkem. (Carter 2007: 152)
Když se pak Malý strom vrátí zase domů, zvířata na něj povykují, potok jej
laská a borovice s větrem mu zpívají na počest (s. 170). O návratu ze sirotčince domů
složí Malý strom také báseň, která je důležitá pro posouzení ekoetických východisek
vztahu člověka k ostatní přírodě v této knize:
Jak se ty hory hrbí a vlní v dáli
jak se z nich rodí den a slunce vstává
[…]
Peřiny mraků se po ní válejí a tisknou jí boky
z keřů a větviček odkapává své vzdechy
slyšíš ten život, jak v lůnu jí bije
cítíš tu vůni půdy a její sladký dech
a ve vzlycích jarních bouří milování žár.
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Mocné vody jí pulzují hluboko v nitru
a prsy kořenů všechen život kojí
bez konce jí z hrudi vyvěrají
živí holátka v náruči jejím schoulená
a v duchovních myslích probouzí jásot
ta věčná Země - Mon-ó-lá
jedeme domů, dědeček a já.
(Carter 2007: 167)
Než přistoupíme k interpretaci ekologické etiky, doplňme ještě jeden stěžejní
úryvek. Je jím popis dědečkovy oblíbené chvíle – sledování východu slunce a začátku
dne v horách: „Najednou hora pukla, vzdychla, vyfoukla chomáčky par do výše, a jak
slunce osvobozovalo stromy ze smrtelného krunýře ledu, sténala a mručela. Dědeček
se díval, já taky, a společně jsme naslouchali sílícím zvukům ranního vánku, který
začal šumět ve stromech. ,Vožívá, ‘ řekl tiše a jemně, aniž spustil oči z hor.“ (Carter
2007: 13) K tomu připojme důležitý komentář vypravěče, Malého stroma: „Nikdy ho
to neomrzelo a nikdy nepřestal opakovat: ,Vožívá!‘, jako by to pokaždé viděl poprvé.
Možná, že to tak i bylo. Možná, že každé rození bylo jiné a dědeček to vnímal a věděl.“
(s. 179)
Předložené úryvky dokládají nekonečný údiv z přírody a jejího koloběhu, téměř
posvátnou fascinaci přírodním děním. A právě tento zážitek přítomnosti posvátného,
blízkosti mystéria, kdy si člověk uvědomí nesmírnost a nevyzpytatelnost toho, co jej
obklopuje a přesahuje, je základem tzv. etiky bázně boží, jinak také teocentrismu. 52 U
indiánů se často vůbec nerozlišovalo mezi Bohem a přírodou, existovalo jen jedno
posvátno, jehož byl člověk malou a závislou součástí. I ve Škole Malého stromu
vidíme, jak je příroda a země Mon-o-lá uctívána jako Bůh, o čemž svědčí mimo jiné i
výše citovaný básnický chvalozpěv na stvořitelku zemi.53 Vědomí posvátného přesahu
s sebou přináší také projevy pokory a podřízenosti. Tento náboženský postoj pokory
vede podle některých k přirozené úctě k přírodě, jež je vlastně ekologickým
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protějškem náboženské úcty.54Teocentrický postoj, kdy je středem smyslu a zdrojem
hodnoty posvátná příroda, je potom považován za podmínku soužití lidstva se světem
mimolidským. Žádoucí způsob života u člověka, jež vnímá posvátnost obklopující
přírody, je být v souladu s jejím řádem a rytmem. Toto chápání si zajisté osvojili i
hrdinové Školy Malého stromu: „Přimkli se jako Indiáni k přírodě, nechtěli ji
pokořovat ani vykořisťovat, ale prostě s ní žít.“ (Carter 2007: 105)
Fascinaci, zbavovanou však tajemství postupným poznáváním přírodního světa
a jeho pojmenováváním, nacházíme také ve Dvou divoších, a to zejména ve vztahu
Yana k rostlinné říši. Zde však dochází k pomalému odposvátnění, jak je příroda
postupně poznávána, pojmenovávána a kategorizována. Živý náboženský vztah a
etika bázně boží jsou založeny na vnímání

mysteria – prožitku přítomnosti

posvátného. Nutnou složkou mysteria je kromě fascinace také tajemství, které je ale
oslabováno právě poznáním. To však stále ještě nemusí nutně vést k otupění vztahu k
(dřív neznámé a tajemné) přírodě – Yana i nadále rostliny a stromy těší, je unešen
jejich rozmanitostí a krásou: „Na jedné straně zpestřovalo několik nádherných
lobelek kardinálských velké množství oranžových netýkavek. Yan vše pozoroval
s tichou radostí. Teď znal jejich jména, a tak květiny přešly ze seznamu mučivých
tajemství do seznamu zajímavých a nádherných přátel.“ (Seton 1983: 224). Co se týče
člověka a jeho poměru k ostatní přírodě, mluví se nejčastěji právě o přátelství. Uvádí
se tak například, jak chlapci „žili s lesem v přátelském vztahu“ (s. 234), ale kromě
toho se zmiňuje také zvláštní senzitivita k této ostatní přírodě: „[Yan] Byl tak citlivý,
že ho rozplakalo i vykácení jilmů v městě, když se místo, kde stály, prodávalo jako
stavební parcela.“ (s. 28)
Ovšem i v přátelském poměru plném úžasu z přírody nacházíme částečně
nepatřičné tóny. Například když Yan sedí v jím nově objeveném údolí na stráni u
pramene a dívá se do krajiny: „Zamilovaně se rozhlížel po stinných paloucích a dolů
k úzkému přístupu do údolí a říkal si, myslil a cítil: ,To je moje, moje, dočista moje.‘“
(s. 29) Jako bychom i zde cítili již dříve zmiňovanou touhu po absolutním vlastnění
toho, co má Yan rád. Taktéž zmiňované poznávání rostlin může být vlastně v jistém
smyslu jejich přisvojováním. Vědět mnoho o přírodě může být základem jejího
ovládání, přičemž pojmenovávání a kategorizace, kterým se Yan tak vášnivě věnuje u
54
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rostlin, mohou vést nejen k výše připomínanému odposvátnění, ale mohou oslabit
živý vztah člověka k přírodě vůbec. Netvrdíme – a uvedli jsme k tomu příklady výše –
že otupění ve vztahu k ostatní přírodě je Yanův případ. Nicméně jeho urputný
poznávací a odtajňovací pud naznačené riziko skýtá.
Absence opravdového vztahu k mimolidskému světu dovoluje přitom jeho
vykořisťování a ničení. Ohleduplný přístup k přírodě tak nutně vyžaduje více než
poznávání přírody a zkušenost s ní. S Buberem řečeno, poznávání a zkušenost by
patřily do sféry vztahu Já-Ono, kde Ono je něco, co umíme popsat a přidat k němu
jisté atributy, zároveň je to objekt nebo také nástroj, se kterým zacházíme, který
používáme, a zakoušíme.55 Ale Ono zakoušené se našeho poznávání a zakoušení
neúčastní, vůbec se jej to nedotýká, protože k tomu nijak nepřispívá a nic z toho
nemá, jen dovoluje být zakoušeno. Tak jsme to viděli i ve vztahu Yana ke zvířatům.
Přístup příznivý k přírodě by pak podle Bubera znamenal vystoupení ze vztahu JáOno do vztahu Já-Ty. Jde o vztah, kde Ty se brání popisu a definici (neboť mluvit o
něčem znamená vždy kategorizovat a redukovat, mluvení nikdy nevystihne Ty jakožto
celek) a Ty je tedy živým subjektem, nikoli nástrojem nebo objektem k užívání. S Ty
nezacházíme jako s nástrojem, ani s ním tak zacházet nesmíme. Takové jednání je
považováno za hrubě protilidské. Tento dialogický přístup sledujeme u Malého
stromu, vzpomeňme i na jeho explicitní projevy, jako je mluvení s duby, avšak u Yana
se vztah i přes citovou hloubku nalézá spíše v rovině Já-Ono. Příroda je ve Dvou
divoších objekt poznání, předmět k popsání, zdroj zážitků.
Pokud jde o vztah člověka a ostatní přírody v novele Muž, který sázel stromy,
usuzujeme na něj z pozorování vztahu člověka k místu, kraji. V místě se prolíná
příroda a kultura a odehrává se v něm náš vztah k přirozenému světu. Tohoto
přenesení z přírody na místo využíváme i proto, že na rozdíl od zbylých dvou
analyzovaných knih se děj Gionovy novely neodehrává v divočině, ale v kulturní,
člověkem silně formované krajině. V přírodě, která se spojením s kulturou stala
místem.
V knize byla příroda kraje nejprve vytěsnána kulturou, především pálením
hnědého uhlí. Ale s přírodou opustil kraj i život, zůstaly jen „holé a jednotvárné stepi“
(Giono 2009: 10) prázdná pustina. Obnovení přírody tak znamená i obnovení místa s
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jeho životem a nakonec snad i obrodu úcty k Zemi a údivu z přírody: „Bylo přece
nemožné, aby taková krása těch mladých stromů v plné síle někoho nepodmanila. I
poslance uvedla v nadšení.“ (s. 41) Ačkoliv je novela spíše oslavou neúnavné činnosti
a ušlechtilého úsilí člověka, jež takto může „změnit svět“, je zde patrný i úžas, který
jímá vypravěče při pohledu na to, jak stromy ovlivňují podobu a život místa. „Všechno
se tu změnilo, dokonce i vzduch byl jiný. Místo prudkých větrů, vysušujících a
nemilosrdných, foukal lehký větřík, plný vůní. Z kopců bylo slyšet šumění, podobající
se zvuku tekoucí vody. Bylo to šumění větru v lesích. A posléze něco ještě
pozoruhodnějšího: uslyšel jsem opravdové šplouchání vody, tekoucí do nádrže.“
(Giono 2009: 47) Vypravěč si všímá i dopadu přítomnosti bohaté přírody na povahu
lidí. Dříve byli lidé „zdivočelí, nenáviděli se“ a „fyzicky i duševně byli téměř jako
pravěcí lidé“ (s. 46). Po tom, co vzrostl les, který zadržoval vodu a poskytl útočiště
dalším rostlinám a zvířatům, se „chlapci a děvčata umějí smát“ a „dřívější
obyvatelstvo je k nepoznání změněné od té doby, co se tu žije příjemně“ (s. 51). Tak je
zde ilustrováno, jakou moc má les (a samozřejmě také člověk, který jej navzdory
nehostinnosti kraje vysadil).
Postoj k přírodě u samotného pastýře Bouffiera vzhledem k jeho nemluvnosti
vystihují činy. Z intuitivního porozumění místu pastýř vyvodil, že „kraj hyne,
poněvadž je tam málo stromů“ (s. 24). To, že se rozhodl tuto situaci napravit, pokusit
se o záchranu života (čímž není myšlen jen život lidský, ale život celého společenství
místa), svědčí o oddanosti místu a pocitu zodpovědnosti člověka za něj. Takovými
charakteristikami vymezuje Kohák způsobu prožívání přírody u pastýřů a zemědělců.
Tito se již necítí naprosto závislí, nejsou jen „pasivními příjemci dobra a zla“. Na
přírodu jsou sice nadále odkázáni, ale učí se s ní spolupracovat a vysloužit si za uctivé
zacházení odměnu.56
Pasivním příjemcem rozhodně není ani Bouffier. Kdyby se nedomníval, že k
zmírnění bezútěšnosti místa a k zastavení jeho umírání může přispět on sám, a že by
to měl udělat, nemohl by se nikdy pustit sám do tak bláhového podniku, jakým je
sázení statisíce stromů. Kdyby necítil povinnost starat se o místo, na kterém žije a
které ho živí, těžko by překonával beznaději, kdy mu desetitisíce pracně namnožených
javorů uschnou. Bouffier tak představuje pastýře v širokém smyslu slova jako pastýře
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Stvoření, jenž pečuje o vše okolo. Může být reprezentantem antropocentrické etiky
vznešeného lidství, kdy je člověk jako rozumem nadaný tvor schopen jednat pro
dobro přírody a svou panskou správcovskou roli přijímá s veškerou zodpovědností za
svěřené statky.

3.3 Prvky ekologicky příznivého života v knihách centrálního
kánonu (jádřince)
V této podkapitole se snažíme identifikovat principy ekologicky příznivého
života, které lze nalézt v analyzované trojici knih. Budeme se částečně opírat o úvahy
čelních českých filozofů a sociologů zabývajících se problémem soužití člověka a
přírody. Přihlížíme k již citovaným pracím Hany Librové, Erazima Koháka a Jana
Kellera.
Společně s Librovou57 považujeme zde za ekologicky příznivý životní styl
takový způsob života, který má jen malou ekologickou stopu anebo se snaží o její
snížení. Ekologická stopa je přeneseně a zjednodušeně otisk, který jedinec či
společenství zanechává svým životem v přírodě. Jde ale také o vědecký koncept, který
byl vytvořen pro exaktnější posuzování udržitelnosti života na Zemi. V něm je
ekologická stopa „plocha ekologicky produktivní země, jejíž kapacitu využívá
zkoumaná jednotka.“58Jedná se o pevniny a vodní plochy, které jednotka ročně
potřebuje k zajištění všech zdrojů a k likvidaci odpadů. Při výpočtu se vychází
z průměrné roční konzumace vztažené na osobu, přičemž tuto konzumaci rozdělují
autoři konceptu Wackernagel a Rees do pěti kategorií: jídlo, bydlení, doprava,
spotřební zboží a služby.59 Budeme-li posuzovat ekologickou náročnost života
představitelů analyzovaných knih, budeme se zaměřovat právě na tyto kategorie,
ačkoli se nebudeme snažit o přesně číselné vyjádření.
Při zvažování ekologické stopy můžeme v naší práci vycházet z užitečného
zjednodušeného schématu, který cituje Librová jako rovnici pro určení zátěže přírody.
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Na pravé straně má rovnice tři faktory, které se mezi sebou násobí: velikost populace
x zátěž z výrobních technologií x zátěž ze spotřeby. Ekologická příznivost samozřejmě
roste se snižující se hodnotou jednotlivých činitelů. Shodně uvádí Kohák potřebu co
nejvýkonnější a nejúspornější techniky, ale jedním dechem dodává, že klíčem k řešení
ekologické krize se samotné účinnější technologie stát nemohou. Východiskem je
podle něj jen skromnější lidstvo.60 Neodkladnou nutnost odstoupit od nadměrného
konzumu, který svými důsledky ohrožuje samotné přežití lidstva, prosazuje také Jan
Keller. Konzum však vidí z mnoha důvodů jako důsledek centralizace společnosti, a
proto je podle něj cestou z ekologické nouze důsledná decentralizace společnosti.
Ekologická stopa a jejích pět posuzovaných kategorií, zátěž přírody v rovině
výrobní a spotřební, skromnost a (de)centralizace, to vše jsou faktory, skrze které
budeme hodnotit ekologickou příznivost životního stylu v analyzovaných knihách.
3.3.1 Škola Malého stromu
Životní způsob rodiny Malého stromu představuje vrcholně soběstačný,
decentralizovaný život. V pěti kategoriích, podle kterých se určuje ekologická stopa
(jídlo, bydlení, doprava, spotřební zboží a služby) je rodina velmi nenáročná. Žije ve
srubu zhotoveném z místního dřeva a kamení, topí dřevem, navíc pouze tím mrtvým,
které je již bez duše, světlo dává oheň z krbu, výjimečně se užívá petrolejky, ale to je
považováno za přepych (Carter 2007: 16). K obstarávání jídla slouží malé pole
s kukuřicí, fazolemi, melouny a jinými plodinami, zemědělský způsob obživy doplňuje
způsob lovecko-sběračský. Sbírají se jak rostliny, které slouží jako léčiva nebo základ
k výrobě vín, tak jedlé plody – divoká cibule, borůvky, ořechy nebo také žaludy,
z kterých se vyrábí mouka. Indiáni tedy na rozdíl od bílých mužů „shromažďují úrodu
od raného jara, […] po celé léto až do podzimu“ (s. 89).
V zemědělství je znatelná hluboká zkušenost s přírodními jevy, připravenost
půdy k osetí testuje dědeček vložením prstu do země, k tomu si všímá postavení
hvězd, fází měsíce, druhu větru (s. 117). K půdě se rodina chová s péčí. Hnojí pouze
listím a borovým jehličím, které zaorávají do země, respektují, že pouze některá místa
se hodí k obdělávání a dokáží dokonce dohlédnout ekologické důsledky toho, když si
člověk chce pole na přírodě vyvzdorovat: „[…] bílý muž zoral pastviny, půdu, která se
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nikdy neměla orat. Vítr ji teď odnáší pryč.“ (s. 123) Je zřejmé, že se klade důraz na
stabilitu celého systému, nikoli na maximální zisk, podobně jsme to viděli i u pravidel
lovu zmíněných v kapitole o vztahu člověka a zvířete.
V dopravě užívá rodina nejšetrnějšího možného prostředku vůbec – pěší
chůze. Jde-li o delší vzdálenosti, jako je cesta do sirotčince, jezdí se veřejnou
dopravou, autobusem. Třetím způsobem transportu je jízda na koni v závěru knihy.
Snížená potřeba dopravy je dána i tím, že se necestuje za prací (dědeček se živí
pálením whisky v horách) a do školy (Malý strom se učí doma ze slovníku a učebnic,
dnešním jazykem by se řeklo, že jde o domácí vzdělávání). Samozřejmě je třeba vzít
v úvahu, že auta v době, do které je příběh zasazen, nebyla příliš rozšířená, užívali jich
jen bohatí lidé a „politici“. Nicméně vzhledem k tomu, že dědeček s Malým stromem
chodili pěšky po horách velmi rádi a nepotřebovali se ani přepravovat na žádné delší
cesty, lze předpokládat, že ani při větší dostupnosti aut by si žádné nepořídili.
Minimální transportní nároky jsou také důsledkem vysoké soběstačnosti a
života v souladu s lokálními možnostmi. Pokud jde o spotřební zboží a služby,
přizpůsobuje se rodina tomu, co nabízí jejich místo. Oblečení a boty se šijí z kůží
ulovených zvířat (z ekologického i etického hlediska zde lze vyzdvihnout maximální
využití „přírodního zdroje“). Je-li třeba tradičnějšího oděvu než je indiánská
jelenicová košile, jako např. košile do kostela, zhotoví se improvizovaně z pytle od
mouky. Doma se kromě oblečení vyrábí i jiné spotřební zboží – mýdlo, nábytek,
nádobí. Samozásobitelství a soběstačnost přirozeně snižují objem dopravy, přičemž
demonstrovaná řemeslná zručnost a znalost lokálních zdrojů jsou pro ně téměř
podmínkou.
Životní způsob rodiny Malého stromu představuje také způsob téměř dokonale
decentralizovaný. Není to jen výsledek odporu vůči omezujícímu státu a
zkorumpované politice, ale odpovídá to i tradičnímu životu Čerokíů v kmenových
osadách, které lze považovat za komunity, jež jsou typické pro decentralizovanou
společnost. Ačkoliv se děj knihy odehrává již v době, kdy byli Čerokíové nuceni
opustit své původní domovy a přesunout se do jim vymezených teritorií či se schovat
v horách, na státu nezávislý a soběstačný styl života si udrželi. Rodina Malého stromu
je tak rovněž jen málo vázaná na centrální ekonomiku – využívá především principů
směnného obchodu (např. whisky se vyměňuje za kávu, cukr) a dále funguje jen
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s malým objemem peněz, které dědeček dostává výměnou za whisky a které jsou
upotřebeny na drobné výdaje za věci, jež je těžké vyrobit doma.
Ze všeho, co jsme doposud o knize Škola Malého stromu uvedli, je zřetelné, že
hrdinové knihy vedou ekologicky příznivý život i v dalším jeho klíčovém rysu –
skromnosti a minimalizaci konzumu (přesněji minimalizaci vstupů a výstupů). Malý
strom netouží po stále nových věcech a zážitcích, nad rámec toho, co opravdu
potřebuje k životu, si dopřává jen krabici cukroví, na kterou po dlouhou dobu šetří.
Od pocestného prodavače pana Wajna si rodina koupí opět jen to, co je třeba
k naplnění základních životních potřeb nebo ke vzdělání – obvykle jsou to nitě, jehly a
knihy. Pokud jde o nákup něčeho zbytného pro potěšení, spokojí se s málem, např.
s pomeranči a sladkostmi z obchodu. Obvykle se však spotřeba omezuje jen na
„lokální produkty“, což je důležitý prvek ekologické šetrnosti.
Nízká spotřeba je také následkem nemateriálního, duchovního zaměření
prarodičů Malého stromu (potažmo Čerokíů). Babička vysvětluje, že využívání mysli
k sobeckým plánům, jak dosáhnout vlastního hmotného prospěchu, vede ke špatným
koncům – duchovní mysl se scvrkne na velikost hikorového oříšku. (Carter 2007: 53)
Scvrknutí duchovní mysli může vést k převládnutí mysli tělesné a úplné ztrátě ducha,
což se u Čerokíů rovná smrti. Aby tomu člověk zabránil, musí se vzdát sobectví a
snažit se o pochopení, k čemuž značně dopomáhá i pozorování přírody. (s. 54)
Dostatečně rozvinutá duchovní mysl pak již nikdy nevidí v druhém člověku zlo a ve
stromu jen dřevo a peníze. Čerokíové, kteří o růst duchovní mysli usilovali, tak potom
přirozeně dospěli i k aktivní ochraně přírody a jejího ducha, jak ukazuje příběh o
zápasu Čerokíů s dřevorubci. Indiáni v něm zabránili vykácení dubů, když každou noc
rozkopávali cestu dřevorubců, dokud se tito svého plánu na vymýcení stromů
nevzdali. Je patrné, že orientace na nemateriální, duchovní hodnoty může být pro
omezování konzumu a pro ochranu přírody velmi důležitým činitelem.
3.3.2 Dva divoši
Vzhledem k tomu, že dva divoši se snaží napodobit ve své hře život indiánů, můžeme
říci, že popis jejich životního stylu se bude podobat tomu, co jsme řekli o knize Škola
Malého stromu. Ovšem že u chlapců se zatím jedná jen o hru, nikoli opravdu
praktikovaný životní styl, avšak aspoň u Yana je tato hra vysněným způsobem života,
a hodnotíme tak ideál, ke kterému směřuje.
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Podobně jako ve Škole Malého stromu směřují chlapci k soběstačnému životu
uprostřed přírody, kde se snaží maximálně využívat dostupné místní zdroje. Z kůží
domácích či ulovených zvířat si vyrábí s pomocí zkušeného Caleba nejen oblečení a
mokasíny, ale také obydlí – indiánské týpí. Při vydělávání kůží se obejdou bez
chemikálií, za činidlo slouží tříslo ze zvířecích jater a mozku. Nepotřebují dokonce ani
kupované nitě a kůže sešívají zvířecími šlachami. Lůžka uvnitř stanu jsou rovněž
dílem jejich rukou, složená z větví a jehličí. Na vaření a vytápění týpí používají
obnovitelné zdroje – dřevo. Oheň přitom rozdělávají nikoli sirkami, ale po indiánsku
třecími dřívky. Mírně doutnající oheň s hrstí čerstvé trávy jim zase slouží jako účinný
repelent proti hmyzu. Z dostupného okolního materiálu – dřeva, kůží a ptačích per –
si chlapci vyrábí také hudební nástroje a luky k lovu. S využitím Calebových znalostí
zkonstruují domácí přírodní čističku na vodu, kde filtr tvoří sedm metrů hlíny a
písku. Odpad z jejich hospodaření likvidují částečně zvířata, která se postarají o
organické zbytky, ostatní je zakopáno do země.
Pokud jde o další oblasti, ze kterých se počítá ekologická stopa, totiž o
spotřební zboží a služby, můžeme hovořit o nenáročnosti. Kromě nářadí potřebného
ke zpracovávání dřeva a stavbě týpí či pastí, přeje si Yan za celou dobu jen zápisník,
do kterého by mohl zaznamenávat lesní obyvatele a který by sloužil jako kronika
jejich „kmene“. K zábavě potom chlapcům plně stačí to, co nabízí příroda. Staví si ze
dřeva přehradu na koupání, vymýšlí stopovací hry s kukuřicí, sestrojí z pytle
naplněného senem jelena, na kterého pak pořádají s luky a šípy hony.
Hra na zcela nezávislé a soběstačné indiány je samozřejmě v mnoha aspektech
nutně nedůsledná – chlapci loví i pomocí pušek, stravují se jídlem z Raftenova statku,
odkud si také dovezou i nádobí. Taktéž ekologické chování je začasté z dnešního
pohledu naivní a nedokonalé. Při současném objemu odpadů a jejich povaze nelze
akceptovat podobné postupy jako je prosté zakopání zbytků a obalů do země. Jako
ekologické se v odpadové problematice jeví předně omezení tvorby odpadů a poté
jejich důsledná recyklace. Avšak ekologické ctnosti a přínos hry na divochy netkví
v radikalitě.

Spočívají

v tom,

že

chlapci

svou

snahou

o

soběstačnost

a

samozásobitelství, doprovázené skromností ve všech kategoriích ekologické stopy,
objevují možnosti udržitelného způsobu života, který naplňuje potřeby člověka, aniž
by znamenal drastické vykořisťování přírody.

70

Příklad radikálního ekologického a ochranářského přístupu nicméně ve Dvou
divoších nalezneme také. Je jím postoj tzv. sangerské čarodějnice, milovnice vší
přírody, která v zimě „skoro hladoví, jen aby mohla krmit všecky ptáky, co se objeví“
(Seton 1983: 86). Ve vyprávění divocha Sama je dále popisovaná jako ekoložkapodivínka, která „nedovolí vykácet jediný strom, pokud tomu může zabránit, a když
se na jaře objeví květiny, chodí po lese a posadí se k nim na celé hodiny a říká jim: ,Vy
mé krasavice, krasotinky moje‘“ (s. 86). Její vztah k přírodě je možná výrazem výše
zmíněného buberovského vztahu Já a Ty. Nároky člověka na přírodu stařenka
v žádném případě neuznává: „Sangerská čarodějnice nenáviděla zálesáckou sekyru a
prý také na lesní požár byla vzteklá, ale k lovcům měla nenávist nejhorší, horší než
k silám pekla!“ (Seton 1983: 132) Sama žije skromným životem z toho, co dá les,
louky, pár jejích slepic a jabloňových stromů. Vynikající kořenářka, jež pomocí bylin
léčí neduhy lidí z okolí, nemá doma podle toho, co se o ní dozvídáme, nic, co by bylo
importované či průmyslově vyráběné, ani zrnko kávy, ani kostku cukru. Taktéž věcí
má zřejmě velmi málo – když u ní Yan obědvá, čarodějnice situaci své domácnosti
shrnuje následovně: „[…] nemáme v celém světě kouska čertovského ubrusu a jsme
rádi, když máme na stole jídlo, neřkuli ubrus.“ (s. 142) To ovšem podněcuje otázku,
zda jde opravdu o skromnost (tedy jev, kdy člověk může mít více, ale dobrovolně se
toho vzdává) nebo spíše o chudobu, jejímž vedlejším projevem je pak skromnost
nedobrovolná. Ať tak či onak, život sangerské čarodějnice je rozhodně dobrým
příkladem ekologicky šetrného způsobu života s malou spotřebou a příznivým
spotřebním vzorcem (konzumace lokálních produktů, samozásobitelství) a aktivním
přístupem v ochraně přírodního bohatství.
3.3.3 Muž, který sázel stromy
Životní způsob hlavní postavy pastýře Bouffiera je velmi podobný životu
poustevníků a jako takový je také navýsost skromný. Bouffier žije v „recyklovaném“
domě, který vlastníma rukama postavil z původního zříceného kamenného obydlí.
Recykluje i další věci, jimž tak prodlužuje životnost, např. když „pečlivě vyspravuje“
svoje šaty (Giono 2009: 17). Skromnou spotřebu dále naznačuje i zmínka o tom, že
nekouří a večeří na ohni uvařenou polévku. Vodu čerpá ze studně, kterou sám
vyhloubil. Způsob jeho obživy doplňuje chov ovcí. Díky tomu všemu je dalším
příkladem soběstačného samozásobitele, nezávislého na centralizované společnosti.
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Podobně jako poustevníci tráví Bouffier svůj čas v samotě, často natolik
izolované od okolního světa a společnosti, že se ani nedozví o dvou světových válkách,
nebo na něj alespoň nijak nedolehnou. Útěk „ze světa“ jako začátek nového života
v souladu s vnitřními principy a potřebami je častým toposem knih našeho kánonu.
Tento typicky poustevnický krok také podle Librové opakují mnozí pestří a zelení,
jejichž život připomíná středověké eremity.61 Odchod ze společnosti do hor zvolil po
smrti své ženy a syna i Bouffier a v horách zamýšlel hledat klid. Vypravěč knihy, který
pastýře potkává ještě před válkou, jej popisuje jako „sebejistého a plného důvěry“
(s. 14) a je přitom překvapen, že takového stavu dosáhl v kraji „postrádajícím
naprosto všechno“ (s. 14). Když jej potom vypravěč navštíví po válce s přítelem
lesníkem a najdou jej plného života a „okázale zdravého“, prohlásí lesník, že Bouffier
„objevil znamenitý prostředek, jak být šťastný“ (Giono 2009: 42).
Tyto skutečnosti nám umožňují uvažovat o životě Bouffiera v kategorii
ekologického luxusu. Jde o termín Hany Librové, jímž označuje „ekologicky příznivé
chování, které uvědoměle zmenšuje ekologickou stopu, v různé míře je schopno
sebeomezení

a

vztahuje

se

k nemateriálním,

kulturou

oceňovaným

hodnotám.“62Luxusním je přitom označováno to, co „duchovní a estetickou dimenzí
přesahuje fyzickou reprodukci.“63 Podmínkou luxusu jsou přitom hmotné,
energetické a časové rezervy. A ty je právě možné získat sebeomezením, snížením
materiálních potřeb.
Kromě skromnosti a sebeomezení, které ve výsledku přináší luxus vnitřního
klidu a štěstí, naplňuje Bouffier definici ekologického luxusu ještě v dalším bodě. K
ekologicky příznivému chování u něj nepatří jen vlastní skromnost, ale také péče o
přírodu, jeho každodenní aktivita sázení stovky stromů. Je to činnost hodná „ekologaidealisty“, časové náklady i množství vykonané práce jsou obrovské a výsledek nejistý.
Přestože je toto Bouffierovo konání altruistické – vytváří les pro dobro kraje, přírody,
ostatních lidí, nikoli pro svůj prospěch – sám prostřednictvím tohoto úkolu, který si
vytyčil, získává možnost seberealizace a naplnění. Ty jsou obvykle podle Kellera a
dalších v moderní centralizované společnosti uskutečňovány skrze konzum:
„Soukromý konzum vytváří nejen iluzi neomezené volby, nýbrž především útulný
azyl. [...] Svět konzumu je jedním z mála míst, které je natolik přehledné, že je i člen
61

Librová, Hana. Vlažní a váhaví: (kapitoly o ekologickém luxusu). Brno: Doplněk, 2003, s. 286.
Librová, Hana. Vlažní a váhaví: (kapitoly o ekologickém luxusu). Brno: Doplněk, 2003, s. 61.
63
Tamtéž, s. 58.
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vysoce komplexní společnosti může kontrolovat. Právě v tomto světě si kompenzuje
svoji frustraci plynoucí z poznání, že velký svět nekonečně přesahuje možnosti jeho
intervence [...]“64
Pastýř Bouffier nejenže dokázal najít

možnosti „intervence“ a azyl

s neomezenou svobodou mimo svět konzumu, ale jeho intervence znamenala navíc
nevyčíslitelný přínos pro přírodu, kraj i lidi, kteří se do oživené krajiny znovu
nastěhovali. Jeho příběh tak ukazuje, jak je možné soužít s přírodou a že přitom
ekologická šetrnost neznamená jen nesnesitelná omezení, nýbrž že tato omezení a
uskromnění mohou vést k ekologickému luxusu, ke kterému patří pocit vnitřní
radosti a štěstí.
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Keller, Jan. Až na dno blahobytu: (ke společenským kořenům ekologické krize). 2. vyd. Brno: Hnutí Duha, 1995,
s. 135-6.
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Závěr
V této diplomové práci jsme se zajímali o to, zda existuje „kánon vlivné zelené
literatury“, jaká je jeho případná podoba a charakteristiky. V dotazníkovém šetření
mezi lidmi, kteří žijí ekologicky příznivým způsobem života blízkým přírodě, tzv.
pestrými a zelenými, jsme existenci takového kánonu potvrdili. Pestří a zelení, lidé
s hlubokým vztahem k přírodě, kteří se snaží žít skromně a být šetrní k Zemi, uvádí
jako své formativní knihy obdobné tituly, nebo se často shodují v tom, s jakými
knihami s ohledem na svůj způsob života souzní, které knihy v nich v souvislosti
s jejich životním stylem rezonují.
Realizovaný kánon navzdory hypotézám obsahuje jen minimum děl z oblasti
hlubinné ekologie nebo nature writing litetarury, taktéž pouze okrajově se vyskytuje
žánr sci-fi či utopie. Naopak výrazně častěji než jsme očekávali, byly jmenovány tituly
blízké hnutí New Age. Silně zastoupena byla popkulturní duchovní literatura, celému
kánonu pak dominovaly knihy s indiánskou tematikou, především ty dětské
dobrodružné, a ekofilozofické tituly renomovaných sociologů a filozofů. Pokud
bychom měli uvést autory, kteří patří k centrálnímu kánonu (objevují se v souboru
všech uvednených knih více než 10krát) byli by to: Ernest Thomspon Seton, Forrest
Carter, Hana Librová, Jaroslav Foglar, Jean Giono, Jan Keller, Václav Cílek.
Kánon vzešlý z našeho výzkumu je žánrově i tematicky velmi rozrůzněný. To, co
však tituly podle nás spojuje, jsou funkce, které knihy pro čtenáře plní. S využitím
odpovědí respondentů na otázku „V čem byly pro vás tyto knihy důležité?“ jsme
vymezili tři tyto funkce: funkci mýtotvornou, návodnou a advokační.
Funkci mýtotvornou mají tituly, které objasňují smysl a fungování světa, vysvětlují
vztahy mezi lidmi a přírodou, poskytují celkový obraz a orientaci ve světě, případně i
vzor, jimž se pak řídí lidské jednání. Stejně jako mýtu není přitom důležitá pravdivost
obsahu, ale jeho přijatelnost. Mýtotvorná funkce tak volně spojuje i na první pohled
velmi vzdálené knihy, jakými jsou beletrie o indiánech, Kohákovy a Cílkovy filosofické
úvahy o vztahu člověka a přírody nebo Lovelockova vědecká teorie Gaia, který
představuje autorský mýtus.
Porozumění světu, které mýty nabízejí, je částečně také doménou intuice a
zkušenosti. Pro porozumění přírodě je tedy obzvlášť důležité učinit s ní zkušenost.
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K jejímu zprostředkování a k iniciaci zájmu o přírodu, vedou mnohé knihy našeho
kánonu. Nevrlého Karpatské hry podněcují k toulkám a procházkám, které zasvěcují
chodce do tajemství přírody. K pobytu v přírodě a divočině vybízí též Thoreau a Cílek,
zálesáčtí hrdinové Setonových a Foglarových knih dávají pak praktické rady, jak hrát
v přírodě „hru o přežití“ a slouží jako úvod do zážitku z přírody, kterou své čtenáře učí
vnímat. Iniciační jsou také procházky v Němcové Babičce a do přírody nakonec uvádí
i v kánonu vícekrát zmiňované encyklopedie.
Funkci návodnou neměly v našem kánonu jen příručky ke zdravému stravování a
vytvoření zahrady nebo slaměného obydlí. Silný aspekt návodu jsme pozorovali i u
knih, jejichž obsah a obrazy životního stylu v nich zachycené, mohly představovat pro
čtenáře inspirativní vzor či ideál. Tento „nepříručkový“ návod jsme nazvali obrazným
nebo také symbolickým a jeho nejpříznačnější charakteristikou je, že nejčastěji
zachycuje jednoduchý a prostý životní styl. V kánonu četné zastoupení titulů, které
líčí prostý, dobrý život v harmonii s přírodou, si vysvětlujeme společně s Librovou a
Baumanem jako doklad neustále se vracejícího snu o zjednodušení života. Touha po
simplifikaci je reakcí na postmoderní mnohoznačnost a chaos a idylické obrazy
vykreslené v knihách slouží jako radikální protiváha současnému komplikovanému
životu. Tato protiváha pak umožňuje najít pro dnešní dobu použitelný a přijatelný
kompromis. Radikální protiváhu běžnému životnímu stylu reprezentuje v kánonu
zejména kniha Walden Henryho Davida Thoreaua, ovšem alternativní pohled
poskytuje také sociologická studie Hany Librové Pestří a zelení, která pátrá po lidech
žijících skromně a k přírodě šetrně a po jejich motivacích k takovému životu. U
obrazných návodů, které mají formu inspirativního vzoru, znázorňují určitý ideál,
jsme dále zjistili, že se v nich neprosazuje téměř žádná utopie. Ideálem není obraz
dosud neexistujícího světa, ale naopak vždy něco, co již bylo. Návod k ekologicky
příznivému životu se tedy nese v duchu návratu.
Knihy s funkcí advokační potvrzují čtenáři správnost jeho názorů a přesvědčení,
obhajují jeho chování a ospravedlňují jeho rozhodnutí k nevětšinovému způsobu
života, který ve společnosti může působit podivínsky. Tituly psané vědci poskytují
silné argumenty, které podpírají emocionální důvody k ochraně přírody a dodávají
jim tak větší váhu. Jedná se např. o texty Jana Kellera, biologů Jeana Dortsta,
Konrada Lorenze nebo Jamese Lovelocka. Téměř vždy jsou v knihách s advokační
funkcí přítomny katastrofické obrazy o stavu Země a poukazy na možný zánik lidstva
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a civilizace. Přirozeně se tak v těchto knihách uplatňuje žánr apokalypsy a dystopie,
které se tvořivě spojují s vědeckým výkladem. K přesvědčivosti obhajoby dále přispívá
expresivní jazyk, kdy autoři barvitě mluví o „ekologické sebevraždě“, blížící se záhubě,
pekle na zemi jakožto následku globálních změn klimatu.
V třetí

části

práce

jsme

se

zabývali

třemi

nejčastěji

jmenovanými

beletristickými knihami našeho kánonu, které jsme podrobili ekokritickému rozboru.
Šlo o tituly Dva divoši od Ernesta Thomspona Setona, Škola Malého stromu od
Forresta Cartera a Muž, který sázel stromy od Jeana Giona. Texty jsme nejprve
zkoumali z hlediska ekologické etiky, poté jsme se u nich soustředili na praktické
projevy ekologicky příznivého života.
Analyzované knihy obsahují ekologickou etiku ve všech jejích směrech, ovšem
kromě etiky čistě kovbojské (kořistnické), ve které jde jen o lidský prospěch a kde
konzumentské nároky na přírodu nejsou nijak problematizované. Ve Škole Malého
stromu nalézáme prvky ekocentrické etiky (jinak také etika Země), která vychází
z úcty k životu, avšak nadřazuje jí integritu, stabilitu a krásu všeho života.
Nejdůležitější je v tomto pojetí zachovávat předpoklady života a pečovat o rovnováhu.
V tomto duchu probíhá např. ve Škole Malého stromu lov – není považován za krutý
a nešetrný, ale lovec by si nikdy neměl brát více, než potřebuje, a nejsilnější zvířata
stáda by měl nechat žít, aby nezabránil úspěšné reprodukci, jež je základem stability
života. Ekocentrismus nacházíme taktéž u knihy Muž, který sázel stromy, zejména
v momentu, kdy pastýř postupně usmrtí většinu svých ovcí, protože ničí sazenice
stromů, jež jsou v tu chvíli pro rovnováhu života v kraji nejdůležitější.
Kromě etiky Země pozorujeme ve Škole Malého stromu také přístup k přírodě,
jenž by odpovídal etice bázně Boží (teocentrismus). Jejím základem je zážitek
přítomnosti posvátného, kdy si člověk uvědomí nesmírnost a nevyzpytatelnost toho,
co jej obklopuje a přesahuje. Ve Škole Malého stromu je příroda a země Mon-o-lá
živou bytostí, která je uctívána jako Bůh, což s sebou přináší také projevy pokory a
podřízenosti. Dodejme, že teocentrický postoj, kdy je středem smyslu a zdrojem
hodnoty posvátná příroda, je považován za podmínku soužití lidstva se světem
mimolidským.
S pokorou a úctou přistupuje k přírodě také pastýř z knihy Muž, který sázel
stromy. Vychází však z jiného než teocentrického postoje, necítí se být na přírodě
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absolutně závislým, hledá možnosti spolupráce. Je reprezentantem antropocentrické
etiky vznešeného lidství, kdy je člověk jako rozumem nadaný tvor schopen jednat pro
dobro přírody a svou panskou správcovskou roli přijímá s veškerou zodpovědností za
svěřené statky.
Složitý úkol představovalo posouzení ekologické etiky v Setonových Dvou
divoších. Ačkoliv se jedná o zcela nejčastěji uváděnou knihu v našem kánonu a víme,
že stála u zrodu Ligy lesní moudrosti, jež vede k ohleduplnému chování vůči přírodě,
považujeme její etická východiska za výrazně antropocentrická ve smyslu služebnosti
přírody lidským zájmům a účelům. Život v přírodě a její poznávání mají vést
k hlubšímu poznání sebe sama, k uspokojení potřeby dobrodružství a k rozvíjení
lidského potenciálu. Příroda je ve Dvou divoších zdrojem zážitků, objektem poznání,
předmětem k popsání. Tím, jak je Yanem postupně poznávána, pojmenovávána a
kategorizována, dochází k jejímu pomalému odposvátnění, které nakonec může
oslabit živý vztah člověka k přírodě vůbec. Netvrdíme, že otupění ve vztahu k ostatní
přírodě je případ hlavního hrdiny Yana, Dva divoši obsahují pasáže, ve kterých mu
zřetelně na přírodě velmi záleží a chce s ní i nadále žít v přátelském vztahu. Nicméně
jeho urputný poznávací a odtajňovací pud naznačené riziko skýtá, nehledě na
majetnické sklony, které občas k přírodě vyjadřuje. Když kvůli touze mít skřivana
ptáčka zabije, dostává se do konfliktu se svou matkou, která v knize představuje
biocentrickou etiku nezpochybnitelné úcty k veškerému životu a hájí nezadatelné
právo skřivana na život. Yan svého činu lituje, ale i nadále obhajuje svou touhu
vlastnit objekt údivu a lásky. Znovu tak stvrzuje antropocentrický přístup k přírodě,
který pro ni není devastující pouze v případě, že v člověku převládnou jeho výjimečně
lidské vlastnosti, jako je soucit a opravdový altruismus.
V poslední podkapitole práce jsme zkoumali prvky ekologicky příznivého
života analyzované trojice knih s ohledem na to, jaký způsob života prezentují.
Přestože se knihy značně liší místem i dobou vzniku, je zajímavé sledovat, jak vytváří
shodný obraz ekologicky příznivého, k přírodě šetrného života. Důležitá je v tomto
obrazu skromnost, uvážlivé využívání místních zdrojů, samozásobitelství, nezávislost
na státu, řemeslná zručnost, obecně svépomoc a samozřejmě blízkost přírody.
Zachycené způsoby života působí jednoduše a romanticky, ve skutečnosti však dnes
skromný a ekologicky příznivý způsob života nebývá ani jednoduchý, ani romantický.
Jak ale ukazuje Librová, sebeomezení přesto může přinášet luxusní statky, jakými
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jsou volný čas, klid nebo neporušená příroda. Brát a mít méně může navzdory
zažitým představám znamenat luxusní život. Nehledě na tom, že sebeomezení může
být jedinou možností, jak na Zemi zachovat vůbec nějaký život. A tak „chtěla bych se
přimluvit za přírodu, za naprostou svobodu a divokost, na rozdíl od svobody a kultury
pouze občanské, ráda bych se dívala na člověka spíše jako na obyvatele nebo část a díl
přírody než jako na člena lidské společnosti. A ráda bych o tom učinila prohlášení i
přemrštěné, jen když bude důrazné, neboť je dost obhájců civilizace: tu si vezme na
starost pan farář, pan učitel, kdokoli z vás.“65

65

v ženském rodě podle textu: Thoreau, Henry David. Chůze. Brno: Zvláštní vydání, 1995, s. 5.
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