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Milované společnosti hvězd, měsíce a slunce,
oceánu, vzduchu a tichu vesmíru,
džungli, ledovci a poušti,
hebounké zemi, čisté vodě a ohni v mém krbu.
Jistému vodopádu v hlubokém lese;
nočnímu dešti co padá na střechu a listí,
trávě ve větru, pokřiku vrabců ve křoví
a oku, které dává světlo dnu.
ﾘ™

Předmluva
Probírám-li se svou knihovnou, jsem často podivně vzrušen
způsobem, jímž se mé knihy tak útulně řadí do kategorií. Většina
mých knih pojednává o filosofii, psychologii a náboženství a
představuje pohled na všechny velké kultury světa. Než s absolutně
skličující monotónností se seřazují do zastaralé duality filosofických a
teologických argumentů, měnících se čas od času kompromisy,
postřehnutelnými a neinspirujícími. Svazek za svazkem se tak
snadno řadí mezi supernaturalistické a naturalistické, vitalistické či
mechanické, metafyzické či pozitivistické, a svazky kompromisní jsou
obvykle tak rozředěné, jako by šlo jen o kompilace mělkosti a
sentimentality.
Zdá se, že podkladem všech těchto dualit je základní názorové
rozdělení lidského myšlení na dvě strany, směrem
k duchu a směrem k přírodě. Někteří lidé jsou zcela „pro“ jedno a
„proti“ druhému. Někteří jsou především pro jedno a druhému
přisuzují podřadnou roli. Jiní se snaží oba póly spojit, ačkoliv lidské
myšlení se pohybuje v tak pevných kolejích, že se obvykle ukáže, že
se nepozorovaně usadili na jednom nebo na druhém pólu. Pro
každého filosofa je nepochybně směšné činit si nárok na to, že se
vyprostil z oněch kolejí a současně říci cokoliv, co by mělo smysl.
Diskuse jsou do té míry kejklířstvím s kategoriemi, že když se
započne s uvolňováním kategorií, končí tím obvykle diskuse.
Ono však vůbec nejde o záležitost kategorizace, logiky a
filosofického argumentu. Protiklad ducha a přírody je také záležitostí
života a cítění. Teprve až jsem začal studovat tyto záležitosti, byl
jsem maten způsobem, jak se jeví zastánci duchovního života.
Nejsou totiž doma v přírodě a ve svých tělech, neboť i když
neztotožňují přírodní záležitosti se zlem, přisuzují jim jen mdlou
pochvalu. Tak často jsem sympatizoval se smělou pohanskou
vzpourou proti té beztělesné spiritualitě, a přitom jsem se k nim nikdy
nepřidal, neboť konečné slovo těchto filosofií „trhejte růžová poupata

pokud můžete“, je vždycky zoufalství - či jakýsi pošetilý utopismus,
který, protože je pouze záležitostí času, dospívá k zoufalému konci.
Těm, kdo jsou od narození nemocni, obětem katastrof, zchudlým a
umírajícím tato filosofie nemá co říci.
Jaká je to alternativa tělesných radostí ono potěšení
v beztělesném duchu? Shledával jsem stále víc a více, že přivrženci
protikladných filosofií dospívají k těmže závěrům, které jsou obvykle
mimovědomé. Navíc ony soudy jsou podávány takovými
společenskými prostředky, jako je struktura jazyka a zaučování se do
rolí, které pak ovlivňují naše chování, kterého jsme si stěží vědomi.
Pak konvenčně chápaný svatý a konvenční hříšník, asketa a
smyslník, metafyzik a materialista mohou mít tolik společného, že
jejich protikladnost je zcela triviální. Asi jako střídající se horkost a
zimnice mohou být příznaky téže nemoci.
Mimovědomé závěry tohoto druhu se objeví v plném světle,
když se snažíme pochopit kultury velmi vzdálené od naší vlastní.
Také ony mají skryté prameny, ale když srovnáváme tyto kultury
s naší vlastní, rozdílná východiska se musí stát zřejmými.
Tohle obzvláště platí o kulturách Dálného východu, protože jde o
vyspělé civilizace, které se vyvinuly v izolaci od Západu a rozvinuly
systémy myšlení a jazyka od samého počátku rozdílné od oněch z
indoevropského proudu. Proto přínos studie čínštiny a čínského
myšlení nespočívá jen v tom, že můžeme být schopni dorozumět se s
Číňany, i když i to je významné. Jde spíše o to, že studium čínštiny
nám řekne tolik o nás samých z toho důvodu, že ze všech vyspělých
kultur světa tato je nejpodobnější naší ve způsobech myšlení.
Za uvedených okolností bylo pro mne vždy opravdovým
potěšením, že čínská filosofie nemůže nikdy zcela zapadnout
do kolejí Západu, ba ani ne do indického myšlení, a tohle především
platí o problému ducha a přírody. V čínském myšlení neexistují
kategorie, odpovídající duchu a přírodě, takové, jak jim my
rozumíme. Jde o výraz kultury, v níž rozpor mezi duchem a přírodou
stěží existoval, neboť např. v této kultuře i to nejnaturalističtější
malířství a poesie byly právě ty nejvíce „duchovní“ z jejích forem
umění.
Nicméně tato kniha není formálním přehledem čínské filosofie o
přírodě. O té jsem pojednal rozsáhle ve své předchozí knize „Cesta
Zen“, a bylo to báječně osvětleno Josefem Needhamem v jeho knize
„Věda a civilizace v Číně“. Zde si nekladu za úkol vyložit a srovnat
problémy lidstva ve světle čínského náhledu na přírodu, zejména jak
byly vyjádřeny Lao-tsem a Čuang-tsem. Naléhavost problematiky
lidského vztahu k přírodě a hlavní směr této knihy, jsou, jak se
domnívám, dostatečně probrány v úvodu, který následuje. Tam jsem

také vysvětlil, proč problém vztahu muže k ženě - což je záležitost,
na níž byli a jsou duchovně založení příslušníci naší kultury
výrazně choulostiví.
Protože tato kniha je jednou z těch, v nichž otevřeně „myslím
nahlas“, rád bych zopakoval některé poznámky
z předmluvy k mé „Supreme Identity“. Nejsem z těch, kdo věří, že
filosofovi náleží jakási nezbytná ctnost trávit svůj život svéřepým
obhajováním jednou zaujatého stanoviska. Je to jistě druh duchovní
pýchy, zdržet se „myšlení nahlas“ a nebýt ochoten dovolit, aby teze
byly očištěny dříve než jste připraveni se s nimi vydat do boje na život
a na smrt. Filosofie jako společenská věda má společenskou funkci,
a člověk nemůže myslet správně, je-li osamělý, a filosof musí
publikovat své myšlenky také proto, aby se poučil z kritiky, nejen
proto, aby přispěl k dosaženému souhrnu moudrosti. Jestliže jsem
tvrdil něco autoritativním a dogmatickým způsobem, šlo mi spíše o
zajištění srozumitelnosti, než o přání tvářit se věštecky.
Na Západě převládá názor, že intelektuální a filosofické
snažení jsou nepodstatné ozdoby kultury, že představují mnohem
menší hodnoty než činorodá a technologická dokonalost. Toto
stanovisko se ocitá ve velkém nebezpečí, že bude ztotožňováno
s náhledem Východu, že pravé poznání je nevyslovitelné a nad
dosahem všech koncepcí. Ale naše činorodosti jsou většinou beze
změny řízeny filosofií cílů a hodnot, a pokud se to děje
mimovědomě, stane se z ní snadno špatná filosofie s katastrofál-ními
následky pro jednání. Tak zvaná „neintelektualita“ Východu se
nachází tak daleko nad myšlením, jako pouhá činorodost leží pod
ním. Toto poznání nemůže být dosaženo tím, že své koncepce na
podvědomí vytvoříme s přesvědčením, že obětujeme intelekt. Chybné
závěry mohou být opuštěny jen těmi, kdo sestoupí ke kořenům svého
myšlení a přesvědčí se, čím jsou.
Mill Valley, Kalifornie, únor 1958
Alan W.

Watts

Úvod
Dno mnohobarevných oblázků leží pod průhlednou vodou
s rybkami, pozorovatelnými zprvu jen podle jejich stínů, když visí
nehybně nebo když skrze vodu odrážejí stále se měnící síťovinu
slunečních paprsků. Toto můžeme pozorovat po celé hodiny, jsouce
zcela mimo čas a náš vlastní naléhavý běh života, jako scénu, která
už trvá po dva milióny let. Co chvíli nás bere přímo

u srdce bolestným pocitem směsi nostalgie a potěšení, že je to konec
konců svět příčetné trvanlivé reality, z níž jsme my jaksi vypadli do
vyhnanství.
Jenže onen pocit nemá trvání, neboť my víme více. Víme, že
ryby plují ve stálé obavě o své životy, že setrvávají
v bezhybném zavěšení, aby nebyly viděny a že vyrážejí jako šipky
právě proto, že jsou neklidné a ulekaně se rozbíhají i při nejmenším
náznaku poplachu. Víme, že „láska k přírodě“ je citové okouzlení
vnějším vzhledem - že rackové neplují oblohou
z potěšení, ale z hladuplné pozornosti po rybách, že zlatisté včelky
nesní ve květech lilie, nýbrž že hledají med tak odborně, jako inkasní
agenti vybírají daně, a že veverky, skotačící
ve větvích zdánlivě radostně a svobodně, jsou jen frustrované
chomáčky hladové chuti a obav. Víme, že racionalita plná míru,
uvolněná kultura a snadnost normálního stavu civilisovaného
lidského života jsou krunýřem zvyku k potlačování emocí příliš
divokých a ostrých, aby většina z nás je dokázala snést - že jde
o první útočiště, které život našel, když se pracně šplhal
z prapůvodního přírodního světa neutuchajícího boje a teroru.
My si však myslíme, že víme, neboť tento robustně realistický
obraz je právě tak přetvořením přirozeného světa
v naší vlastní představě jako ty nejromantičtější a nejúnikovější
venkovské selanky. Náš náhled na přírodu je ve velké míře záležitostí
měnící se intelektuální a literární módy, neboť příroda se stala
světem nám podivuhodně cizím. Toto odcizení je zesilováno dobou a
kulturou, v níž se široce uplatňuje názor, že se musíme odpoutat od
principů, které až dosud ovládaly vývoj života. Cítíme, že příští
uspořádání světa nelze ponechat složitým a jemným procesům
přírodní rovnováhy, z níž život a člověk sám se také vyvinul. Když
tento proces vyzvedl lidskou inteligenci, uvedl do hry zcela nový
pořádající princip. Od té chvíle ponechat volnému stávání se, nýbrž
že musí být kontrolováno, i když je to složitý úkol. Při plnění tohoto
úkolu lidský intelekt už není schopen spoléhat se na vrozenou a
přirozenou „moudrost“ organismu, který jej vytvářel. Bude muset
zůstat osamocený a spoléhat se jen na vlastní zdroje. Ať už se mu to
líbí či ne, musí člověk - či spíše vědomá inteligence - za tímto účelem
ovládat svět.
To je opravdový skok do neznáma u tvora, který tak málo ví
sám o sobě a je dokonce ochoten připustit, že takové vědy
o inteligenci, jako jsou psychologie a neurologie nepřekročily dosud
stadium předběžných neobratných pokusů. Nevíme-li ani, jakým
způsobem docilujeme to, že máme vědomí a že jsme inteligentní, je
nanejvýš ukvapené tvrdit, že známe úlohu vědomí inteligence, a ještě
navíc, že ona je kompetentní ovládat svět.

Právě tato nevědomost a ovšem též odcizení sobě samému
vysvětluje náš pocit izolace od přírody. Jsme jakoby rozdvojeni
na ohraničené středisko pozornosti, které je „já“, a na rozsáhlý
komplex orgánů, které známe pouze jako nepopsatelné a
znepokojující pocity či abstraktní biologické technické termíny, a to je
„moje já“! Po celou dobu své historie byl typ člověka modelovaný
západními kulturami obzvláště odcizován sobě a tím i přirozenému
prostředí, do něhož jeho organismus náleží. Křesťanská filosofie,
která toho zná tak mnoho o povaze Boha, má tak málo co říci o
povaze člověka, neboť vedle jejích přesných a obsažných definic
Svaté Trojice stojí mlhavé a stručné popisy lidské duše a ducha. Tělo
s nechutí přijímané za dobré, neboť je to dílo boží, bylo v praxi
považováno za oblast uchvacovanou ďáblem a studia o lidské
povaze byla nejčastěji studiemi o jejích slabostech. V tomto ohledu
psychologové následovali věrně teology.
Vždyť vědec, navzdory svému teoretickému naturalismu, má
sklon nazírat na přirozenost lidskou i ostatní jako na svět, který má
být podmaněn a přeměněn, podroben technice racionálního intelektu,
jejž on jaksi vyčlenil a vytrhl i s kořenem právě z toho organismu,
který nyní zamýšlí zlepšit. V praxi je technické racionální vědomí
přirozenému člověku právě tak cizí, jako mu byla cizí nadpřirozená
duše, neboť jak příroda, tak i přirozený člověk jsou vždy studovány
technikou, která z nich vytváří něco vnějšího a proto rozdílného od
subjektu pozorovatele. Vždyť nejsou-li žádné poznatky považovány
za závažné, nejde-li o poznatky objektivní, pak to, co poznáváme, se
vždy bude jevit jako něco, čím nejsme my sami a zvnějšku, nikdy
zevnitř; že se střetáváme věcně se světem neproniknutelných
povrchů, které mají uvnitř zase nějaké povrchy a ty pak další povrchy.
Není divu, že potom naše představy o tom, jaká je příroda zevnitř,
jsou odhady poplatné běžnému vkusu.
Nicméně v řadě směrů je postoj vědeckého myšlení daleko
méně řídící a velitelský, než jak tomu bylo na počátku tohoto století, i
když jen proto, že větší vědomosti nesou s sebou uvědomování si
neznalostí. I z toho nejchladnějšího intelektuálního hlediska je dnes
stále jasnější, že nežijeme ve vzdáleném světě. Hrubé dělení na
ducha a přírodu, mysl a tělo, subjekt a objekt, řídící a řízené, byla
více odhalována jako neobratná konvence vyjadřování. Jsou to jen
matoucí a neohrabané konvenční vyjadřování. Jsou to jen matoucí a
neohrabané konvenční vyjadřování sloužící k popisu světa, v němž
všechny události se jeví jako vzájemně závislé. Jako obrovský
komplex jemně vyvážených vztahů, které jako nekonečný uzel
volného
konce,
od
něhož
může
být
uzel rozmotán a převeden do předpokládaného řádu.
To nespočívá v tom, že duch byl redukován na přírodu, či na

tom, co se pod pojmem příroda obvykle rozumělo, nebo v tom, že
mysl byla redukována na funkci těla. Stále méně užíváme slov
označujících látky, bytí a podstatu věcí, neboť jak mysl tak hmota se
rozplynuly do procesů. Věci se staly událostmi, a my o nich
uvažujeme pomocí vzorců, nákresů či struktur, když už nenacházíme
žádný význam v otázce „z jaké hmoty je tento vzorec udělán?“
Významným zřetelem se pak stává, že svět vzájemně závislých
vztahů, v němž věci jsou srozumitelné pouze pomocí výrazů
odvozených jeden od druhého, je bezešvou jednotou. V takovém
světě je nemožné uvažovat o člověku odděleně od přírody, jako o
nějakém vyhnaném duchu, který řídí tento svět tím, že má své kořeny
v jiném světě. Člověk jako takový je jen smyšlenkou v nekonečném
uzlu, a způsobí-li tlak v jednom směru, zjišťuje, že je tlačen z jiného
směru - a nemůže najít původ onoho tlaku; způsob jeho myšlení mu v
tom zabraňuje. Nahlíží na sebe jako na subjekt a na přírodu jako na
objekt. A nenalézá-li zdroj tlaku v žádném z nich, je zmaten. Nemůže
se rozhodnout ani pro voluntarismus, ani pro determinismus. Než
zmatky spočívají spíše v motanici jeho myšlení než v závitech uzlu.
V soudobé atmosféře myšlení Západu je představa, že člověk
je ve své totalitě součástí přírody, snad skličující. Je to ponižující pro
kulturu, která stále považovala člověka za hlavu a pána přírody. Také
nyní, navzdory stále silnějším varovným hlasům se kultury dosud
využívá v síle techniky. V rozporu s její uznávanou filosofií žít pro
budoucnost, není její výhled delší než napozítří, neboť vykořisťuje
zdroje země a radioaktivní energií s minimem znalostí o složitosti
vyvolaných vztahů, tyto vážně narušuje. Zjevně skličující není jen to,
že vesmír nelze jen tak postrkovat z místa na místo, nýbrž že právě
stav mysli, v němž se to snažíme dělat, je iluze. Neboť je-li člověk
totožný s přírodou v bezešvé jednotě, pak i jeho dobrodějné ideály
musí být konec konců racionalizací velkých prasil rozkoše a hrůzy
slepého boje
o život, který považujeme za základní hnací impulsy přírody.
Dříve však, než se rozhodneme být sklíčeni, můžeme se naučit
poznávat přírodu zevnitř. Objev, že jsme plně její součástí, je velmi
významný, takže pochopení charakteru a vnitřních pochodů
nekonečného uzlu je nejzávažnějším ze všech filosofických
zkoumání. Jak jsme již naznačili, mohli bychom mít za to, že naše
náhledy na slepé proudy jsou čistou mythologií. Cožpak by nemohlo
jít o formu antropomorfního myšlení, které prostě přeskočilo na
protilehlý pól od oněch starších názorů, že prapříčinou pohybu je vůle
osobního a dobrotivého Boha? Právě úsudky o prapříčinách,
motivacích a popudech mohou být jen abstraktními intelektuálním
strašidly tak nehmatatelnými jako je to tajuplné „ono“ ve výrazu „ono
prší“. Stejná gramatická konvence, která vyžaduje podstatná jména u

sloves, může být jediným důvodem oněch pobídek a tlaků, z nichž
plynou činnosti. Avšak takový způsob myšlení by nás mohl ještě více
rozčílit, neboť předpokládá vesmír života, který vůbec nemá motiv, a
to ani motiv přežití - a svět beze smyslu by byl jistě ze všech
možností nejvíce skličující.
Vždyť idea světa bez účelného smyslu je úděsná, protože je
neúplná. Účelný smysl je pravlastní lidský přívlastek. Říci, že svět
nemá účelný smysl, znamená říkat, že není lidské povahy; nebo jak
říká Tao-te-king:
„Nebe a země nemají lidské srdce“ (jen)
avšak text pokračuje:
„Mudrc také ale ne.“
Protože to, co není lidské, jeví se jako nelidské, jen když se
člověk postaví do protikladu k přírodě, neboť pak nelidskost přírody
zdá se popírat člověka a její bezúčelovost popírat jen účely. Avšak
výrok, že příroda není lidská a že nemá účelný smysl, neříká nic o
tom, co má místo toho. Lidské tělo jako celek není ruka, ale to není
důvod k popření existence ruky.
Zjevně nejčistším antropomorfismem je předpokládat, že
neexistence lidských vlastností v ptáku, v mraku, či
ve hvězdách znamená, že v nich není vůbec nic jiného, nebo
předpokládat, že co není vědomé, je toliko nevědomé. Příroda není
nezbytně uzpůsobena ve shodě se systémem vzájemně se
vylučujících alternativ, jak jsou charakteristické pro naši řeč a logiku.
Zdalipak tomu nemůže být opět tak, že když mluvíme o přírodě jako o
slepé a o hmotě-energii jako o neinteligentní, že pak pouze
promítáme na ně prázdnotu, jíž pociťujeme, když se snažíme poznat
své
vlastní
vědomí
jako objekt, když
se
snažíme
vidět své vlastní oči nebo ochutnat svůj vlastní jazyk?
Je mnoho důvodů předpokládat, že když lidé získali síly
vědomé pozornosti a racionálního myšlení, byli tak fascinováni těmito
novými nástroji, že zapomněli na všechno ostatní jako slepice,
hypnoticky tažené svými zobáky ke křídové čáře. Naše celková
vnímavost se začala ztotožňovat s těmito dílčími funkcemi tak, že
jsem ztratili schopnost vnímat přírodu zevnitř, a co víc, přestali jsme
pociťovat bezešvou jednotu sebe a světa. Naše filosofická činnost se
potácí mezi alternativami voluntarismu a determinismu, svobody a
osudovosti,
neboť
jsme
ztratili
smysl
pro celistvost nekonečného uzlu a pro
totožnost jeho činností atěch našich.
Jak řekl Freud:
„Původně ego zahrnuje všechno, později od sebe odděluje
vnější svět, Pocit já - jehož jsme si nyní vědomi, je takto pouze

svraštělou kuklou daleko rozsáhlejšího cítění - cítění, které původně
zahrnovalo vesmír a vyjadřovalo neoddělitelné spojení ega s vnějším
světem.“
________________________________________
(Viz bibliografické odkazy: Freud 1. na konci knihy)
________________________________________

Je-li to pravda, pak nesmíme myslit na strádání a hrůzy rostlin a
zvířat v pojmech našeho výlučně egocentrického způsobu
uvědomování, pro něž je osud odděleného já vše pohlcujícím
zájmem, neboť pociťujeme jako že je vším, čím jsme. Naše potíž
nespočívá v tom, že jsme ztratili širší styl pociťování, který měl být
jejím pozadím, pociťování, které by nám umožnilo poznat, co je
příroda zevnitř. Možná, že jakási stopa tohoto ztraceného cítění je
podkladem naší odvěké nostalgie po „přirozeném životě“ a mýtus o
zlatém věku, z něhož jsme spadli.
Není důvodu se domnívat, že návrat ku ztracenému cítění by
po nás vyžadoval oběť individualisovaného vědomí, neboť toto dvojí
není neslučitelné. Jednotlivý list stromu můžeme vidět v jeho jasných
obrysech, aniž bychom ztráceli ze zřetele jeho vztah
ke stromu. Rozdíl mezi námi a zvířaty je možná v tom, že zvířata mají
pouze nejzákladnější formu individualisovaného vědomí, ale vysoký
stupeň citlivosti k nekonečnému uzlu přírody. Je-li tomu tak, pak
krajní nejistota není v žádném případě tak nesnesitelná - jak by tomu
bylo pro nás.
_____________________________
Druhá poznámka autorova pod čarou, které on čísluje pořadovými čísly, vždy
od jednotky pro každou kapitolu. První pod čarou se týkala Freuda. Tato druhá zní:
Ukazují rychlé a „nervózní“ pohyby, jimiž se zvířata vyhýbají nebezpečí, že se skutečně
bojí? Obyvatelé velkoměst jsou právě tak čilí při vyhýbání se v pouličním ruchu a při
používání dálnic, a přece provádějí potřebné rychlé starty a proplétání
s poměrnou bezstarostností. A což onen bezpočet nervových zásahů, jejichž blesková
činnost nás chrání před pádem, když kráčíme či běžíme, před zadušením, když jíme a
před nárazy při hrách s míčem?)

_____________________________
Bez nějaké takové kompetence lze ztěží nahlédnout, jak životní
formy odlišné od člověka, mohly po tak mnohé milióny let
shledávat, že hru života stojí za to hrát.
Na cestě k chápání přírody, v němž by měl být člověk něčím víc
než frustrovaným divákem, je jedním z nejcennějších zdrojů vhledu
taoistická tradice čínské filosofie s jejími odnožemi do zen-budhismu
a neokonfucionismu. V druhém svazku své knihy „Věda a civilizace v

Číně“ Josef Needham vytýčil četné body, v nichž čínská filosofie
přírody v nejvyšší míře odpovídá výzkumům moderní vědy a filosofie,
a mnohé z nich si zasluhují, aby v daném směru bylo bádáno.
Stanovisko taoismu má zvláštní zajímavost a cenu, neboť je formou
naturalismu zcela odlišného od našich mechanistických a
vitalistických naturalismů; vyhýbá se jejich antimetafyzickým sklonům
a i jejich zjednodušujícím redukcím přírody na systémy abstrakcí,
které nemají nic společného s tím, co rozumí Číňan pod pojmem
příroda.
Dále pak taoistická filosofie přírody je mnohem víc než
teoretickým systémem - ovšem, pokud je tím jakž takž vůbec. Je to
především způsob, v němž je obnoven přírodní smysl pro bezešvé
spojení s přírodou bez ztráty individuálního vědomí. Ona zahrnuje
nový styl lidské činnosti ve vztahu k prostředí, nový postoj k
technickým dovednostem, jejichž prostřednictvím člověk, jak se zdá,
uměle zasahuje do světa přírody. Vyžaduje revidovat od základu
samotné kořeny našeho „zdravého rozumu“ zvláště
ve vztahu k takovým věcem jako je pud sebezáchovy, snaha získat
dobré a příjemné a odstranit zlé a bolestné a rovněž revizi funkce
úsilí a kázně či síly v tvůrčích činnostech.
Nicméně pro naše záměry není nejlepším způsobem zkoumání
čínské filosofie přírody dát se do systematického a historicky
řazeného popisu taoismu,
_____________________________
(Poznámka třetí pod čarou: To by bylo spíše netaoistickým postupem - i když to bylo tak
obdivuhodně provedeno Holmesem Welchem v jeho nedávné knize „Paiting of the way“,
viz Welch 1)
_________________________________________

lépe je uvésti ji tak, jako si počínáme při obecném rozhovoru
o vztahu člověka k přírodě - což také osvětlí vztah Západu k dané
problematice.
Ústřední význam v jakékoliv takové diskusi mají účinné
prostředky, jimiž může být objeveno vědomí bezešvé jednoty; neboť
celé toto pátrání se nachází spíše v oblasti cítění než myšlení a je
svým duchem spíše poesií než formální rozumující filosofií. Jenže tak
zvané prostředky k odhalení bezešvé jednoty jsou zjevně
problematické a paradoxní povahy, neboť zjistit ztrátu svého vědomí
nelze „žádným prostředkem“. Úkony vůle nebo ega mohou pouze
posílit oddělený způsob vědomí, a to je na první pohled k zoufání pro
toho, kdo nezná, jak jinak je možno si počínat. Je nám ostatně dobře
známa neupřímnost a protikladnost snahy být přirozeným - tím více,
čím je naléhavější, abychom jednali přirozeně a bez uvědomování si
sebe. Taoistická idea přirozenosti leží vysoko nad pouze formálním či

prostě neokázalým způsobem jednání. Je konkrétní realizací toho, že
všechny naše zkušenosti a činnosti jsou pohybem Taa, postupem
přírody, nekonečným uzlem, a zahrnuje dokonalý zážitek stavu být
individuem, vědomým subjektem.)
Čínský
výraz,
obvykle
překládaný pojmem „příroda“ je cu-jan, doslovně „sám od sebe
takový“ - takže lepším vystižením by mohl být výraz „spontánnost“.
To je téměř Aristotelova idea Boha jako nehybného hybatele, neboť
příroda jak v celku tak ve svých částech není chápána jako něco, co
je pohybováno nějakým vnějším činitelem. Každý pohyb v
nekonečném uzlu je pohybem uzlu, který si počíná jako ucelený
organismus, i když části či smyčky uzlu nejsou chápány jako pasivní
entity, jimiž pohybuje celek. Jde totiž o části oddělené od celku pouze
obrazně pro účely poznávací a diskuse; ve skutečnosti jsou smyčky
uzlem, odlišností v rámci totožnosti, jako dvě strany mince, z nichž
žádná nemůže být odstraněna bez odstranění té druhé.
_________________________________________

(Čtvrtá poznámka pod čarou: Ještě lepším zpodobněním může být Möbius strip - Möbiův
pásek, což je papírový pásek svinutý v kruh a spojený otočením jednoho
z konců o 180°. Pásek má jasně dvě strany a přitom obě jsou totožné.
Pozn. překladatele: Viz Mrázek: Kde začíná budoucnost, str. 310n)
_________________________________________

Za těchto okolností všechno umění a vynálezy, všechno lidské
počínání je pociťováno jako přirozené či spontánní jednání - což je
pociťování světa, obdivuhodně vyjádřené v čínském básnictví a
krajinomalbě, jejíž technika obsahuje úchvatnou disciplínu „řízené
náhody“, což je přesné konání správných věcí bez úsilí či záměru
uvědomovat si sám sebe.
Techniky umění Dálného východu jsou ovšem poněkud
nepřístupné v tom smyslu, aby lidem Západu ilustrovaly přístupným
způsobem aplikace uvedené filosofie přírody. Měly by však být
diskutovány specifické aplikace této filosofie, a z mnoha důvodů se
zdá, že nejpříhodnějším předmětem takové diskuse je vztah muže a
ženy, zejména symbolická korelace mezi vztahem člověka k přírodě
a vztahem muže k ženě. I když se takový symbolismus může někdy
zdát vyumělkovaný, měl ve skutečnosti mimořádný vliv na sexuální
lásku. Za druhé sexuální láska je zmatená a problematická oblast
vztahů v těch kulturách, v nichž došlo k silnému pocitu oddělenosti
člověka od přírody, navíc, když oblast přírody je považována za
podřadnou a nakaženou zlem. Netřeba zdůrazňovat, že se
křesťanské a zvláště pak anglosaské kultury zabývají sexualitou
způsobem, který nezasvěceného zarazí jako zvlášť podivný. My sami
jsme si vědomi toho, že se nám sex „tlačí na mozek“ v mimořádné

míře. Toto zaujetí nehodláme řešit snahou na ně zapomenout, což
nám radili naši moralisté po dvatisíce let. Nechceme je ani vystavit
úzkému poli zacházení na úrovni medicínské či psychiatrické,
jako by šlo o čistě biologickou záležitost.
Především je sexuální láska nejintensivnější a nejdramatičtější
z běžných způsobů, jimiž lidská bytost přichází do spojení s něčím,
co je mimo ni. Dále pak jde o nejživotnější
z obvyklých projevů organické spontánnosti člověka,
o nejpozitivnější a tvůrčí příležitost jak být unesen něčím nad svou
vědomou vůli. Stěží se pak můžeme divit, že kultury, v nichž se
jednotlivec cítí být izolován od přírody, jsou rovněž kulturami,
v nichž lidé pociťují sexuální vztah jako něco choulostivého, často jej
považujíce za degradující a zlo obsahující, a tak myslí zejména ti,
kdo jsou oddáni duchovnímu životu.
Neuspořádaná sexualita západní kultury (a některých dalších)
je zajisté způsobena skutečností, že sexuální vztah nebyl nikdy
vážně vzat v úvahu a osvětlen filosofií života. Neměl nikdy styk s
oblastí duchovní zkušenosti. Rovněž nikdy nedosáhl důstojné úrovně
umění jako v indické Kamasutře. A tak by se zdálo, že se řadí v
našem hodnocení hluboko pod kuchařské umění. Teoreticky se
předpokládá, že křesťanská svátost „posvátného manželství“
posvěcuje sexuální vztah, ale v praxi tak činí pouze pomocí oklik a
zákazů. My jsme pasovali sexuální vztah na „animální“ a připustili
jsme, aby z větší části animálním zůstal. Manželství jej ani tak mnoho
nepovzneslo, jako jej spíše vzalo pod ochranu, důvěřujíc naivně, že
„pravá láska“ jaksi nalezne způsob, aby tento vztah učinila plným a
posvěceným. To se ovšem nemohlo stát, aniž došlo k zavedení
některých promyšlených technik, jen za přítomnosti jistých dalších
podmínek. Mohlo k tomu dojít samo od sebe - spontánně, kdyby
daná kultura znala alespoň něco o pravé spontánnosti. Než to bylo a
je nemožné, pokud lidská osobnost je soustředěna výlučně na své já
(ego), které se zase samo nadřazuje nad přírodu jakožto oddělená
duše či mysl. Obecně řečeno, námi sledovaný filosofický styl a druh
duchovních
zkušeností,
které
rozvíjíme,
se
nepropůjčuje ke konstruktivní aplikaci sexuality.
„Je pro muže dobře, aby se nedotýkal ženy... Pravím proto
svobodným, jestliže zůstanou sami, jako to činím já, je to dobré pro
ně. Avšak je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať se vdají; neboť je lépe žít
v manželství, než se stravovat vášní... Jestliže však se oženíš,
nezhřešil jsi, a vdá-li se panna, nezhřešila. Dolehne však na ně tíseň
tohoto času. Chci však říci, bratři, toto: Čas je krátký. Proto ti, co mají
ženy, ať jsou, jako by je neměli. Ten kdo je svobodný, pečuje o věci,
které patří Pánu, aby se líbil Pánu. Ale ženatý se stará o světské
věci, aby se zalíbil ženě, a je rozpolcen...“

________________________
(Pozn. 5: Sv. Pavel ke Korintským, kap.7)

________________________
Tato bručivá shovívavost k sexualitě jako k neúnosnému tlaku,
který někdy a za přísných podmínek má být uvolněn, klade sexualitu
na úroveň vyprazdňovacího pudu, jako politováníhodného pozůstatku
animality, které se šťastně zbavíme v nebeském království. Jako
taková
nemá
sexualita
vůbec
žádný
pozitivní
vztah k duchovnímu životu.
Naštěstí pro růst křesťanské spirituality řekl sv. Pavel zmíněná
slova jen jako doporučení, nikoliv jako příkaz. Vždyť
v Písmu svatém jsou tato slova vyvážena v Písni písní, která byla
dosud vykládána alegoricky jako „duchovní svatba“ mezi Kristem a
jeho církví či mezi Kristem a duší. Jak uvidíme, v křesťanském
dědictví jsou potencionální možnosti nejen pro rozvoj sexuální lásky v
manželství jako prostředku pro kontemplativní život, ale též pro
urovnání základní roztržky mezi duchem a přírodou, která působí
takové potíže v křesťanských kulturách Západu.
Osvědčenou akademickou metodou jak studovat sexuální
důsledky taoistické filosofie přírody by pravděpodobně bylo zkoumat
erotické obyčeje a literaturu Dálného východu. Avšak místo takové
nesnadné a časově náročné úlohy existuje prostá a praktická
zkratka: porozumět základním principům filosofie a aplikovat je přímo
na daný problém. Neexistuje žádný jiný jasný přístup, neboť na
Dálném východě byl vliv taoistické filosofie na masovou kulturu vždy
jen nepřímý. Nynější následovníci této filosofie, na rozdíl od
organizovaného taoistického náboženství - což je záležitost velice
rozdílná - jsou relativně jen málo četní. Existují ovšem dokumenty,
týkající se taoistických sexuálních praktik, ale ty mají blíže k
psychofyziologickým teoriím taoistického náboženství než k přírodní
filosofii Lao-ceho a Čuang-ceho. I tak je tenorem těchto dokumentů
přibližně to, co by si člověk představoval, že bude sexuální aplikací
taoistické filosofie. Dále pak, na úrovni mas, jeví se sexuální láska
v kulturách Dálného východu mnohem méně problematickou než u
nás, neboť není pochyb, že taoistické cítění přirozenosti
ovlivnilo denní život lidu.
Také ostatní asijské tradice - nejen taoismus - mají mnoho co
říci k oběma aspektům našeho zkoumání. Různé směry hinduistické
filosofie, které v moderní době, jak se zdá, zmizely pod hladinou,
osvětlují toto téma s obdivuhodnou symboličností, která byla
tlumočena s tak hlubokým pochopením v dílech Heinricha Zimmera.
Pokud jde o klíčový problém realizace a zažití bezešvé jednoty

přírody, nikde není nic přímějšího, jednoduššího a konkrétnějšího,
než je přístup zenbuddhismu - Cesty života, která přispěla tak mnoho
k hluboké filosofii přírody Japonců.
Je tragické, že v době, kdy tyto obecně lidské průniky
k podstatě, odkojené Asií, „mluví k našim podmínkám“ tak přiléhavě,
spojujeme si v mysli asijské národy jako takové
s agresivním nacionalismem, který pociťujeme jako vážnou politickou
hrozbu. To je bohužel pravděpodobně daleko vážnější, než jsme
dosud mysleli. Má ovšem svou cenu ukázat na to, že tyto národy se
naučily oněm politickým filosofiím od nás, a že - každý svým
způsobem - Gandhi, Nehru, Násir, Mao-ce-tung a další vůdci
asijského nacionalismu, jsou do značné míry lidmi Západu jak co do
osobnosti, tak co do učení, téměř každý z nich je výtvorem
výchovného systému zbudovaného západním kolonialismem a jejich
politické ambice a filosofie jsou ovšem vzdálené od principů státnictví
vylíčených v Tao-te-Kingu.
„Moudrost Východu má stále méně co činit s moderní Asií,
s geografickými a politickými hranicemi světa, jak je nyní reprezentují
pojmy Východ a Západ, Asie, Evropa a Amerika. Východ, jako zdroj
moudrosti, stále více nepředstavuje cosi geografického, nýbrž
niterného, neboť „Věčná filosofie“ v rozmanitých formách byla
majetkem tradicionálních, nehistorizujících kultur ve všech částech
světa. Duchovní kontrast mezi Východem a Západem je ve
skutečnosti jen kontrastem mezi dvěma styly kultury, mezi dvěma
radikálně rozdílnými kategoriemi sociálních institucí, které ve
skutečnosti nikdy neodpovídají rozdílu mezi Východem a Západem
jako zeměpisnými oblastmi.
Ze zmíněných dvou typů kultury bychom mohli nazývat jeden
jako vyznávající pokrok a historizující, druhý pak jako vyznávající
tradici a nehistorizující. Filosofií toho prvního typu kultury je totiž
názor, že lidská společnost se vyvíjí, že politický stát je biologickým
organismem, jehož osudem je růst a rozšiřovat se. Pokrok
vyznávající společnost zkoumá záznamy o své minulosti a
rekonstruuje je jako historii - to jest jako významné série událostí,
které vytvářejí osud směrem k časovým cílům daným pro společnost
jako celek. Tvůrci takových historií snadno zapomínají, že jejich výběr
„významných“ událostí je subjektivně determinován - a to v široké
míře potřebou ospravedlnit bezprostřední politické kroky, které si
přejí.
Historie
působí
jako síla, protože je vynalezena a vytvořena zde a nyní.
Na druhé straně tradicionální společnosti jsou nehistorizující v
tom smyslu, že samy o sobě nemají představu, že se vyvíjejí
k časným cílům. Jejich záznamy nejsou historií, ale prostě záznamy
posloupností, které nevykreslují v lidských událostech nic jiného než

jakýsi druh kroužení podobného obměnám ročních počasí, ročních
období. Jejich politickou filosofií je udržovat rovnováhu přírody, na níž
lidské společenství je závislé, a která je vyjádřena veřejnými obřady,
oslavujícími bezčasé vztahy mezi sociálním pořádkem a řádem
vesmíru.
Ohniskem zájmu v tradicionální
společnosti
není budoucnost, nýbrž přítomnost - onen „klidný bod v měnícím se
světě“. Všechny jejich řemeslné výtvory jsou dělány pro
bezprostřední materiální užitek věci samotné - spíše než pro
abstraktní peněžní zisk či pro takový pouze psychologicky vedlejší
produkt jako je prestiž nebo úspěch. Takové výrobky jsou proto
zhotovovány důkladně a beze spěchu. Není to jen pěkný povrch
narychlo uplácaný, s vnitřkem všemožně odbytým. Progresivní
výrobce naopak upíná své zraky k hodinám, k zábavě, která ho čeká,
až svou práci dokončí, k blahobytné společnosti, která nastane po
splnění pětiletek. Proto spěchá s dokončením výrobků, když by si s
nimi měl začít hrát. Jako zkažené dítě se brzy nabaží svých hraček
(a většina jeho výrobků jsou právě hračky),
_____________________
(6. poznámka pod čarou: Cadillac nebo Thunderbird, automobil značky dnešního
provedení je spíše raketovou lodí než vhodným dopravním prostředkem.)

_____________________
a k práci ho opět přitahuje vyhlídka na stále sensačnější (na rozdíl
od materiální) tretky, které budou následovat.
Je zcela nesprávné považovat pokrok vyznávající kultury
za něco materialistického, jestliže materialista je ten, kdo miluje
hmotné věci. Žádné z moderních měst nevyhlíží tak, jako by bylo
zbudováno lidmi milujícími hmotu. Spíše je pravda, že člověk
progresivní kultury nenávidí hmotu a dělá vše možné, aby překonal
její odpor ke změně, její prostorové a časové omezení. Ve vzrůstající
míře pozůstává svět člověka progresivní kultury z cílových bodů,
přičemž
čas
a
prostor
mezi
záměry a cíly se odstraňuje „tryskovým pohonem“.
Následkem toho dochází jen k malému hmotnému uspokojení z
dosažení cíle, neboť život plný cílů či vytčených met se podobá
snaze utišit hlad tím, že sníme přesně jen oba konce banánu.
Naopak ale konkrétní realita banánu je všechno, co se nachází mezi
těma oběma konci, podobně jako cestování, které nyní odbourává
tryskový pohon. Navíc, když se mezi místy určení odbourává čas a
prostor, pak všechna místa určení mají sklon se stále více sobě
podobat. Čím rychleji můžeme cestovat na Havaj, do Japonska, či na

Sicílii, tím rychleji se tyto turistické lokality - jak se vyjadřují turisté „zkazí“,
což
znamená, že
se
v
rostoucí míře
podobají Los Angeles, Chicagu či Londýnu.
Znovu vidíme, že cíle pokrokových lidí jsou v podstatě
psychologické a spirituální, že jde o pocity, kopance a pochvaly, pro
něž hmotné reality jsou téměř jen nešťastně nutnou potřebou. Zášť
pokrokového člověka vůči hmotě je pokračujícím výrazem základní
roztržky mezi jeho já a přírodou. V sexuální sféře není jeho cílem ani
tak konkrétní osobnost ženy jako orgasmus, který žena vyvolává - a
která zase nevyvolává žena jako taková, jako spíše soubor
upravených rtů, ňader a hýždí - žena spíše v představě, než
konkrétní určitá žena, jak to de Rougemont jasně ukázal ve své knize
„Láska v západním světě.“
________________________
(Poznámka č. 7: De Rougemont; později bude nutné se vypořádat s některými
historickými aspekty tohoto významného díla, ve kterém se podařilo podvrhnout
historickému křesťanství doktrinu lásky, která je ve skutečnosti moderním a novým
vývojem křesťanství, nad nímž by se asi zděsil věk Patriarchů.)

________________________
Není taková láska láskou k ženě, ale láskou
k zamilovanosti, což vyjadřuje dualistický, rozdělený, ducha milující a
hmotu nenávidějící postoj k životu. Než o nic méně zkratová a
protipřirozená je koncepce lásky, která činí svým jediným cílem
plození dětí, a to hlavně proto, že v této koncepci jde o zrození jiné
duše, která volky nevolky je připoutána k tělu, z něhož jí nikdy
nebude dovoleno se skutečně radovat. Zde rovněž vidíme
podstatnou
kontinuitu
západního
přístupu od historického křesťanství k modernímu „pohanství“.
Dalo by se říci, že podkladem této kontinuity je skutečnost, že
jak Bůh tak ďábel jsou poplatní též filosofii, neboť oba příslušejí
kosmologii, v níž duch je v protikladu k přírodě. Navíc architekti
uvedené kosmologie si nebyli vědomi vzájemné závislosti protikladů
či jejich korelací, což je základním důvodem toho, proč nepostřehli
vnitřní jednotu ducha a přírody, subjektu a objektu, a proč
nezaznamenali skrytou reprodukci. Nepostřehli to dokonce ani tehdy,
když už koncepce Boha a ďábla byla vypracována - když oba si
občas vyměňují role - takže představa Boha se stala ďábelskou a
představa ďábla božskou. Když představa Boha byla složena z
dobroty spočívající na dobrotě a z moci opřené o moc, stala se
nesnesitelnou a monstrózní. Při tvorbě představy ďábla nebylo
žádného pravidla a tvořivá představivost se mohla hýřivě rozběhnout
zbavujíc se všech svých potlačovaných a smyslových obsahů. Odtud

pramení lákavý půvab satanismu a okouzlení zlem.
Když se nevidí vzájemná závislost protikladů, je možné snít o
stavu věcí, v němž existuje život bez smrti, dobro bez zla, radost bez
zármutku a světlo bez tmy. Subjekt, duše, může být osvobozen od
konkrétních omezení objektu, to jest těla.
V křesťanské nauce o vzkříšení těla se proto obvykle uvažuje tělo tak
přeměněné duchem, že již v žádném reálném smyslu nebude tělem.
Jde spíše o fantazií vymyšlené tělo, z něhož byly odstraněny všechny
reálné pozemské vlastnosti - váha, sex a věk. Idea, že dobro může
být odtrženo od zla, že život může být trvale osvobozen od smrti - to
je jádro myšlení progresívních a historizujících kultur. Od doby, co
vznikly, se zdá, že dějiny udělaly náhlý skok vpřed a že v několika
málo staletích se podmínky lidského života radikálně a stále rychleji
měnily, ačkoli až do doby vzniku těchto kultur zůstávaly po tisíciletí
relativně beze změny.
Historie tak nejen udělala náhlý skok vpřed, ona
s progresivními kulturami teprve vlastně vznikla. Zdá se, že přivrženci
historizující kultury si vzájemně blahopřejí k tomu, že došlo k úniku z
„času točícího se v kruhu“ do „času postupujícího vpřed“ - ze
statického a dynamického a vpřed postupujícího světového řádu - a
přehlížejícího světového řádu - a přehlížejí, že nic není více cyklické
než „bludný kruh“. Svět, v němž je možno cestovat stále snáze a
rychleji do míst, která stále méně stojí
za navštívení, svět, v němž se produkuje stále rostoucí objem pořád
méně výživné stravy, je - abychom uvedli jen ty nejmírnější příklady bludný kruh. Podstatou bludného kruhu je, že se člověk žene za
nějakým cílem, anebo před ním utíká, přičemž tento cíl je naprosto
neoddělitelný od svého protikladu, a že pokud se to nepochopí,
honička se stále zrychluje. Náhlý výbuch historie
v posledních pěti stoletích může být označen spíše jako
rakovinné bujení, než jako zdravý růst.
To, co jsme uvedli, může být chápáno jako úvod k revoluční
doktrině. Než o nic takového zde nejde. Nic není vzdálenější našim
záměrům než obhajovat návrat tradičního stylu kultury a opuštění
stylu pokrokového. Blud všech tradičních romantismů či
romantického „návratu k přírodě“ spočívá v tom, že jejich hlasatelé
jsou v jádře vlastně progresivisty, protože se starají
o budoucí stav věcí, který bude lepší než ten přítomný.
Právě tak jako „ego“ nemůže nic udělat k překonání svého
vlastního izolovaného způsobu vědomí, nemůže ani lidské
společenství udělat s cílem osvobodit se od bludu progresivnosti,
neboť by šlo o rozpor řízené přirozenosti. „Cílem“ tradicionální kultury
není budoucnost, nýbrž přítomnost. To znamená, že tradicionální
kultura klade své hmotné a praktické plány, pokud jde o potravu a

přístřeší do budoucích dnů a roků, ale nečiní nic více. Nesměřuje k
psychologickým potěšením, která přinesou budoucí jídla. Zkrátka
nehoní se za štěstím.
A navíc, moudřejší členové tradicionálních kultur nevyhledávají
ani radosti plynoucí z přítomné chvíle. Neboť jakmile se zmocníme
okamžiku, abychom z něho něco vyzískali, zdá se, že zmizí.
Důvodem je snad to, že potěšení je spíše funkcí nervů než svalů a že
nervy přijímají automaticky a pasivně, zatímco svaly uchopují aktivně.
Potěšení je vždy zdarma a nemůže přijít jinak než samo od sebe
spontánně. Snažit se je vynutit znamená snažit se zažít budoucnost
dříve než přišla, znamená to hledat psychologický výsledek otevření
své mysli vůči přítomnému zážitku, a tak provést krátké spojení čili
přerušit vlastní zážitek. Člověk, který se snaží vyzískat něco ze
svého přítomného zážitku, cítí se ovšem být od něho oddělen. Člověk
je subjekt a zážitek je objekt. Nenahlíží, že zážitkem jest on sám a že
snažit se získat něco z něho je pouhé sebepronásledování.
Zpravidla chápeme vědomí sebe sama, jako že si subjekt
uvědomuje sebe sama. Byli bychom mnohem méně zmateni,
kdybychom nahlédli, že jde o subjekto-objektové uvědomování si
sebe. Vždyť poznávající je tím, co poznává - tak nějak jako je
tomu u zdánlivě dvou povrchů Möbiova proužku.
(Poznámka překladatelova: Möbiův proužek je příkladem
z oblasti topologie. Vznikne tak, že máme proužek papíru a jeden
jeho konec otočíme o 180° a pak jej přilepíme ke druhému konci.
Proužek pak má jen jednu plochu - stranu. Má také jen jednu hranu.
Rozstříhnutím podle čáry vedené středem - nemáme dvě části, nýbrž
pouze znovu proužek jeden dvojnásobné délky - více viz RNDr. J.
Mrázek: „Kde začíná budoucnost“, Naše vojsko 1980, str. 310).
Když tuto analogii rozvedeme trochu dále, jeví se vědomé
zážitky jako pole, které se obdobně jako Möbiův pásek otáčí zpět
kolem sebe sama. Není tomu tedy tak, že poznáváme jak vnější věci
tak také sebe. Spíše je tomu tak, že celým polem onoho já
poznávám, toto je poznávání sebe.
Zatímco problematice našeho uvědomování si přítomnosti bude
věnována hlubší pozornost později, je zde nezbytné nahlédnout
alespoň na princip této problematiky tak, abychom mohli pochopit
iluzornost pokusů získat ze života něco ve smyslu dobrého,
šťastného či příjemného psychologického stavu. Jádro věci totiž
nespočívá v tom, že by bylo dobré - v našem obvyklém
egocentrickém způsobu myšlení - vrátit se k naší původní jednotě s
přírodou. Jádro věci spočívá v tom, že je prostě nemožné z oné
jednoty se vzdálit, jakkoliv živě si můžeme představovat, že jsme tak
učinili. Obdobně je nemožné zažívat budoucnost a nezažívat
přítomnost. Ale pokoušet se o to je jen jiný druh pokusu zažívat

budoucnost. Někteří logikové by mohli namítnout, že jde zřejmě o
tautologický výraz (Pozn. překladatele: Tautologie v logice = definice
téhož tímtéž), který nemá žádný důsledek - a měli by pravdu. Ale my
nehledáme důsledek. Neříkáme ke všemu „tak co dál“? - jako by
jediný význam našeho přítomného zážitku spočíval v tom, k čemu
vede - tak jako bychom neustále zastavovali tanečníka a ptali se
„Kampak
právě
teď
jdete
a
jakýpak
přesný
význam mají všechny tyhle pohyby?“
Své místo má ovšem komentář, výklad přírody a předpovědi
jejího budoucího vývoje. Musíme ale vědět, o čem vlastně hovoříme,
což vyžaduje základní pozadí kontemplace a vnitřního ticha, nazírání
bez otázek a bez přeskakování k závěrům. Můžeme se tedy vrátit k
obrázkovému dnu pod vodou a k rybkám v mihotavé sluneční síti.....a
nazírat?

I. Muž a příroda
1. Měšťáctví a venkovanství
Když se křesťané začali rozlišovat od pohanů, slovo „pohan“
znamenalo „obyvatel venkova“ (pagan). Vždyť prvními centry
křesťanství v římském imperiu byla velká města - Antiochie, Korint,
Efesus, Alexandrie a sám Řím. Navíc pak, po ona staletí, v nichž se
křesťanství rodilo a rozšiřovalo po celém imperiu, přitahovalo
vzrůstající obchodní bohatství Říma populaci do měst, takže již r.37
před Kristem vláda císaře Augusta projevila obavy
z úpadku zemědělství. Vergiliovy Zpěvy pastýřské (Georgica) byly
přímým výrazem těchto obav a básně psané na popud vlády,
vychvalující venkovský život:
O fortunatos nimium, sua si bona norint Agricolas!
(Požehnání, věčně a nadmíru šťastní by byli, kdyby věděli, jak
šťastný úděl skýtá země rolníkům).
Že křesťanství narostlo v městech, v době, v níž velké město
bylo jako dnes střediskem ekonomických a kulturních lákadel, je
okolnost, která nezbytně měla hluboký vliv na celý charakter
náboženství. Vždyť křesťanství jako takové má zcela jasně městský
styl, a to neplatí jen o římském katolicismu, nýbrž i o protestantismu,
který nejdříve vynikl v sídelních městech západní Evropy. Hlavní

obtíží, s níž se křesťanství při evangelizaci Západu utkalo, byla po
plných patnáct století soutěž houževnatě se držících přírodních
náboženství venkovanů.
Nejsnazší snad bude, abych vyjádřil účinek zmíněných
okolností na křesťanství formou osobního dojmu a jak se domnívám,
vůbec ne specielně platného jen pro mne. Tak dlouho, jak si jen
vzpomínám, vrtala mi hlavou skutečnost, že se mohu cítit jako
křesťan, pouze když jsem uvnitř nějakých prostorů. Jakmile se
dostanu ven do přírody, cítím se zcela vyvázán ze vztahu ke všemu,
co se děje v kostele - a to jak co
do bohoslužby, tak co do teologie. To ale není dáno tím, že bych
neměl v oblibě pobyt v kostele. Naopak, mnohý čas svého chlapectví
jsem trávil ve zdech jedné z nejskvělejších katedrál Evropy a nikdy
jsem se nevymanil z jejího kouzla. Románská a gotická architektura,
gregoriánské zpěvy, středověká skla a dekorované manuskripty,
vůně kadidla či jen vůně starých kamenů a především rituál mše
působí na mne magicky tak jako ty nejžhavější katolické romantiky.
Rovněž nejsem necitlivý k hloubkám a skvělosti křesťanské filosofie a
teologie a jsem si dobře vědom toho, že raná výchova zasela ve mně
hořkou sladkost křesťanského vědomí. Než to vše se děje
ve vodotěsném uzavření či spíše v uzavřené svatyni, kam světlo
jasné oblohy přichází pouze skrze symbolické klenoty barevně
vykládaných oken.
Často se říká, že estetická atmosféra křesťanství je neúčinná.
Křesťanský život není to, co pociťujeme, ale to, co si přejeme obvykle jsouce v zajetí svých citů. Kontemplativní mystik by řekl, že
poznat Boha je právě nepociťovat ho; to znamená znát ho láskou
vůle v „mraku neznámého“, v temnotě noci ducha, v níž pro smysly a
pocity je Bůh zcela nepřítomný. Proto ten, kdo zná křesťanství,
převážně jako okouzlení estetické povahy - nezná je vůbec.
Malované misály - sloupů spirály široké mřížoví a zdobené kůry To vše jsem miloval a na kolenou
děkoval, že to znám,
a zíral jsem jak ranního slunce svit
prochází bohatě zdobenými viktoriánskými okny
a ve vzduchu barevně se třpytícím
já domníval se kleče, že tam byl Bůh.
Nyní leže v mlze houstnoucí
vím, že Bůh tam nebyl.

__________________________

(1. poznámka pod čarou: John Betjeman: „Before ansesthetic or A Real Fright“, in
Selected Poema. John Murray, London 1948)

__________________________
Ale toto popření citu, heroické, mužné a robustní, je ještě
dalším symptomem toho, co se snažím vyjádřit, totiž skutečnosti, že
křesťanský svět, jak jej známe, je jen polovičním světem,
do něhož není pojat cit a symbolické ženství. Cit je jako prostředek
úsudku a poznání scestný pro ty, kteří nevědí jak jej používat,
protože jim chybí výcvik a jeho pěstování. Navíc pak prostředí, kde
city jsou podceňovány nebo znevažovány, tam jejich projev je tím
více odhaluje obecný stav smýšlení.
Proto tedy jsem nabyl dojem, že existuje hluboká a zcela
mimořádná neslučitelnost atmosféry křesťanství a atmosféry
přirozeného světa. Zdálo se mi téměř nemožným srovnat si
s vesmírem, v němž skutečně žiji, Boha Otce, Ježíše Krista, anděly a
svaté. Dívaje se na stromy a skály, na oblohu s mraky či hvězdami,
na moře či malé lidské tělo, nacházel jsem se ve světě, do něhož toto
náboženství prostě nezapadá. Charakteristické křesťanské
stanovisko ovšem tento dojem potvrzuje, neboť „Moje království není
z tohoto světa.“ Když ale Bůh stvořil tento svět, jak je možné
pociťovat tak mocný rozdíl ve styku mezi Bohem kostela a oltáře se
vší jeho nádherou a mezi světem s volnou oblohou? Nikoho by ani ve
snu nenapadlo připisovat obraz krajiny malovaný Sesshuem
Constablovi či symfonii od Hindemitha Haydnovi. Takovým způsobem
jsem shledal ze základu nemožným spojovat tvůrce křesťanského
náboženství s tvůrcem fyzického vesmíru. Nejde o úsudek týkající se
relativních zásluh těchto dvou stylů; chci jen říci, že nepocházejí z
téže ruky a že se nedají dobře směšovat dohromady.
To vše bylo ovšem pociťováno dávno a existuje argument, který
to vysvětluje. Říká se, že zatímco krása a styl fyzického světa je
přirozený, krása křesťanství je nadpřirozená. Nejblíže podobná
nadpřirozená krása ve fyzickém světě je krása lidské bytosti a hlavně
lidské mysli. Křesťanství vyvolává spíše městskou než venkovskou
atmosféru, neboť v městské atmosféře jsme obklopeni výtvory mysli.
Zatímco platí, že všechno stvořené pod nebem je dílo boží, člověk,
ale i výtvory člověka, jsou daleko vyššími díly Boha než cokoliv
jiného. Ona díla odkrývají z charakteru Boha víc než slunce, měsíc a
hvězdy, neboť to, co my někdy nazýváme umělým, to je blíže k
nadpřirozenému než
k přirozenému.
Je snadné, pokračoval by uvedený argument, milovat estetické
povrchy jevů přírody tak dlouho, dokud se nedostaneme do konfliktu

s její krutou bezcitností, s chladným bojem o život, který tvoří její
základ. A pouze v člověku vznikly estetické a morální ideje, které jako
by dávají přírodě cítící srdce - a to zase dále ukazuje, že Bůh se
neprojevuje v přírodě nikde tak jasně jako v člověku. Je pravda, že
občas potřebujeme hledat úlevu od ohyzdnosti davů a měst v
samotách přírody, ale to je jen proto, že nejhorší je pouze pokažením
nejlepšího. Zloba člověka daleko přesahuje zlobu pavouka nebo
žraloka, ale jen proto, že dobrota člověka nezměrně přesahuje
laskavost jarní krajiny. Stačí si představit jak studený a bezútěšný se
může stát ten nejkrásnější pohled na přírodu člověku zcela
opuštěnému, který by rád vyměnil všechnu tu přírodní krásu za
jedinou lidskou tvář.
Abychom ještě zesílili uvedené hledisko, mohly by naše vývody
pokračovat tvrzením, že jakkoliv je nepatrná shoda mezi
křesťanstvím a přírodou, že také existuje nějaké jiné náboženství,
které se tolik jako křesťanství shoduje s lidskou přirozeností. Celkem
vzato, naturalistická náboženství nenabízejí člověku žádnou větší
naději, než je filosoficky pojatý souhlas s nevyhnutelným, vznešenou,
ale bolestnou rezignaci vůči pravdě, že příroda je mimo dobro a zlo,
že smrt je nevyhnutelným kontrapunktem života tak, jako je bolest
kontrapunktem radosti. To ale obětuje tu nejlidštější záležitost týkající
se člověka - jeho věčnou - dětinskou naději, že se nějak jednoho dne
uskuteční tužba jeho srdce. Kdo je tak hrdý a necitelný, že nepřipustí,
že by byl šíleně šťasten, kdyby nějakým podivuhodným kouzlem
mohla být splněna ona hluboká a zakořeněná tužba: Co kdyby
nakonec přece byl věčně trvající život po smrti? Kdyby existovalo na
věčnosti shledání s lidmi, které jsme milovali? Kdyby vždy a navždy
bylo možné zření a spojení srdcí s Bohem, jehož svatost přesahuje
nepoměřitelně tu nejhlubší radost, kterou jsme kdy poznali - cosi, co
zahrnuje všechnu rozmanitost tvarů a barev, jedinečnosti a
individuality, jichž si tak ceníme zde na zemi? Pouze křesťanství,
dalo by se argumentovat, má odvahu potvrzovat tuto základní naději,
kterou moudrost světa potlačuje, a tak je jediným fundamentálně
radostným náboženstvím. Bezstarostně hraje vysokou hru s obrazy
věcí, které jsou předmětem našich nejlepších nadějí, když vyzývá
člověka, aby vložil celou mohutnost své víry do myšlenky, že jeho
přirozenost v tom, v čem je nejlidštější, je stvořena k obrazu nejvyšší
reality - Boha. A je nutno dodat, že jestliže v takové hře
prohrajeme, nikdy se to nedovíme.
Možná, že toto není nejhlubší verzí konečného ideálu,
k němuž křesťanství směřuje. Nicméně je typické. V pojednání
o vztazích křesťanství k přírodě jsem totiž dosud nezkoumal
nejhlubší prameny křesťanské tradice. Snažím se postihnout onen
křesťanský postoj tak, jak je chápán velkým počtem inteligentních lidí

a jak se stal vlivnou silou v kultuře Západu. Jednotlivý křesťan bude
občas mít námitky při čtení následujících stránek, že to či ono není
tak, jak on rozumí křesťanství, a může zejména pociťovat, že podání
je teologicky nezralé. Než já jsem shledal, že když se křesťanští
teologové dostanou do jemnějších a mystických poloh, a občas, když
v rozpravě jsou tlačeni, aby se vyjádřili, co skutečně mají na mysli,
stává se stále nesnadnějším vyjádřit rozdíl mezi křesťanstvím a
řekněme Vedantou. My však zde mluvíme o charakteristikách, které
dělají křesťanství jedinečným - a většina inteligentních křesťanů, kteří
chápou své náboženství stranicky, ovšem trvá na jeho jedinečnosti, i
když jejich znalost jiných náboženství, je teprve v začátcích. My zde
pojednáváme především o atmosféře, o kvalitě citu, kterou
křesťanství přináší a která tak silně ovlivňuje kulturu. Vliv této citové
kvality je tak mocný, že se jí jedinec v praxi často poddává, i když
jeho intelektuální chápání víry je na výsost zralé. A výzva křesťanství
směřuje k velmi lidskému a velmi mocnému cítění - k lásce k člověku,
k jeho vlastnímu druhu, k základní touze po domově a po blízkých
lidech - to vše ve spojení s okouzlením
z heroismu, s výzvou k víře v možnost konečného vítězství nad zlem
a bolestí. Tváří v tvář této výzvě by nekřesťan mohl být
v pokušení cítit se jako kazisvět či jako kostlivec na banketu.
Avšak předpokladem (premisou) tohoto argumentu je právě to,
že v nejskrytějším koutečku srdce člověk se skutečně cítí být čímsi
jiným než jen součást přírody a že jeho nejhlubší touhou je věčná
radost s vyloučením smutku a útrap. Jak také Nietzsche praví v
Zarathustrovi:
„Všechny radosti chtějí trvat věčně,
hluboce touží po propasti věčnosti.“
Když však toto považujeme za rozhodnou a konečnou
skutečnost lidské přirozenosti a lidského cítění, ukazuje to
na formu uvědomování si sebe, která je dosud blízko povrchu - a
současně na sklon ke směšování toho, co pociťujeme jako důsledek
společenské podmíněnosti s tím, co pociťujeme absolutně a
nezbytně. Čím více člověk poznává sám sebe, tím více bude váhat
definovat svou přirozenost a tvrdit, co musí nezbytně pociťovat, a tím
více bude ohromen svou neschopností pociťovat dosud netušenými a
nepředvídatelnými způsoby. Tak tomu je tím spíše, jestliže se naučí
poznávat či vciťovat se hlouběji do svých negativních citových stavů do své osamělosti, smutku, lítosti, deprese či strachu - aniž se snaží
jim uniknout.
V mnohých tak zvaných primitivních kulturách platí jako
požadavek kmenového zasvěcení strávit dlouhý čas o samotě
v lesích či horách proto, aby se zasvěcovaný vyrovnal se samotou a

s nelidským charakterem přírody a aby odhalil, kým či čím skutečně
člověk je, což je odhalení stěží možné, když lidské společenství vám
říká, čím jste a čím máte být. Osamocený může objevit na příklad, že
pocit opuštěnosti je jen maskovaným strachem z neznámého, jímž je
on sám, a že to, co vyhlíží jako odcizený aspekt přírody, jsou jen jeho
obavy z vykročení mimo obvyklý a podmíněný způsob pociťování,
které promítá na lesní krajinu. Je mnoho dokladů prokazujících, že u
každého, kdo projde bariérou samoty, pocit individuální izolovanosti
náhle přechází hlavně silou její vlastní intenzity do stavu komplexně
pociťované totožnosti s vesmírem. To lze odbýt jako „přírodní
mysticismus“ či „panteismus“. Ale mělo by být zřejmé, že pocit tohoto
druhu odpovídá lépe vesmíru vzájemně souvisejících procesů a
vztahů, než vesmíru oddělených, balvanům podobných entit.
Čím více rozumíme hře svých pocitů, tím více zjišťujeme také
jejich podvojnost - zvláštní polaritu radosti a smutku, lásky a
nenávisti, pokory a pýchy, povznesení a deprese. Shledáváme, že
naše pocity nejsou stálými, nezávislými stavy, nýbrž pozvolna či
rychle se vyskytujícími stavy, takže trvání radosti by bylo tak
nesmyslné jako nápad kývat se stále jen doprava. Jinými slovy
neustálý pocit něčeho není pocitem právě proto, že je statický, takže
koncepce stálého dobra je slovní abstrakce, kterou si nelze ani
představit, ani pociťovat, ani skutečně přát. Taková myšlenka může,
ještě jednou být brána vážně jen těmi, kdo opravdově neprozkoumali
povahu cítění, kdo nemají vztah k přirozeným realitám skutečné
lidskosti, kterou považují za obraz boží.
Takto začínáme chápat důvody, proč křesťanství, jak je známe,
se tak hluboce liší ve svém stylu od přirozeného vesmíru. Křesťanství
je v rozsáhlé míře konstrukcí idejí či koncepcí, které si navzájem
přihrávají - aniž ale mají přiměřený vztah ke světu přírody, který jako
ideje reprezentují. Je ovšem pravda, že
v matematice a ve fyzice nacházíme konstrukce a ideje čistě
koncepční povahy, pro něž nemůžeme objevit žádný smysly
vnímatelný obraz - jako je tomu se zakřiveným prostorem či
s kvanty. Jenže alespoň ve fyzice tyto ideje mají vztah
k fyzickému světu tím, že ověřují svou užitečnost předpovídáním
průběhu událostí. Dále pak, fyzik netrvá na tom, že takové ideje
nutně představují nějakou konkrétní realitu. Nahlíží na ně spíše jako
na nástroje, jako na kompasy, pravidla či čísla, která nám umožňují
ovládat a měřit realitu - nástroje, které nejsou objeveny,
ale vynalezeny.
Nemůže tomu potom být tak, že mnohé z ústředních idejí
křesťanství jsou tvůrčími vynálezy, tak jako města, v nichž byly
odkojeny? To by ovšem platilo o kterémkoliv náboženství či
filosofickém systému potud, že jde o systém idejí, zejména takových,

které nemohou být ověřovány odkazem na zkušenost. Křesťanství se
však ostře liší v tom ohledu od ostatních tradic, jako je buddhismus či
Vedanta. U Vedanty mají ideje jen velmi druhořadou roli, neboť
skutečný střed těchto tradic spočívá
ve slovy nepopsatelném zážitku, což je konkrétní a bezeslovná
zkušenost, vůbec ne idea jako taková. V křesťanství nicméně
spočívá důraz spíše na více než zkušenosti, a byl v něm vždy
přikládán obrovský význam přijetí přesné formulace dogmatu, učení
či obřadu. Ve své historii křesťanství zavrhlo gnosi či přímý zážitek
Boha ve prospěch pistis či důvěry vůle v jisté zjevné výroky o Bohu.
Za těchto okolností je duch rozlišován od přírody jako abstraktní
od konkrétního, a záležitosti ducha jsou ztotožňovány se záležitostmi
mysli - se světem slov a s myšlenkovými symboly - které jsou pak
přijímány ne jako představitelé konkrétního světa, nýbrž jako něco,
na čem svět spočívá. Vždyť „na počátku bylo Slovo“ - Bůh Syn je
chápán jako božská idea, podle jejíhož vzoru byl vytvořen vesmír.
Takto sféra konceptů dostává nejen svůj vlastní nezávislý život, ale
život více reálný a více fundamentální než je život neslovné přírody.
Ideje nepředstavují přírodu, ale příroda představuje ideje v těsném
hávu hmotné látky. Odtud pochází, že to, co je nemožné a
nepředstavitelné v přírodě, je možné v ideji - jako je možnost trvalého
oddělení pozitivního
od jeho polarity s negativním, a radosti od její závislosti
na smutku. Stručně řečeno, čistě slovesná možnost je posuzována
jako něco, co má vyšší realitu než fyzická možnost. Lze jen těžko
necítit, že jde o sílu myšlení, které se vymklo kontrole unášejíc samo
sebe a bránící se proti obvinění
z nesmyslnosti tvrzením, že jeho vlastní realita je prvotní a
příroda je jen jeho nepovedenou kopií.
Slovy se dají oddělit věci, které jsou v přírodě neoddělitelné;
neboť slova jsou hrací známky a třídiče, které mohou být uspořádány
v jakémkoliv pořádku. Slovo „jsoucno“ je formálně oddělené od slova
„nicota“, podobně jako „radost“ od „bolesti“. Ale v přírodě tvoří
jsoucno a nicota či těleso a vesmír vztah tak neoddělitelný jako je rub
a líc. Stejným způsobem zakrývá formálně statický charakter našich
slovních výrazů pro city fakt - či lépe událost - že naše city jsou spíše
pohybem v určitém směru než stavy a že v oblasti pohybu není
severu bez jihu.
Ve velkých asijských tradicích není však pojem duch - jako
Brahman či Tao - tak snadno smísitelný s nějakým abstraktem. Duch
je nalézán v přímém zážitku konkrétního přirozeného světla v tom, co
by buddhisté nazvali „takovostí“ (tathata) - to je v jeho slovně a
pojmově nevyjádřitelném stavu. Nemyslíme tím ale svět v jeho
materiálním či fyzickém stavu, neboť, jak dále uvidíme, slovo

„materiální“ zastupuje svět jakožto „zmetrovaný“ - tedy změřený tedy slovně nevyjádřitelný svět reprezentovaný pomocí oddělených
faktů, věcí a událostí, které tak jako metry a centimetry jsou lidskými
vynálezy pro ovládnutí a popis světa. Neexistuje slovo pro to, co svět
je ve svém přirozeném slovy vyjádřitelném stavu. Vždyť otázka „Co je
to?“ je ve skutečnosti dotazem „Ve které třídě věcí je to zařazeno?“
Nyní by mělo být zřejmé, že zatřiďování je také lidským výmyslem a
že přirozený svět se nám nepodává v klasifikované podobě, v
nádobách
s vinětami. Když se zeptáme, čím něco je ve svém přirozeném stavu,
může být jedinou odpovědí ukázat na to přímo a navrhnout
tazateli, aby to pozoroval s uklidněnou myslí.
Klidné pozorování tohoto druhu je přesně to, co je zde míněno
vnímáním (na rozdíl od jednotlivých vjemů), což je postoj a přístup ke
zkoumání přírody, máme-li znovu nabýt svůj původní pocit integrity s
přirozeným světem. V taoismu a zenu tento postoj je nazýván kuan či
„bezeslovní kontemplace“. Právě tak, jako musíme být občas zticha,
abychom slyšeli, co nám chtějí říci druzí, tak také myšlení samo musí
být tiché, má-li se myslit na něco jiného než na sebe. Nemusíme být
příliš překvapeni, že když tento klid chybí, naše mysl začne být
obtěžována slovy o slovech, které se týkají slov. Je jen krůček od
tohoto stavu k představě, že slovo je před samou přírodou, ačkoliv
ve skutečnosti jeho priorita je pouze ve vztahu ke klasifikaci přírody k třídění přírody na věci a události. Nikoliv přirozený svět sám o sobě,
ale
jednotlivé
věci
jsou
vytvářeny
slovy.
Obojí
se
směšuje z nedostatku klidu mysli.
Kouzlo slov není v žádném případě nějaké čarování,
k němuž jsou disponováni jen intelektuálové. I nejprostší lidé jsou
stejně snadno jeho kořistí a zdá se, že na všech úrovních společnosti
- v kulturách, kde se rozvinulo křesťanství - došlo
ke zvláštnímu pomatení lidí, tímto mocným nástrojem řeči. Byli jím
unešeni jako nová technická hračka unáší dítě, takže nadměrná
slovesná komunikace je v pravdě charakteristickou nemocí Západu.
Prostě jsme neschopni ji zastavit, neboť když nemluvíme ke druhým,
jsme nutkáni k myšlení, to jest mluvíme nehlasně k sobě samým.
Komunikovat se stalo nervovým návykem a šokují nás jako tajemné a
matoucí takové kultury, které neříkají hned všechno, nebo ještě hůře,
očekávají od nás, že porozumíme určitým věcem, aniž byla o nich
řeč. Nikdy nezapomenu na japonského umělce Hasegavu, který ječel
rozhořčeně nad nekonečnými dotazy svých studentů ze Západu: „Co
se to s vámi děje! Cožpak neumíte vnímat?“
Pro jeden typ kultury je tedy „pravda o přírodě“ slovní vysvětlení
či rekonstrukce světa, považovaného za systém zákonů, které jsou
zde napřed a tvoří jeho podstatu, tak jako plán v mysli architekta

předchází zbudování domu. Avšak pro jiný typ kultury je to příroda
sama o sobě, zažívaná přímo v mentálním klidu, který se v zenbuddhismu nazývá wu-nien, čili ne-myšlenka.
____________________
(Druhá poznámka pod čarou: Ale není to, co bychom nazvali „bezmyšlenkovitostí“ či
pouhou prázdnotou mysli. Neboť myšlenky jsou myšlenkami uvnitř přírody i
o přírodě a kuan či bezeslovná kontemplace může trvat dokonce v samotném středu
myšlení. Kuan je proti nepřítomnosti, „mentální mitose“ - rozdvojení mysli, která se stále
snaží se rozdělit, když se pokouší současně být činná i uvažovat
o sobě, myslit a přemýšlet o myšlení, a tak zakládá nekonečný zpětný pohyb či bludný
kruh „slov o slovech o slovech“ - „words about words about words“)
____________________

Takto nacházíme v kulturách Dálného východu zřídka protiklad
mezi náboženstvím a přírodou, který je tak charakteristický pro
Západ. Naopak, nejlepší buddhistické a taoistické umění Číny a
Japonska není - jak by se dalo předpokládat - zaměřeno na formálně
náboženská témata, ale na krajinomalbu, na studie ptáků, skal a
rostlin. Navíc zen je přímo aplikován na techniku zahradničení a na
styl architektury, která promyšleně včleňuje dům do jeho přírodního
okolí, což současně zahrnuje člověka a přijímá přírodu. To vyjadřuje spíše než Buddhovy obrazy - poznání konečné reality.
Zde bychom mohli zaznamenat zvláštní a jasně triviální příznak
roztržky mezi křesťanstvím a naturalistickými formami umění Dálného
východu. Je kupodivu zcela nemožné vyjádřit ústřední symbol
křesťanství - kříž či ukřižování čínským stylem malířství. Mnohokrát
se o to pokoušeli, ale nikdy úspěšně, neboť symetrická forma kříže
zcela ničí rytmus čínského malířství, pokud je kříž zobrazován jako
ústřední motiv obrazu. Čínští křesťané se snaží vyřešit tento problém
tím, že malují rustikální kříže s kůrou, s ratolestmi a mechem na
dřevu. Ale ona dvě přímá břevna zjevně neladí se zbývající částí
malby a umělec nemůže sledovat svou přirozenou tendenci ohýbat
nepravidelně přímé linie aniž zničí symbol kříže. Malíř totiž následuje
přírodu tím, že miluje tvary plynulé, nepravidelné, nesymetrické,
mimořádně vhodné pro umělcovy výtvarné prostředky, jimiž jsou
měkký štětec a černá ruš. V uměleckých formách křesťanství však,
jak je známe z byzantinismu a gotiky - nalézáme zálibu pro
architekturu a uhlazenost. Bůh je znázorňován jako trůnící monarcha
a rituály církve jsou vytvořeny podle vzoru dvorských vládců.
Obdobně ve starém hebrejském náboženství byla archa úmluvy v
podstatě trůnem, skrytým ve vnitřní svatyni Nejsvětější svátosti,
zbudované
ve
formě
perfektní
krychle,
symbolu
úplnosti a dokonalosti.
Ze stanoviska čínské filosofie a estetiky tato symetrická a

architektonická dokonalost je ztrnulá a bez života. Takové formy se
jen zřídka nacházejí v přírodě, a tak, když čínský umělec začíná
malovat ztrnulý kříž, dostává se do vnitřního konfliktu, neboť to, co si
opravdu přeje malovat, je žijící strom. Navíc přemýšlí o síle skryté za
přírodou ne v podobě monarchy, ale jako o Tao - to je o cestě, běhu
či toku přírody - a nalézá pro ně obrazné vyjádření ve vodě a větru,
ve vzduchu a oblacích právě tak jako v procesech růstu. Nemělo
žádný smysl, aby Tao jevilo sklony se vnucovat nebo zářit ve slávě
jako monarcha, ale spíše pracovat skrytě a neznámé, dávajíc najevo,
že všechny jeho velké činy jsou dílem jiných. Řečeno slovy Laoceovými:
Velké Tao proudí všude
vlevo i vpravo.
Vše je svou existencí na něm závislé,
a ono je neopouští.
Nečiní si žádné nároky na své dílo,
miluje a živí vše,
ale nehraje si nad tím na pána. (XXXIV)
Naproti tomu:
Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun;
jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě
plášť zbrocený krví a jeho jméno je slovo boží. Za ním nebeská
vojska na bílých koních, oblečená do bělostného kmentu. Z jeho úst
vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou
berlou. On bude tlačit lis plný trestajícího hněvu Boha všemohoucího.
Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král Králů a Pán Pánů.
__________________________
(3. poznámka: Zjevení XIX, 12-16)

__________________________
Jakkoliv velkolepý je uvedený text, jeho styl je zcela odlišný od
taoistické koncepce monarchy, který má
mírnit svou břitkost;
zbavit se své oddělenosti;
tlumit svou skvělost;
srovnávat se s prachem země.
Toto se nazývá hlubokou totožností. (1vi)
________________________
4. poznámka pod čarou: To je hluboká (či tajemná) totožnost člověka a přírody).

________________________
Neboť:
Vladař, který si přeje vynikat nad lidmi,
musí o sobě mluvit, jako by byl nižší, než jsou oni.
Chce-li být v čele lidí, musí se držet za nimi.
Takto, když mudřec je nahoře,
lidé jej nepovažují za břemeno,
když je v čele.
Lidé nepociťují, že by překážel. (1xvi)
Král přejímá svůj vzor z Taa, nikoliv Tao od krále. Tao je vždy
anonymní a nepoznané; neustálá proměnlivost a plynulá nestálost
přírody je považována za symbol skutečnosti, že Tao nemůže být
nikdy uchopeno a vyloženo v jakékoli ustálené formě.
Architektonický a umělý styl křesťanství není nikde tak zjevný
jako v ideji Boha, co by stvořitele světa a tím světa co výtvoru, který
je zbudován podle záměru a který proto má důvod a možný výklad.
Způsob, jak působí Tao je však nazýván wu-wei, což se dá přeložit
jako „neúsilí“ nebo „netvoření“. Z hlediska taoistické filosofie přírodní
útvary nejsou udělány, ale vyrůstají a je ovšem radikální rozdíl mezi
organickým a mechanickým. Věci udělané - jako domy, nábytek a
stroje - jsou smontovány ze skladebných dílců z venku dovnitř. Avšak
věci, které vyrůstají, tvarují se zevnitř navenek. Nejde o montáž
původně oddělených částí. Ony rostou dělením, přičemž vytvářejí
vlastní strukturu od celku k částem, od jednoduchého ke složitému.
Je fascinující pozorovat růst krystalu, což je předmět, který
v přírodě vypadá nejpřirozeněji. V roztoku se krystal neobjevuje kus
po kuse, ale celý najednou, jako by šlo o promítnutý obraz postupně
zaostřovaný na projekčním plátně. Obdobně se silokřivky v
magnetickém poli neobjevují na pokračování, nýbrž vytvoří v
ocelových pilinách obraz, jako by je tisíc rukou nakreslilo naráz - vše
v bezvadné koordinaci. I když takový objekt, jako je lodyha rostliny,
roste rovnoměrně, nečiní tak pouhým přidáváním, jako se staví zeď z
cihel nebo jako se lije beton. Celý tvar se rozšiřuje zevnitř a tento
směr
„zevnitř“ je
právě
významným
obsahem
čínského pojmu „příroda“ či spontánnost.
Forma křesťanství se liší od formy přírody, protože v kostele a v
jeho duchovní atmosféře se nalézáme ve vesmíru, který byl udělán.
Mimo kostel se nalézáme ve vesmíru, který vyrostl. Bůh, který stvořil
svět, stojí takto mimo něj tak jako tesař stojí mimo své výtvory;
zatímco Tao dává světu růst, je uvnitř něho. Křesťanské učení v teorii
připouští, že Bůh je immanentní (ve všem přítomný) - ale v praxi se
vždy zdůrazňuje jeho transcendence, jeho odlišnost. Je nám

dovoleno myslit na něj jako přítomného ve věcech a ve světě, ale jen
za striktní podmínky, že udržujeme nekonečnou kvalitní rozdílnost
mezi Bohem a stvořeným, v němž přebývá. Dokonce i když je mimo tak jako architekt
je také ve skutečnosti vně domu, který
zbudoval, i když do něj vstoupí, aby ozdobil interiér.
Když tedy západní a křesťanské myšlení pojímá člověka a
vesmír jako udělané, snaží se, aby je vykládalo mechanicky - a to je
současně jak jeho genialita, tak jeho slepota. Jde o fixní ideu, že
vesmír se skládá z věcí či entit od sebe rozlišených, které jsou právě
oněmi dílci umělých výrobků. Člověk sám je také jen dílcem
přivedeným zvnějšku do celkové montáže přírody, tak jako se cihla
přidává co stavební díl do budovy. Navíc se fungování přírodního
vesmíru chápe podle zákonů logiky - jako mechanický řád věcí,
nahlížený jako lineární řada příčin a následků omezeným vědomím,
které je vnímá a symbolisuje jednotlivě
po části. Země a nebe se měří přirovnáváním svébytných a
roztodivných tvarů přírody k Euklidovým abstraktním kruhům,
trojúhelníkům a přímkám. Příroda se jeví jako mechanismus, protože
taková mentalita může pochopit z přírody jen tolik, kolik může vtěsnat
do nějaké mechanické či matematické analogie. Takováto mentalita
ve skutečnosti nikdy nevidí přírodu. Vidí jen vzorce geometrických
forem, které dokázala na přírodu promítnout.
Naneštěstí toto mechanicky formované myšlení dopadá zpětně
na samého Boha, neboť ačkoliv křesťanství usilovně zdůrazňuje, že
Bůh je osoba a je živý, postrádá jeho přirozenost, tak jako je
pojímána v praxi, ten nejdůležitější přívlastek osobnosti. Bůh je ve
skutečnosti chápán jako soubor principů - zásad morálky a rozumu,
vědy a umění. Také jeho láska smíšená se spravedlností je obdobně
měněna na zásadu, neboť jde spíše o chtěnou lásku než o lásku
pociťovanou, je to spíše
v archaickém smyslu než ve smyslu moderním a sentimentálním.
Neboť když živé organismy rostou zevnitř navenek, a nedávají si tvar
tak, že stojí vně sebe, jako to dělají architekti a mechanikové,
pohybují se spíše ve shodě s vnitřní spontánností než podle
objektivních principů. Niternost je proto tajuplná a nevypočitatelná,
ale není ani chaotická ani rozmarná. Nepracuje podle zákona, ale
„zákony přírody“ jsou čímsi neohrabaně odvozeným od jejího chování
- čímsi ex post facto (dodatečně se stavším, pozn. překl.) Zákony
přírody jsou mechanickou analogií živého, spontánního řádu, jsou
trojúhelníkem, který zastupuje horu.
Jednou, kdy se mě mé děti ptaly, co je Bůh, odpověděl jsem, že
Bůh je nejhlubší nitro všech věcí. Jedli jsme grapy a děti se ptaly, zda
Bůh je uvnitř grapů? A když jsem řekl, že ano - řekly: „Tak rozkroj
jeden grape a podívej se dovnitř!“ Když jsem rozkrojil grape, řekl

jsem: „To je zajímavé, nemyslím, že jsme našli ten pravý vnitřek.
Našli jsme zase jen jiný vnějšek. Zkusme to znovu.“ Tak jsem
rozkrájel jednu z obou polovic a druhou jsem dal jednomu děcku do
pusy. „Ó, miláčkové,“ vzkřikl jsem, „zdá se, že máme zase jen více
vnějšků!“ Znovu jsem dal jednu z obou čtvrtin dítěti a druhou jsem
rozřízl. „Well, vše, co vidím, je zase další vnějšek,“ řekl jsem a spolkl
jednu osminku sám. Ale když jsem se chystal rozříznout tu druhou,
má dcerka skočila ke své kabelce a zvolala: „Podívej se, tady je
vnitřek mé kabelky a Bůh tam také není!“ „Ne,“ odpověděl jsem, „to
není vnitřek tvé kabelky. To je vnitřní vnějšek, ale Bůh je vnitřní
vnitřek, a nemyslím, že se někdy takhle k němu dostaneme.“
Neboť skutečné „uvnitř“ se nemůže stát nikdy objektem.
Protože o niternosti (podstatě) svého životního procesu nevíme nic,
či spíše neumíme říci, jak a proč žijeme, přestože je to naše
nejvnitřnější já, které působí, že žijeme. My však ve skutečnosti
nepoznáváme - alespoň ne my na Západě - že to působíme my;
neboť, pokud vědomě neřídíme či nerozumíme, jak se vytváří náš
nervový systém, máme pocit, že to působí někdo jiný, či něco jiného snad Bůh. Cítíme se být cizími vůči vlastnímu nitru, takže i mystik
pociťuje, že jeho vnitřní zážitek Boha je zážitkem čehosi úplně od něj
odlišného. Než to je tím, že jeho srdce pociťuje rovněž svůj tlukot
jako cosi „odlišného“, když pulsuje ve shodě s bezděčným, na vůli
nezávislým životem, který se jeví být více jeho vlastním než naším.
Naučili
jsme
se
ztotožňovat
sebe
pouze s úzkou a povrchovou oblastí vědomí a vůle.
Boha si pak představujeme jako obraz tohoto povrchového já - i
když s nesmírně rozšířenými možnostmi. Bůh je „jiné“ vědomé Já,
které navrhuje a provádí jak naše vnitřní procesy tak i všechna díla
přírody. Svou vševědoucností dosáhne vědomě a současně do všech
věcí a svou všemohoucností podrobuje to vše své vůli. Na první
pohled jde o uchvacující a báječnou koncepci - nekonečně vědomá
mysl současně soustředěná na každou galaxii a také na každý atom,
a to v plném rozsahu své pozornosti. Než při dalším promyšlení jde o
koncepci spíše obludnou než báječnou - o druh intelektuální
elefantidy, neboť jde prostě o obrovské zvětšení a znásobení
vědomého, analytického způsobu vědění, neboť Bůh je chápán v
podobě odděleného vědomí bez niternosti, neboť nezná pouze vše,
ale také sebe sama skrz naskrz, pro své vlastní vědomé chápání je
sám zcela průhledný; jeho subjektivita je totálně objektivní, a právě z
tohoto důvodu postrádá nitro. Toto je snad právě ono, čemu by se
západní člověk sám rád podobal: osobnost s úplnou vládou nad
sebou, analysovaná až do krajních hloubek svého vlastního
podvědomí, pochopená a vysvětlená až do posledního atomu mozku
a až do této míry zcela zmechanizovaná. Když ovšem každý, i

nejposlednější element niternosti se stal předmětem poznání, pak se
osobnost redukuje na chřestící skořápku.
Obdobně obludný je pojem absolutní všemohoucnosti, pokud je
tato chápána jako dokonalá sebevláda, která je
ve skutečnosti rovnocenná stavu úplného ochromení. Vždyť ovládání
je do určité míry omezování, a systém, který je dokonale omezen, je
zcela zamrzlý. Zajisté, když říkáme, že klavírista či tanečník svou
činnost plně ovládá, máme na mysli jistou kombinaci sebekontroly a
spontánnosti. Umělec vytvořil oblast kontroly, v níž může opustit sebe
ve prospěch spontánnosti bez zábran. Spíše bychom měli Boha
chápat jako někoho, jehož spontánnost je tak dokonalá, že
nepotřebuje žádnou kontrolu, jehož vnitřní podstata je tak
harmonická, že nevyžaduje žádné vědomé zkoumání. Avšak to už
není Bůh, král, jak je církví zobrazován co vládnoucí ve vesmíru
formou dobrodějného despotismu prováděného osvícenou mocí.
Naštěstí je v křesťanství ještě jiný proud, i když je zřetelnější ve
východní ortodoxii než v západní. Je jím náhled, že stvoření je boží
„kenosis“ čili „sebevydávání“. Inkarnace Boha-Syna v Ježíši se
považuje za historický obraz celého tvůrčího procesu
ve vesmíru.
„Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši:
Který způsobem bytí byl roven Bohu,
a přece na své rovnosti nelpěl,
nýbrž sám sebe zmařil,
vzal na sebe způsob služebníka,
stal se jedním z lidí.
A v podobě člověka se ponížil,
v poslušnosti podstoupil i smrt,
a to smrt na kříži.“
_____________________
(5. poznámka pod čarou: Sv. Pavel k Filipským, II,5-8. Kenotická teorie stvoření
na rozdíl od inkarnace, je snad něčím z názoru menšiny v Ortodoxní církvi, co převažuje
hlavně mezi mystiky Hesychastickými.)

_____________________
Za boží sebevydávání a sebeskrývání se považuje svět jako
stvoření Boha-Syna, Božího Slova, takže příroda není ani tak řízena
zvenčí jako je oživována zevnitř. Láska, která „pohybuje sluncem a
hvězdami“, se považuje za vnitřní sílu, kterou je Bůh věčně sám sebe
vydávající. Jak v katolickém, tak v protestantském učení je obdobný
směr, který vidí v pokoře a v sebeponížení Boha v Kristovi hlubší
projev božského srdce než všechny obrazy královské pompy a moci.

Ale tento směr je neutralizován myšlenkou, že „jediná plná, dokonalá
oběť“ patří historicky minulosti a že nyní zmrtvýchvstalý Kristus
vládne
ve slávě po pravici Otce, odkud přijde soudit ohněm živé i mrtvé.
Také zde může opět citlivý teologický náhled usmířit oba motivy.
Může nahlížet na královské zobrazení jako na smysl nejčistšího nitra,
duchovní a neviditelné slávy, pokory a lásky. Může ukázat, že oheň
soudu je spalovaná pýcha a obavy v srdcích těch, kdož se nechtějí
oddat lásce a víře. Ale i pak zavádí toto zobrazení
na nesprávnou cestu, a protože je zde obrazové podání účinnější než
racionální výklad, bylo by lépe je odstranit či změnit, než je
oddiskutovat. Vždyť jsou to spíše obrazy - skutečné i slovní - než
vlastní učení, co vytváří přesvědčující citové chápání toho kterého
náboženství, a považovat je za něco relativně triviálního znamená být
necitlivý k vlivu, který vykonávají nejen na ty, kteří jim doslovně věří,
nýbrž i na ty, kdož žijí v jejich atmosféře - i když je chápou alegoricky.

____________________
6. poznámka pod čarou: Dějiny křesťanské teologie a apologetiky by mohly být napsány
z toho hlediska, že jejich vývoj vznikl z velké části jako důsledek matoucího, biblického
zobrazování a neustálé nutnosti vysvětlovat zmatky. Spisy prvních Otců církve
pojednávají takřka v pracovním pořádku o mnohém ze Starého zákona alegoricky - aby
rozumně zdůvodnili krutost Pána Boha v raném hebrejském obrazném podání - což
Origenes nazýval „dětinstvím“. A až dosud apologeti musí stále poukazovat na to, že
není třeba představovat si Boha jako bělovlasého starce na trůnu a nebe jako zlaté
město nad oblohou.)

____________________
Když se tedy vrátíme k osobnímu dojmu, o němž jsem hovořil
na počátku, obrazné podání křesťanství a atmosféra chrámů se zdá
být zcela jiná než svět za jejich zdmi. To je dáno tím, že když odejdu
z chrámu za město a vyjdu pod volnou oblohu, když jsem s ptákem
při vší jeho hltavosti, s mraky s jejich hřměním, a když jsem s oceány
a jejich bouřemi s monstrózními tvory pod hladinou - nemohu vnímat
jako křesťan, neboť se nacházím ve světě, který narůstá zevnitř.
Prostě nejsem schopen vnímat jejich život jako by přicházel shůry,
zpoza hvězdy, i když chápu, že je to jen hovorový obraz. Přesněji
řečeno, nemohu pociťovat, že jejich život přichází od kohosi jiného,
kdo je kvalitativně a duchovně vnější vůči všemu, co žije a roste.
Cítím naopak, že celý tento svět je pohybován z nitra tak hlubokého,
že je to také mé nitro mnohem pravějším já, než je mé povrchové
vědomí. Můj smysl pro příbuzenství s tímto světem není spojen jen s
jeho zřejmě sympatickými a nádhernými aspekty, nýbrž rovněž s

aspekty úděsnými a podivnými. Shledal jsem totiž, že obludné a
nelidské aspekty ryb a hmyzu a plazů nespočívají ani tak v nich, jako
ve
mně.
Jsou
vnějšími
vtěleními
mých
husích
kůží
a mrazení při pomyšlení na bolest a smrt.
Do jisté míry se konflikt mezi duchem a přírodou zakládá
na ztotožňování smrti a rozkladu se zlem, jako by nešlo o původní
součást božího plánu. Je ovšem snadné ukázat, že život je vlastně
život-smrt spíše než život jako protiklad smrti - ale žádná
racionalizace nezmění existující hluboce zakořeněný odpor
ke smrti. Jenže problém smrti se nedá zajisté řešit odstraněním smrti,
což je téměř useknutí hlavy za účelem vyléčení bolesti hlavy.
Problém spočívá v našem odporu a zvláště v naší neochotě tento
odpor
pociťovat
jakoby
šlo
o
slabost,
za
níž
bychom se museli stydět.
Tedy znovu - spojování Boha s bytím a životem, které
z něho vylučuje nebytí a smrt, a pokus triumfovat nad smrtí zázrakem
zmrtvýchvstání - znamená nevidět, že uvedené páry protiv nejsou
alternativními, nýbrž korelativními. Být či nebýt - to není otázka,
neboť čisté bytí a čisté nebytí jsou jako rozumové pojmy rovnocenná
„strašidla“. Jakmile se však vnímá vnitřní identita těchto korelací a
rovněž toho, co leží mezi člověkem a přírodou, mezi poznávajícím a
poznávaným, pak se smrt, jeví pouze jako návrat k oné nepoznané
niternosti, z níž jsme se zrodili. To neznamená, že smrt - řečeno
biologicky - je obráceným zrozením. Jde spíše o to, že pravý vnitřní
zdroj života nebyl nikdy zrozen, nýbrž vždy zůstával uvnitř, jaksi
obdobně jako zůstává život ve stromu, i když plody přicházejí a
odcházejí. Vnějškově jsem jedním z mnoha jablek. Vnitřně jsem tím
stromem.
__________________
(7. poznámka pod čarou: Toto je ovšem vyjádřeno poeticky - ne fantasticky, nýbrž
analogicky. Život ve stromu není zřejmě tím, co míníme, když myslíme na „život“
v jeho vztahu ke „smrti“. Jde o „vnitřní totožnost“, která nemůže být navenek vyjádřena,
neboť slova, jako zatřiďovatelé nás nutí mluvit v kategoriích, v nichž věci buďto jsou
anebo nejsou.)

__________________
Možná, že toto měl na mysli Ježíš, když řekl: „Já jem vinný
kmen, vy jste ratolesti.“ Vždyť křesťanství není nezbytně proti přírodě;
v jeho tradici leží semena květeny, která může jednou hluboce
pozměnit jeho atmosféru. Přísný kříž se může zazelenat jako prut
Jesseův, a mezi trny nést květy; neboť jak to naznačuje jeden starý
církevní hymnus, kříž je ve skutečnosti strom:
Crux fidelis, inter omnes
arbor una nobilis;

Nulla silva talem profert
Fronde, flora, germine.
Dulce lignum, dulces clavos,
dulce pondus sustinet.
(Věrný kříž, strom vznešený mezi stromy; žádný les neposkytuje tolik
listí, květů a plodů. Sladké dřevo, sladké hřeby a sladké břímě
nesou.)
Toto se musí stát, jestliže čínský umělec má být schopen
zobrazit ukřižování. Zajisté to neznamená pouze symboliku nahradit
stromem tuhá dřevěná břevna. Také to neznamená přikrašlování
symbolu, aby se zakryl smrtelný zápas a krev. Šlo pouze o vnější
znamení, že člověk Západu odhalil Boha přírody namísto Boha
abstrakce a že ukřižování není pouze vzdálenou a izolovanou
historickou událostí, nýbrž vnitřním životem světa, který viděn z
vyššího než úzce individuálního hlediska, je posvátný až do „morku
kosti“. Skutečnost, že život má vždy vztah ke smrti, že se žije
obětováním života, tato skutečnost ukazuje, že tento „pouze
přirozený“ svět je vlastní inkarnací: „Toto je mé tělo, které se vydává
za vás a toto je má krev, která se prolévá za vás.“ Prorocky pak
hymnus pokračuje:
Flecte ramos, arbor alta,
Tensa laxa viscera,
Et rigor lentescat ille,
Quem dedit nativitas;
Et superni memra Regis
Tende miti stupite.
(Sehni větve, strome vznešený; své tuhé vazy uvolni, tvrdost
vrozenou změkči a na vznešeném kmeni rozprostři údy božského
Krále.)
Avšak tuhé vazivo dosud nebylo uvolněno, a to z toho důvodu,
že přírody se dosud bojíme jako podvodnice a pokušitelky jako Matky
Pavoučnice, propasti vesmírného toku, která stále hrozí pohltit
lidskou osobu. Na přírodu se díváme jako na divočinu, která ohrožuje
zahrady, či jako na oceán odplavující břehy, jako na slepé,
neorganizované, povětšině rakovinné bujení, proti němuž lidské dílo
musí být chráněno s neutuchající bdělostí. Vrcholem lidského díla je
osobnost, vědomé já, kterému je třeba archy spásy proti vodám
nevědomosti
s
jejich
mocnými proudy „animálních“ chlípností a strachu.
Křesťanské učení na rozdíl od křesťanského cítění, ví nicméně,
že příroda se nalézá v procesu spásy a že její temné a destruktivní

aspekty pracují pouze podle svolení a řízení boží vůle. Bezmezně
mocný božský řád není přírodou nijak ohrožován. Ale lidský řád s
jeho úzkost budícím darem svobody je bezpečný proti přírodě jen
pokud se řídí příkladem božského řádu. Jakmile se lidské odvrací od
božského, příroda se stává - jako ďáblové - nástrojem hněvu božího.
Když proto pokřesťanská technická společnost vidí v přírodě jen
rozsáhlou oblast bezcílného vývoje, jíž člověk musí neúprosně vnutiti
svůj prostředek, musí křesťan stále poukazovat na to, že příroda
bude vždy nepřátelská k tomu, kdo ztratil Boha. Bude nám
připomínat světce, kteří mohli žít bez obtíží mezi dravou zvěří a kteří
měli moc poroučet zázračně silám přírody.
Ale v jádře je to koncepce universální jednoty, která je imperiem
závisejícím svrchovaně na síle božské všemohoucnosti; je to
kosmologie, jejíž řád je spíše politického než organického charakteru.
Je pravda, že tak, jak křesťanství vyzrává, síla všemohoucnosti je
chápána víc a více jako přesvědčující síla lásky, tak jako v dobře
spravovaném státě se stává možným zrušit trest smrti a posílat
zločince na psychiatrickou léčbu místo do vězení. Ale i v tom
nejlepším státním zřízení síla zůstává konečnou autoritou, jakkoliv
dobře ukrývána. To je proto, že - politicky chápáno - lidé jsou ti druzí,
to znamená odcizení vůli a izolovanému vědomí, kterým proto řád
musí být ukládán zvnějšku. Politický řád je tedy v principu odlišný od
organického řádu, v němž části tvoří celek přirozeně - na rozdíl od
působení síly a přesvědčování. V organickém řádu je nejdříve celek a
jeho části vznikají ve vzájemné souvislosti uvnitř něho. V politickém
řádu je však celek vytvořen podle plánu. Neexistuje „politické tělo“
neboť politická společenství jsou spíše sestavená než narostlá.
Obdobně ani vesmír ani církev nemohou být považovány také
za království boží. Obě tyto koncepce jsou hluboce protikladné.
Neexistuje společná míra pro řád révy a pro řád sídelního města.
Avšak - opakuji znovu - je jasné, že politická koncepce vesmíru a
následně i politická koncepce lidské společnosti jdou ruku v ruce se
zlomkovitým a neuspořádaným světovým názorem, s mentalitou tak
okouzlenou řečí a myšlením, že ztratily sílu vnímat interval skutečnost ležící mezi pojmy. Pojmy, Euklidovy body, účely a
hraničná omezení jsou vším a jejich obsah ničím.
2. Věda a příroda
Jeden pradávný indický král byl nešťastný, že země je tak
drsná vůči měkké lidské noze a zamýšlel pokrýt povrch celého
království kůžemi. Jeden z jeho rádců však poukázal na to, že stejný
výsledek může být dosažen daleko jednodušeji tím, že se vezme
jedna kůže a nakrájí se na menší kusy, které se pak připevní na

chodidla. Tak vznikly první sandály. Pro hindy není pointou této
historky, že jde o zřejmou ilustraci technického vtipu. Pro ně je to
podobenstvím dvou rozdílných přístupů ke světu, přístupů, které
přibližně odpovídají progresivistickým a tradicionalistickým typům
kultury. Tradicionální kulturu reprezentuje technicky obratnější řešení
jen tehdy, když se cítí, že je pro člověka snazší, aby se přizpůsobil
přírodě, než aby přizpůsoboval přírodu sobě. To je důvod, proč věda
a technika, jak je známe my, nevznikly v Asii.
Západní lidé obvykle mají za to, že asijská lhostejnost
k vládě techniky nad přírodou je buďto tropická lenost či nedostatek
společenského vědomí. Snadno lze uvěřit, že náboženství, která se
věnují spíše vnitřním než vnějším řešením otázky utrpení, povzbuzují
necitlivost vůči hladu, nespravedlnosti a nemocem. Je snadné říkat,
že jde o aristokratické metody vykořisťování chudých, ale není asi tak
snadné vidět, že chudí jsou rovněž vykořisťováni, když jsou vedeni k
tomu víc a víc vlastnit a k tomu, aby si pletli štěstí s rostoucím
získáváním věcí. Moc měnit přírodu či konat zázraky zakrývá pravdu,
že utrpení je relativní a že skutečnost, že příroda nesnáší vakuum,
platí v první řadě o starostech.
Pokus Západu proměnit vzhled přírody pomocí vědy a techniky,
má své kořeny v politickém typu křesťanské kosmologie. Křesťanští
apologetové se ovšem ospravedlňují, poukazujíce
na to, že věda vznikla především v kontextu židovsko-křesťanské
tradice, třebaže v neustálém konfliktu s ní. Ke konfliktu mezi
křesťanstvím a vědou může docházet už z toho důvodu, že
křesťanství i věda mluví stejnou řečí a pojednávají o témže vesmíru vesmíru faktů. Nárok křesťanství na jedinečnost je spojen s jeho
lpěním na pravdivosti jistých historických faktů. Pro ostatní duchovní
tradice mají historická fakta menší význam, kdežto pro křesťanství
bylo vždy „zcela podstatné“, že Ježíš Kristus skutečně fyzicky vstal z
mrtvých, že byl, mluveno biologicky, zrozen z panny a že i Bůh má
jistý druh objektivní a zevní reality, kterou my spojujeme s pojmem
„tvrdá fakta“. Křesťané, kteří to tak neberou, trvají také méně na
jedinečnosti svého náboženství. Nicméně povaha většiny běžných
teologií, ať katolických či protestantských, znovu zdůrazňuje
historičnost biblického vyprávění. Dokonce mezi teologickými liberály,
kteří mají své pochyby o zázracích, nabývá tento trend zvláštní
formy v argumentaci, že historizující a vyprávěčský styl křesťanství, i
když je v jistých aspektech nehistorický - nicméně odhaluje, že
historie je rozvinutím božích záměrů.
Křesťanství je také jedinečné v tom, že historická skutečnost na níž trvá - jsou zázraky, což ukazuje na stav myšlení, pro který
přeměna fyzického světa má obrovský význam, neboť „jestliže
Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše víra marná.“ Jiné tradice mají

zázračných prvků celou řadu, ale vždy je s nimi zacházeno jako s
vedlejšími znaky, které dosvědčují božskou autoritu toho, kdo je
koná. Nikdy nejsou dárcem věcí. Pro křesťanství ale není nic
důležitějšího než podřízenost přírody příkazům Krista, vrcholící ve
vítězství nad nejtvrdší a nejjistější
ze všech přírodních skutečností - nad samou smrtí.
Jakkoliv se přítomná kultura Západu zdá být po-křesťanská a
světská, je stále ještě kulturou jedinečně se zabývající zázraky, což
znamená přeměňováním světa, který je chápán jako objektivní a
vnější vůči našemu já. Souběžně s tím zaujal místo náboženského
obracení na víru bezpříkladný kulturní imperialismus. Proud historie
postupně směřující ke zřízení Království božího je nyní spatřován v
podobě rozvoje sil techniky a postupného „oduševňování“ fyzického
světa tím, že se zruší jeho konečná omezení.
To vše má své kořeny v politicky chápané kosmologii židovskokřesťanské tradice, která až donedávna byla též kosmologií západní
vědy a v některém ohledu jí stále ještě je. Vždyť jak jsme viděli,
politicky chápaný vesmír je takový, v němž oddělné věci, fakta a
události jsou řízeny silou zákona. Jakkoliv mnoho náhledů na zákony
přírody se změnilo, není pochyb o tom, že myšlenka přírodního
zákona se zrodila z předpokladu, že svět uposlechl příkazů vládce,
chápaného v podobě pozemského krále.
Pojem přírodního zákona nicméně není plně vysvětlitelný
primitivní analogií mezi světem a politickou institucí království.
V potaz musí být vzat též způsob myšlení, bez něhož by taková
analogie ztěží sama sebou vznikla. Pomyšlení z náhodného zmatení,
k němuž mohlo snadno dojít zvláště při vývoji řeči a
obecně při vývoji abstraktního myšlení.
Běžně se má za to, že mysl se může zabývat jen jednou věcí v
daném okamžiku, a řeč, pokud je hlavním nástrojem myšlenky potvrzuje tento dojem tím, že je lineární sérií znaků jednotlivě čtených
či vyslovovaných v daném okamžiku. Smysl uvedeného běžného
chápání je patrně v tom, že vědomá myšlenka je zaostřenou
pozorností a že taková koncentrace našeho vědomí je nesnadná či
nemožná, když pole pozornosti je příliš široké. Pozornost tedy
vyžaduje výběr. Pole vnímání musí být rozděleno na relativně
jednoduché jednotky či celky tak utvářené, že jejich části mohou být
vnímány jediným pohledem. To může být docíleno jak rozdělením
celého pole do jeho skladebných částí požadované jednoduchosti,
tak také tím, že jisté detaily z celku tak odcloníme, že jej tím
redukujeme na jednoduchou, snadno chápatelnou formu. Za
takového stavu vidíme a slyšíme nekonečně víc než to, čemu
nasloucháme či o čem přemýšlíme. A přestože reagujeme a
přizpůsobujeme se s mimořádnou inteligencí mnohému, co nikdy

nezaregistrujeme, myslíme si, že zvládáme situaci jen v takové míře,
v jaké ji můžeme vědomě posoudit. A tak zjednodušené jednotky
pozornosti takto vybrané z celého pole vjemu, jsou tím, co nazýváme
věcmi, událostmi či fakty. To nás obvykle nenapadne, neboť se
naivně domníváme, že věci jsou to, co vidíme nejdříve, dříve než
dochází k aktu vědomé pozornosti. Zřejmě ale oko jako takové nevidí
věci: vidí celé zorné pole se všemi jeho nekonečnými detaily. Věci se
objeví mysli tehdy, když pomocí vědomé pozornosti je pole
rozčleněno na snadno myslitelné jednotky. Dosud jsme nakloněni to
považovat za objev. Když inteligence studuje zorné či dotykové pole,
dospívá k závěru, že ve vnějším světě jde o skutečně existující věci,
tedy k závěru, který se zdá být ověřován jednáním podle tohoto
předpokladu. Jinými slovy řečeno, to znamená, že soustředěním
pozornosti na svět vnímaný smysly a pomocí koncentrovaných a
zjednodušených „osvitů“ či „úchopů“ mysli, jsme schopni předvídat
jeho chování a nalézat v něm svou cestu.
Závěry však nenásledují bezprostředně. Jsme rovněž schopni
předvídat události a řídit vnější svět tím, že dělíme vzdálenosti na
metry a centimetry, váhy na kila a deka a pohyby na minuty a
sekundy. Předpokládáme však opravdu, že 12 cm dlouhý kus dřeva
je dvanáct oddělených kousků dřeva? To nepředpokládáme. Víme,
že „lámání“ dřeva na metry a na centimetry se děje abstraktně a ne
ve skutečnosti. Nicméně není tak snadné pochopit, že členění
(lámání) podle vjemu
na věci a události se děje také abstraktně a že věci jsou měrnými
jednotkami myšlení, tak jako kila jsou měrnými jednotkami vážení. To
začne být zřejmé, když zjistíme, že každá jednotlivá věc může být při
analýze rozložena do jakéhokoliv počtu dílčích věcí či může být sama
považována za část nějaké větší věci.
Skutečná nesnáz pro porozumění uvedenému hledisku spočívá
v tom, že zatímco centimetry jsou dělítka na měřidla, která se jako
taková neobjevují na žádné měřené tyči, zdá se, že obrysy věcí
sledují dělítka a hranice dané přírodou. Na příklad věc zvaná lidské
tělo je oddělena od jiných věcí ve svém okolí jasně rozlišitelným
povrchem kůže. Nicméně ale závěr, že kůže „odděluje“ tělo od
ostatního světa jako jednu věc od ostatních, je jen v myšlení, nikdy v
přírodě. V přírodě je kůže právě tak pojítkem jako dělítkem, protože
je jakoby mostem, jehož prostřednictvím vnitřní orgány mají styk se
vzduchem, teplem a světlem.
Právě proto, že soustředěná pozornost je vylučující, výběrová a
dělící, je pro ni mnohem snazší zaznamenávat rozdílné než
společné. Zraková pozornost si všímá věcí jako tvarů proti
kontrastnímu pozadí a naše myšlenka o těchto věcech zdůrazní
rozdíl mezi tvarem a pozadím. Vnější tvar obrysu či vnitřní obrys

pozadí dělí je od sebe navzájem. Ale my si tak snadno neuvědomíme
jednotu či neoddělitelnost tvaru a pozadí nebo pevného tělesa a
prostoru, v němž se nalézá. To lze snáze nahlédnout, když se
zeptáme, co by se stalo z viděného tvaru či tělesa, když by jej
neobklopovalo žádné pozadí či prostor. A naopak se můžeme ptát,
co by se stalo s prostorem, kdyby v něm nebyla žádná tělesa. Zajisté
lze odpovědět, že by prostor neexistoval, neboť prostor je „funkce
obklopovat“, a pak by nebylo co obklopovat. Důležité je poznamenat,
že vzájemnost a neoddělitelnost tvaru a pozadí je nejen logická a
pragmatická, ale také smyslová.
___________________
(1. poznámka pod čarou: Naivní idea, že existuje nejdříve prázdný prostor a potom věci,
které jej naplňují, je podkladem klasického problému, jak svět vznikl z ničeho. Nyní je
třeba tento problém znovu vyjádřit takto: Jak vznikne ono „něco-a-nic“.....
z čeho?)

___________________
Útvar - a - pozadí tedy vytvářejí vztah, neoddělitelný vztah
jednoty - v - rozmanitosti. Když se lidé začnou plně zabývat
koncentrovanou pozorností, s typem myšlení, které je analyzující,
oddělující a vybírající - tu přestanou vnímat vzájemnost protikladných
„věcí“ a „jednotu“ oněch rozmanitostí. Podobně, když se zeptáme, co
v jádře rozumíme pod pojmem „fakt“ nebo „věc“, uvědomíme si, že protože fakta jsou jakési oddíly či výběry ze zážitku - nemůže jich být
nikdy méně než dvě. Jeden osamocený fakt či samotná věc nemůže
existovat sama o sobě, ježto by pak byla nekonečnou - bez
ohraničujících mezí, bez něčeho dalšího. Tato podstatná dualita a
mnohočetnost faktů by měla být tím nejzřetelnějším důkazem jejich
vzájemné závislosti a neoddělitelnosti.
To vše ukazuje, že základními realitami přírody nejsou
oddělené věci, jak je myšlenka vytváří. Svět není sbírka věcí
shromážděných do kupy, aby se „dostaly“ do vzájemných vztahů.
Základními realitami jsou vztahy - či „silová pole“ v nichž fakty jsou
termíny či meze - něco jako teplý a studený jsou horní a dolní mezí
(to jest ukončeními) teplotného pole; nebo temeno a chodidla jsou
horní a dolní mezí těla. Kůže na temeni (skalp) a chodidla jsou
zřejmě povrchem těla, a i když je někdo skalpován, pak skalp není
nikdy považován za něco sui generis, vzniklé samo od sebe.
Nenacházíme-li zde dost uspokojivé analogie, pak jen proto, že slova
a myšlenky nejsou sto vyjádřit tento svět. „Vztahy“ spíše než „věci“
jako základní prvky přírody, to zní nemožně přemoudřele a
abstraktně, dokud nám nebude moci vzejít poznání, že jsou to
vztahy, které vnímáme a pociťujeme. Nic konkrétnějšího neznáme.

Avšak svítání tohoto poznání se ještě více vzdaluje, když
postoupíme zaměřování pozornosti k druhotnému, tj. označování
myšlenek slovy. Protože slova - na rozdíl od vlastních jmen - jsou
klasifikovány, zesilují dojem, že svět je nespojenou mnohočetností.
Když totiž říkáme, čím něco je, ztotožňujeme to
s jistou třídou. Nelze vůbec říci, co toto nebo ono je, aniž bychom to
zatřídili. To ale znamená oddělit to od všeho ostatního, zdůraznit jeho
odchylující se charakteristiku - jako to nejdůležitější. Takto se
dochází k pocitu, že totožnost (identita) je záležitostí jeho odlišení, že
např. má identita je především dána mou sociální rolí či třídou a dále
pak specielními znaky, jimiž se liším od ostatních členů své třídy.
Když pak jsem identifikován pomocí svých odlišností, svých
ohraničení, svých dělítek od všeho ostatního, pak zažívám jáství jako
pocit oddělenosti. Následně pak opomíjím si všímat a mít pocit
identifikace
s konkrétní jednotou, která tvoří základnu oněch vybraných a
abstraktních známek odchylnosti. A tyto známky odchylnosti jsou pak
považovány spíše za projevy odloučenosti a rozdělení než
za projevy vztahu k základně. Za takové situace vnímáme svět spíše
jako něco, k čemu si musím vytvořit vztah, než něco,
k čemu již vztah mám.
Politicky pojatá nauka o vesmíru předpokládá tedy tento
zlomkovitý způsob vnímání světa. Bůh není - jak je tomu
v kosmologii hinduistické - podstatnou jednotou se všemi různostmi,
nýbrž je jednou z těchto růzností, i když růzností vládnoucí. Člověk
má vztah k Bohu jako k jiné odlišné osobě, jako poddaný ke králi či
syn k otci. Individuum je od počátku z ničeho stvořeno odděleně a
musí se samo od sebe přivést, nebo musí být přivedeno do shody s
boží vůlí.
Kromě toho, protože svět pozůstává z věcí a protože věci jsou
definovány svými třídami a jejich třídy jsou pořádány a označovány
slovy - zdá se, že Logos - ono Slovo a myšlenka - je skutečně
základem světa. „A Bůh řekl: Budiž světlo“ Slovem Boha byla
stvořena nebesa a vše, co je pod nimi, dechem jeho úst. Dokud se
neuznává, že myšlenka řídí svět, předpokládá se, že myšlenka
objevuje řád, který už existuje - typ řádu, který je navíc vyjádřitelný
pomocí slova-a-myšlenky.
Zde je tedy zrod dvou z nejdůležitějších historických
předpokladů západní vědy. Prvním je, že existuje přírodní zákon, řád
věcí a událostí, čekající, až jej objevíme, a že tento řád může být
formulován v myšlení, to jest ve slovech či nějakým druhem
záznamu. Druhým předpokladem je, že přírodní zákon je universální,
což je premisa odvozená z monoteismu, z ideje jednoho Boha,
vládnoucího celému světu.

Věda je pak navíc poslední instancí celé metody uplatňování
pozornosti, o níž jsme mluvili. Je to uvědomování si přírody,
uvědomování založené na výběrovém analytickém a abstrahujícím
způsobu zaměřování pozornosti. Věda chápe svět tím, že jej
redukuje - tak podrobně jak jen možno - na pochopitelné věci. To
provádí „universálním kalkulem“, to jest přenášením beztvarovosti
přírody do struktur vytvořených z jednoduchých a ovladatelných
jednotek, jako geometr měří „beztvarý“ kus země tím, že přibližuje
jeho plochu tak přesně, jak jen možno k prostým abstraktním
obrazcům jako jsou trojúhelníky, čtverce a kruhy. Takovou metodou
se postupně zakrývají všechny zvláštnosti a nepravidelnosti, až se
nakonec objeví, že Bůh sám je svrchovaný geometr. Říkáme: „Jak je
udivující, že přírodní struktury se shodují tak přesně s geometrickými
zákonitostmi,“ a zapomínáme, že jsme je k tomu přinutili tím, že jsme
nedbali na jejich nepravidelnosti. Toto jsme byli schopni provádět při
analýze, při stále drobnějším dělení světa na části, které se blíží
vrcholné jednoduchosti matematických bodů.
Jinak také může být uvedený způsob uspořádání světa
zpodobněn
metodou
matrice.
Přiložte
průhledný,
jemně
čtverečkovaný papír na nějaký složitý obraz přírody. „Beztvarý“ obraz
může být pak popisován téměř přesně, když vysoce zformalizujeme
uspořádání čtverečků. Nahlížena takovým sítem, může být
zmapována cesta náhodně se pohybujícího objektu pomocí tolika a
tolika čtverečků nahoru či dolů, nalevo či napravo. Když jej
převedeme na tento způsob značení, můžeme pomocí statistického
průměru předpovědět přibližný směr budoucího pohybu objektu a pak
předpokládat,
že
tento
objekt
jako takový je poslušný statických zákonů.
Objekt nicméně nic takového nedělá. Statistické zákonitosti
jsou „respektovány“ naším přizpůsobivým modelem chování objektu.
Ve dvacátém století si vědci stále více uvědomují skutečnost,
že zákony přírody nejsou objevovány, nýbrž vynalézány, a celý
náhled, jakoby příroda poslouchala či sledovala jakýsi jí vrozený
model či řád, je nyní nahražován myšlenkou, že tyto modely nejsou
charakteru určujícího, nýbrž popisného. To je fundamentální
revoluce, která se sotva dostala do široké veřejnosti a která dosud
jen okrajově zasáhla některé specielní vědní obory. Vědec nejdříve
objevoval zákony boží
ve víře, že síly hýbající světem mohou být vyjádřeny pomocí slov,
rozumu a zákona, kterého jsou poslušny. Jelikož hypotéza Boha
neznala žádný rozdíl v přesnosti vědcových předpovědí, začal tuto
hypotézu vynechávat a počal považovat svět za stroj,
za něco, co je poslušno zákonů, aniž zjistil zákonodárce. Hypotéza o
předem existujících a určujících zákonech se stala nakonec

nepotřebnou. Tyto zákony začaly být pokládány prostě za lidské
nástroje - jako nože, jimiž se příroda kouskuje
na stravitelné porce.
Nicméně existují náznaky, že je to jen jedna fáze daleko
radikálnější změny ve výhledech vědy. Musíme se totiž tázat, zda
vědecká metoda musí nezbytně sebe samu omezovat
na analytický a abstrahující způsob pozornosti při studování přírody.
Až donedávna bylo hlavním předmětem zájmu téměř všech
vědeckých disciplin třídění - podrobná, přísná a vyčerpávající
identifikace druhů, ať šlo o ptáky nebo ryby, chemikálie či bacily,
orgány těla či nemoci nebo hvězdy. Tento přístup zřejmě
povzbuzoval atomizující a desintegrující náhled na přírodu, jehož
nedostatky se začínají objevovat, když se
na jeho základě věda stala technikou a lidé začli rozšiřovat svou
vládu nad světem. Začli totiž objevovat, že příroda nemůže být
moudře ovládána týmž způsobem, jakým byla studována - to jest po
kouscích. Příroda je skrz naskrz propojena vzájemnými vztahy a
zásah do jednoho bodu má neohraničitelné účinky. Analytické
studium těchto vzájemných vztahů produkuje rostoucí množství
mimořádně složitých informací - tak rozsáhlých a komplexních, že
jsou nepoužitelné pro mnoho praktických účelů, zejména pro
rychlé rozhodování.
Následkem toho začíná pokrok v technice přinášet opak
očekávaných účinků. Místo aby zjednodušil lidskou práci, činí ji
složitější. Nikdo se ani neodvažuje pohnout bez porady
s expertem. A expert sám nemůže doufat, že zvládl víc než malý
úsek neustále rostoucího objemu informací. Zatím však co formální
vědecké znalosti se uzavírají do svých oborů, svět tak nečiní - takže
ovládání jednotlivého oboru vědomostí je často tak frustrující jako
botník plný bot na levou nohu. To se netýká jen problému, co dělat s
takovými formálně „vědeckými“ otázkami jako je endokrinologie,
chemie půdy či nukleární odpady. Ve společnosti, jejíž výrobní a
sdělovací prostředky jsou vysoce technizovány, jsou obyčejnější
záležitosti politiky, hospodářství a zákonodárství tak složité, že
jednotlivý občan se cítí být ochromen. Nárůst byrokracie a
totalitarismu má pak mnohem méně co společného s „temnými vlivy“
než s mechanikou řízení
v nemožně komplikovaném systému vzájemných vztahů.
Ovšem pokud by tím historie končila, pak by vědecké poznání
již bylo dosáhlo bodu úplného sebezadušení. Že tak učinilo jen do
určitého stupně, to je dáno tím, že vědci v současnosti poznávají
vzájemné vztahy jinými způsoby, než je analýza a myšlení krůček za
krůčkem. V praxi se vědec silně spoléhá na intuici, na proces
inteligence, jehož kroky jsou podvědomé - proces, který zřejmě

nepracuje strastiplným lineárním způsobem (že v danou chvíli myslí
jen na jednu věc) a který proto může obsáhnout současně celé pole
detailů spojených vzájemnými vztahy.
Náhled, že vzájemná spojitost přírody je složitá a vysoce
detailizovaná, je jen výsledkem transformování přírody
do lineárních jednotek myšlení. Jde o mimořádně neobratný způsob
inteligence, přestože je logicky přesný a měl zpočátku úspěchy.
Právě tak jako je vysoce složitý problém pít vodu pomocí vidličky
místo pomocí sklenice, právě tak složitost přírody není cosi jí
vrozeného, ale následek nástrojů použitých k jejímu ovládnutí. Není
nic složitého v chůzi, v dýchání či v cirkulaci vlastní krve. Živý
organismus vyvinul tyto funkce, aniž by o nich vůbec přemýšlel.
Krevní oběh se stává složitým jen tehdy, když je vykládán pojmy z
fyziologie, to jest, když je chápán pomocí myšleného modelu
vytvořeného na způsob jednoduchých jednotek, jak to vyžaduje
vědomá pozornost. Svět přírody se jeví jako div složitosti, vyžadující
velice rafinovanou inteligenci, která by jej vytvořila a řídila, ale to jen
proto, že jsme si tu složitost zobrazili neohrabanou myšlenkovou
„notací“. Trochu obdobně je násobení a dělení úkonem k zoufání
složitým pro ty, kdo pracují
s římskými číslicemi či s egyptskými číslicemi. S arabskými číslicemi
jde o relativně prosté úkony a s počitadlem je to ještě jednodušší.
Chápat přírodu prostřednictvím myšlení je něco jako snaha
zachytit obrysy obrovské jeskyně s malou baterkou dávající jasný, ale
velice tenký paprsek světla. Stopa světla a řady „bodů“,
po nichž světlo přešlo, musí být zachováno v paměti a z tohoto
záznamu musí být pracně sestrojen celkový vzhled jeskyně.
V praxi pak vědec musí nutně užít svou intuici, aby pochopil
přírodní celky, i když intuici nedůvěřuje. Vždy se musí zastavit, aby
intuitivní pohled prověřil tenkým paprskem analytické myšlenky.
Vždyť intuice se může snadno mýlit, tak jako se vždy nelze spoléhat
na „inteligenci“ tělesných orgánů, řídící bez přemýšlení tělesné
funkce, že se vyhne „omylům“ nějaké vrozené deformace či
rakovinového bujení, ani že zvládne instinkty, které za speciálních
podmínek mohou vést přímo do záhuby. Takto je celkem přirozené a
„zdravé“ přát si reprodukovat druh, ale nelze se spoléhat na
rozplozovací pud, že udrží zpětnou vazbu na okolí a automaticky se
sám omezí při nedostatku potravy. Jedinou cestou, jak napravovat
omyly intuice či podvědomé inteligence, se proto zdá být namáhavá
práce s analýzami a
s experimentováním. To však přináší vzápětí od začátku střety
s přírodním řádem, a poučíme se z nich, až když už práce je
v plném proudu.

Proto se vědec musí sám sebe tázat, zda „omyly“ přírody jsou
skutečně omyly. Co když nějaký druh tvorstva sám sebe zničí v
zájmu přírodního řádu jako celku - a to v tom smyslu, že kdyby tak
neučinil, život by se stal nesnesitelným pro všechny druhy včetně
jeho? Jsou „omyly“ dané vrozenými chorobami, epidemiemi či
morem, nezbytná pro udržení rovnováhy života? Nevytváří
opravování těchto „omylů“ v dlouhodobém průběhu daleko vážnější
problémy, než jsou ty, které jsme vyřešili? A nepřinese řešení oněch
nových problémů ve svých důsledcích zase stále fantastičtější
obtíže? Musí se ona mimovědomá inteligence tak často mýlit proto,
že kdyby měla vždy pravdu, byl by daný druh příliš úspěšný a tak by
opět porušil rovnováhu?
Naproti tomu vědec se může tázat, zda zrození vědomé
analýzy není samo o sobě faktem mimovědomé existence. Je střet
vědomí s přírodou ve skutečnosti zcela přirozený v tom smyslu, že
trvale pracuje v zájmu přírodního řádu jako celku, a to i tehdy, když
směřuje ke zničení člověka jako druhu? Či snad je tomu tak, že když
dotáhneme vědomou analýzu tak daleko, jak jen můžeme, objevíme
prostředky
umožňující
mimovědomé
inteligenci, aby se stala daleko účinnější?
Potíž se všemi uvedenými otázkami spočívá v tom, že stěží
můžeme na ně nalézt odpovědi, dokud není příliš pozdě, aby mohly
být použitelny. Co je vlastně průkazem toho, že si počínáme
správně? Nebo jinými slovy - co je „dobré“ ve smyslu přírodního řádu
jako celku? Obvyklou odpovědí na problém, co je dobré pro některý
či pro všechny druhy, je prostě přežití. Věda se hlavně zabývá
předpověďmi, neboť předpokládá, že hlavním dobrem pro lidstvo je
přetrvat do budoucnosti. Tento cíl je obdobně také testem téměř
všeho praktického jednání: „Má to hodnotu pro přežití?“ Když
přijmeme tuto premisu, že totiž dobro života spočívá v jeho
neomezeném trvání v čase a
za předpokladu, že takové trvání musí být pro život příjemné, aby si
počínali moudře, je v tom, že jsme stále zde a že, jak se zdá,
budeme tu ještě dlouho, jak jen možno dohlédnout.
Pouze za tohoto předpokladu lidská rasa přežila (a zdá se, že
bude přežívat) snad víc než milion let do doby, nezasáhne-li rušivě
moderní technika. Platí-li náš předpoklad, musíme mít
za to, že celkem lidská rasa dosud jednala moudře. Lze tvrdit, že její
život nebyl zas tak příliš radostný, ale je nesnadné vědět, co to
vlastně znamená. Rasa jistě měla z pokračování života radost, neboť
skutečně žila. Naproti tomu za pouhé dvě století průmyslové techniky
staly se vyhlídky na přežití lidstva zcela vážně problematickými. Není
nepravděpodobné,
že
se
pohltíme
nebo že sfoukneme sebe z planety.

Ideál přežití je ovšem zcela pošetilý. Když studujeme lidskou
nebo zvířecí psychologii, zdá se dokonce, že „sebezáchova“ je
nejdůležitějším zákonem specielně lidského postoje na přírodu.
Jestliže přežití je testem moudrosti, pak smyslem života je toliko čas:
jdeme vpřed proto, abychom pokračovali v chůzi vpřed. Nás postoj k
zážitkům se zdá být velmi stálým hladem, neboť i když jsme
uspokojeni a nadšeni, že žijeme, neustále chceme žít více. Výkřik
„ještě!“ je nejvyšší známkou souhlasu. Zřejmě je to proto, že žádný
okamžik života není opravdovým naplněním. Dokonce i v uspokojení
zůstává hlodavá prázdnota, kterou nic mimo nekonečnost času
nemůže naplnit, protože „všechny radosti chtějí trvat věčně“.
Avšak hlad po čase je přímým důsledkem naší specializace v
zúžené pozornosti, ve způsobu vědomí, který vnímá svět
na pokračování, tj. jednak myšlenku a jednak věc v daném okamžiku.
Každý zážitek je proto částečný, zlomkovitý a neúplný, a žádným
hromaděním takových zlomků se nikdy nedospěje
k celkovému zážitku, pravému naplnění. Spíše to vede k únavě
z nenasycení. Dojem, že celá příroda, tak jako my, nekonečně
hladoví po přežití, je pak jen nezbytným výsledkem způsobu, jímž
přírodu studujeme. Odpověď je předurčena charakterem otázky.
Příroda se zdá být sérií neuspokojených okamžiků vyžadujících stále
více, neboť to je způsob, jak my přírodu vnímáme. My ji chápeme tak,
že ji rozřežeme na kusy předpokládajíce, že ona jako taková je touto
hromadou kousků, a děláme závěr, že je systémem nekonečně
neúplným, který může hledat naplnění jen věčným přidáváním.
Myšlení a věda vyvolávají takto problémy, které jejich způsob
studia nemůže nikdy zodpovědět a z nichž mnohé jsou problémem
pouze pro myšlení. Rozdělení úhlu na tři díly je podobně neřešitelný
problém pouze pro kružítko a úhelník, jako Achilles nemůže želvu
dohonit, protože jejich pohyb je uvažován kousek po kousku, přičemž
se jejich vzdálenost mezi nimi do nekonečna půlí. A podobně jako to
není Achilles, ale metoda měření, která neumožňuje dohonit želvu,
není to ani člověk, nýbrž jeho metoda měření, která mu nedovoluje
nalézt naplnění v zážitku. Tím nechci vůbec říci, že věda a analytické
myšlení jsou neužitečné a destruktivní nástroje; spíše chci říci, že
lidé, kteří jich používají, musí stát nad těmito nástroji. Analytické
měření přírody nám neřekne nic, pokud na přírodu nemůžeme
nahlížet též nějakým jiným způsobem.
Vědec jako takový nevidí přírodu vůbec - či spíše vidí ji pouze
prostřednictvím měřícího nástroje, asi jako kdyby tesař mohl stromy
vidět jen tak, jak je nařezal na prkna, nebo jak je rozměřil svým
metrem. A co je důležitější, člověk jako „já“ nevidí přírodu vůbec.
Člověk jako „já“ (ego) je totiž člověkem, který ztotožňuje sebe či svou
mysl, své totální vědomí se zúženým a vylučujícím způsobem

pozornosti, kterému říkáme vědomí.
____________________
(2. poznámka pod čarou: Trigent Eurrow (1) razil užitečné pojmy „ditention“ a
„contention“ pro extensivní a intensivní způsoby pozornosti. Celé jeho pojednání
o vztahu mezi psychoneurozami a ditensivním myšlením a cítěním je nejvýš podnětné.
Radikální změnu, která snad ještě překvapí moderní vědu, přinese
v tomto směru poznání sebe (svého já) jako druhotné formy vnímání, která je vázána na
formu primární a hlubší. To však jsou i jiné způsoby vědění, než je ten jeho - například
vědění náboženské - a že všechny platí ve své sféře. Toto poznání totiž vsune pouze
vědce jako náboženského člověka do jedné přihrádky a vědce jakožto vědce do druhé.
My jsme však viděli, že nejdůležitější vědecké objevy či intuice se dostavují právě při
jaksi bezděčném použití, bez přemýšlivého, myšlenkového způsobu pozornosti.)

____________________
Proto se stalo obecným postupem v nejvyspělejším tvůrčím
výzkumu, že vědci jsou ponecháni a povzbuzováni k tomu, aby
nechali své myšlenky bloudit bez systému, bez jakéhokoliv tlaku na
výsledky. Návštěvník tak inspirované nadace jako je Institut pro
pokročilá studia v Princetonu (Advaced Studies at Princeton) uvidí
některé z největších světových matematiků, jak pouze sedí
za stolem s hlavou v rukách či vyhlížejí bezmyšlenkovitě z okna takže jsou zřejmě štědře placeni za to, aby „kromě hloupostí“ nedělali
vůbec nic. Toto ovšem je, jak ukázal R.G.H.Siu ve své knize Tao of
Science (Tao ve vědě), přesně taoistický princip „použití nevědomosti či ne-myšlení a kuan či kontemplace bez usilovné
pozornosti. Jako zkušený ředitel výzkumu přesvědčivě ukázal, že
takový způsob pozornosti je nezbytný, když výzkum má vést k novým
koncepcím a když má být něčím více než jen ověřováním starších
koncepcí.
____________________
(3. poznámka pod čarou: Celé dílo R.G.H.Siu-a je možno číst jako rozvedení témat, o
nichž jednám v této kapitole. Naneštěstí toto dílo mi nebylo známo, dokud jsem téměř
nedokončil psaní této knihy. Podává velmi širokou aplikaci čínského myšlení na
problémy vědy, i když pro západního čtenáře je jaksi příliš neurčité v popisech
charakteru nezbytného mentálního postoje.)

_____________________
Dosud je tento způsob brán s nedůvěrou a je přísně analyticky
prověřován; je však velmi možné, že nespolehlivost vědecké intuice
je zaviněna jejím nedostatečným používáním a trvalým rozptylováním
mysli
s
výběrovou
pozorností,
a
to
jak
při
vědeckém, tak při každodenním užívání vědomí.
Znovunabytí našeho extensivního a v sobě vše zahrnujícího
způsobu vnímání je zcela rozdílné od způsobu nabývání morálních

ctností, které jsou společnosti vnucovány přesvědčováním a
propagandou a pěstovány kázní a zvykem. Jak víme, takové
idealismy jsou pověstné tím, že selhávají. Navíc pak, morální a
spirituální idealismy se všemi svým snahami a kázní, zaměřenými na
budoucnost, jsou právě projevy našeho způsobu vnímání, který nám
přináší potíže. Vnímají totiž dobré a zlé, ideální a reálné odděleně a
přehlížejí, že „dobro“ je nezbytným ideálem „nedobrého“ člověka, že
odvaha je cílem zbabělců a že po klidu touží pouze neklidný člověk.
Jak praví
Lao-c´:
Když velké Tao je ztraceno,
máme „lidskost“ a „spravedlnost“.
Když vznikne „moudrost“ a „chytrost“,
máme velké pokrytce.
Když šest rodinných vztahů není v souladu,
máme „synovské uctívání“.
Když národ je zmaten a rozhárán,
máme „loajální ministry“. (xviii)
Tak jako „nelze udělat hedvábný měšec z prasečího ucha“,
nezmění ani žádné úsilí vřavu a klid. Neboť jak říká další taoistické
přísloví: „Když špatný muž užívá správné prostředky, pak správné
prostředky pracují špatným směrem.“
Myšlení se svým sériovým způsobem nazírání jedné věci
v jednom okamžiku, bude vždy hledět do budoucnosti a očekávat, že
vyřeší problémy, které mohou být zvládnuty pouze
v přítomnosti - ale ne ve zlomkovité přítomnosti s upřenou bodově
soustředěnou pozorností. Řešení musí být nalezeno, jak řekl
Krišnamurti, v daném problému, nikoliv mimo něj. Jinými slovy,
vzrušující emoce “špatného muže“ a neodbytné tužby musíme vidět
takové, jaké jsou - či lépe, okamžik, v němž vznikají, musí být viděn
takový jaký je, aniž by se pozornost zužovala
na jakýkoliv jeho aspekt. A právě zde - místo abychom se upínali k
budoucnosti s nadějí, že v ní budeme jiní, mysl se otevírá a připouští
úplný zážitek, v němž a jímž je zodpovězen problém, co je to „dobro“
života. Slovy „Fragmentu přírody“:
„V každém okamžiku dosahuje svůj cíl... Vše je v ní věčně
přítomné, neboť nezná ani minulost, ani budoucnost. Pro ni
přítomnost je věčností.“
3. Umění vnímat

Mohli bychom být v pokušení použít pro tichou a široce
otevřenou mysl slov, která znějí většinou hanlivě - bezmyšlenkovitost,
duševní nepřítomnost, nemyšlení, prázdná hlava a neurčitost.
Možná, že je to jistá míra vrozené obavy z uvolnění chronické křeče
vědomí, pomocí které uchopujeme skutečnosti života a ovládáme
svět. Dá se očekávat, že představa vědomí, které by bylo jiné než
ostré a výběrové, nás naplní povážlivým neklidem. Jsme si zcela jisti,
že by to znamenalo vrátit se ke zmatené - jak si myslíme - vnímavosti
dětí a zvířat, že bychom se stali neschopnými rozlišovat vršek od
spodku a že bychom se stali neschopnými vyvarovat se přejetí
autem, jakmile bychom se octli na ulici.
Zúžené sériové vědomí, proud dojmů uložený v paměti - to je
onen prostředek, jehož vlivem máme pocit já. To on nám umožňuje
pociťovat, že za myšlením je někdo, kdo myslí, a
za vědomostmi někdo, kdo ví - Individuum, které existuje mimo ono
měnící se panoráma zážitků, aby jim dávalo řád a vládlo jim co
možná nejlépe. Kdyby toto já (ego) zmizelo, či lépe, kdyby bylo
považováno za užitečnou fikci, neexistovala by už dualita mezi
subjektem a objektem - mezi tím, kdo zažívá, a zážitkem. Existoval
by jen kontinuální samohybný proud zážitků bez pociťování, ať už
aktivního subjektu, který jej řídí, či pasivního subjektu, který jej snáší.
V mysliteli bychom už neviděli nic víc, než sérii myšlenek a v
počítajícím nic víc než počty. Jak řekl Hume ve svém Treatise of
Human Nature (Pojednání o lidské přirozenosti): „Pokud jde o mne,
když vstupuji co nejvnitřněji
do toho, co nazývám svým já, vždy klopýtnu o ten či onen zvláštní
vjem tepla či chladu, světla či stínu, lásky či nenávisti, bolesti či
radosti. Nikdy nemohu zachytit své já ani chvíli bez nějakého vjemu a
nikdy nemohu pozorovat nic více než onen vjem... (Nejsme) nic víc
než svazek či sbírka rozmanitých vjemů, které
za sebou následují nepředstavitelnou rychlostí a jsou v neustálém
toku a pohybu.“
_________________
(Poznámka pod čarou: Hume (1), str. 252)

_________________
To je právě to, čeho se obáváme - ztráty lidské identity a
integrity v pomíjejícím proudu atomů. Hume, uváděje důvody proti
pojmu „já“ jako metafyzické či mentální substanci, neměl ovšem
žádnou alternativní koncepci než „svazek či sbírku“ v podstatě
oddělených vjemů, neboť promítl svůj zážitek do nespojitých pojmů
lineárního myšlení. Tvrdil, že všechny naše vjemy jsou „odlišné a
rozlišitelné a vzájemně oddělitelné a mohou být odděleně

posuzovány a mohou existovat odděleně a nepotřebují nic k podpoře
své existence.“ Poznal sice, že oddělená podstata já je fikcí, přehlédl
však, že oddělené věci či vjemy, které ego jako způsob vnímání
abstrahuje od celku přírody, jsou také fikcí. Jak jsme už viděli, mohou
být věci svou podstatou oddělené, ovládány pouze mechanicky či
politicky, takže bez reálného ega, v němž se vjemy integrují a
pořádají, předává se lidský zážitek buď nějakému mechanickému
řídícímu systému, nebo
chaosu.
Nejsou-li světem
přírody, ani věcí viděnou nějakým já, ani věcmi, z nichž některé jsou
pocity mechanicky navzájem spojené, nýbrž je-li tento svět polem
organických vztahů, není třeba se obávat, že je jedinou alternativou k
politickému pořádku či
k mechanickému systému řízení. Proud lidských zážitků by takto
nebyl řízen ani transcendentálním egem, ani transcendentálním
Bohem, ale sám sebou. Právě to ale chápeme obvykle jako
mechanický či automatický pořádek, neboť stroj je to, co „jde samo
sebou“. Viděli jsme však, že je hluboký rozdíl mezi činností
organismu a mechanismem. Organismus může být popsán pomocí
mechanického modelu právě tak jako „beztvaré“ těleso může být
přiblíženo pochopení mechanickými modely a jako mohou být pohyby
hvězd převedeny do číslic v kalendáři. Ale tak, jako jsou nebeská
tělesa něčím jiným a nekonečně větším než numerické vztahy a
vzorce, organismy a přírodní formy nesmějí být nikdy zaměňovány s
jejich mechanickými reprezentanty.
Ještě jednou: Protože řád myšlení je lineární sérií bitů
(poznámka překl.: bit = jednotka informace), může přiblížit, nikdy ale
obsáhnout systém vztahů, v němž vše se děje současně. Bylo by to
něco podobného jako by naše zúžené vědomí mělo převzít velení
nad všemi fyziologickými činnostmi těla tak, že se dokud by o nich
nepřemýšlelo, nemohly by konat svou práci ani žlázy, ani nervy, ani
tepny. Řeč, ať už psaná nebo mluvená, prozrazuje velmi výmluvně,
že postup myšlení musí být seřazen do jedné řady. Příroda však
lineárně seřazena není. Příroda je ve svém nejmenším rozměru
účinkovým kvantem (pozn.překl.:Planckova konstanta, základní
veličina mikrofyziky) a ve svém největším rozměru nekonečným
polem. Potřebujeme proto jinou koncepci přírodního řádu než
koncepci logickou, nežli koncepci, řád Logosu čili slova, založený na
vnímání bitu za bitem.
Jak ukázal Needham, nabízí se čínská filosofie
v neokonfuciánské (a buddhistické) koncepci pojmu li, pro něž není
lepšího anglického ekvivalentu než „princip“. Li je universálním
principem řádu, ale v tomto případě princip nebo principy nemohou
být chápány ve smyslu nějakého zákona (tse). Původním významem
li je například barevná skvrna v nefritu, kresba vláken ve dřevě či

vláknitá struktura svalu. Původním výrazem tse je zápis zákonů na
obětních nádobách.

_________________
(2. poznámka pod čarou: O znacích viz Mathewsův Chinese-English Dictionary str. 3864
- li - a str. 6746 - tse. Původní formy viz Karlgrenova Grammata Serica 974 a 906.
Jelikož latinkou psaná forma čínských slov poskytuje jen chabé vodítko
ke skutečně napsaným pojmům, budeme dále uvádět čínské výrazy čísly
v Mathewsově slovníku, např. „M 3864“)

_________________
Skvrny nefritu jsou „beztvaré“. To znamená, že mají
nesymetrickou rozplývavou a složitou podobu, silně působící
na čínské pojetí krásy. Takto, když se řekne, že Tao „nemá tvar“,
_________________
(3. poznámka pod čarou: Yung, M 7560)

_________________
nesmíme si pod tím představovat uniformní prázdnotu, nýbrž spíše
jakýsi vzor bez jasně rozlišitelných tvarů - jinými slovy: Právě to, co
čínský malíř obdivuje na skalách a mracích, a co někdy vyjadřuje
verši,
směle
nanáší
tuší
téměř
suchým
štětcem. Jak to říká Huai Nan Tzu: „Tao nebes působí tajemně
a skrytě, nemá pravého tvaru, neřídí se žádnými určenými
pravidly (tse); je tak hluboké, že je nikdo nemůže měřit.“
__________________
4. poznámka pod čarou: Huai Nan Tzu, 9. Tr.Needham (1), sv.3, str.561)

__________________
Současně ale řád Tao není tak nevyzpytatelný, aby se člověku
jevil jako zmatek. Když umělec zachází se svým materiálem, pak
jeho dokonalost spočívá ve znalosti, jak vyhovět přirozené povaze
materiálu, jak sledovat kresbu dřeva v řezbářství, či jak využít barvu
zvuku různých hudebních nástrojů. Přirozená povaha materiálu je
právě ono li. Nicméně umělec je objevuje nikoliv logickou analýzou,
nýbrž pomoci kuan, o němž jsme už dříve řekli, že je „tichou
kontemplací“ či díváním se na přírodu bez pomyšlení ve smyslu
zúžené pozornosti. Když mluví Wang Pi o hexagramu kuan v knize
„Kniha změn“ - píše:

„Obecný smysl Taa „Kuanu“ je v tom, že by se nemělo vládnout
pomocí trestů a zákonných donucování, nýbrž ovlivňováním změny
věcí pomocí niterného nazírání. Duševní sílu nelze vidět. Nevidíme,
jak nebe řídí čtyři roční období a přece se nikdy neodchýlí od svého
běhu. Právě tak nevidíme mudrce, když řídí chování lidu a přece jej
lid poslouchá a spontánně mu slouží.“
______________
(6 .poznámka pod čarou: Tr. Needham (1), sv. 2, str. 561-62)

______________
Vtip je v tom, že věci jsou uspořádány tím, že se na ně nahlíží z
hlediska neovlivňovaného egem, neboť jejich li, čili jejich vnitřní řád
nemůžeme postřehnouti, když se díváme a přemýšlíme o nich po
částech, ani když na ně nahlížíme jako na předměty oddělené od
sebe, tj. od subjektu. Čínsky psaný znak pro „kuan“ obsahuje
základní znak pro nahlížení spolu s ptákem, patrně volavkou. A i
když se Needham domnívá, že onen znak původně mohl mít cosi
společného s pozorováním letu ptáků pro účely věštění, já se kloním
k názoru, že jádro myšlenky je vzato ze způsobu, jak volavka stojí
naprosto nehybně na okraji rybníka, upřeně hledíc do vody. Nezdá
se, že by pátrala po rybách, a přece se potopí v okamžení, kdy se
rybka pohne. Kuan tedy prostě znamená pozorovat tiše, otevřeně a
bez tužby po nějakém předpojatém výsledku. Rozumí se jím takový
způsob pozorování, při němž neexistuje dualita dívajícího se a
viděného: je zde prostě jen vidění. Když volavka takto pozoruje je v
jednotě s rybníkem. V jistém ohledu je to něco jako vciťování, jako
když se někdo učí tančit pozorováním a „získáváním tanečního citu“
spíše než sledováním pořadu jednotlivých kroků. Obdobně pálkař v
kriketu či baseballu rozvíjí svou dovednost spíše „vyciťováním“ než
studiem přesných technických návodů. Citem také hudebník rozlišuje
styl jednotlivých skladatelů, ochutnávač vína rozlišuje jednotlivé
ročníky, malíř určuje kompoziční proporce, farmář předvídá počasí a
hrnčíř krouží a tvaruje hlínu. Až do určité míry mají tyto umělecké
obory sdělitelná pravidla, ale je v nich vždy něco nevyjádřitelného,
čím se vyznačuje pravé mistrovství. Jak to vyjadřuje Čuang-ceův
kolář:
„Dovolte, abych to ilustroval na svém řemesle. Když
dělám kolo moc pomalu, nebude dost pevné; když děláte moc rychle,
nenasadíte přesně loukotě. Nesmíte pracovat ani moc rychle, ani
moc pomalu. Mysl a ruka musí být v souladu. Slovy nelze vysvětlit, oč
jde, ale je v tom jakési tajemné umění. Nemohu tomu naučit syna, a
ani on se nemůže tomu naučit ode mne. A tak, ač je mi sedmdesát
let, stále ve svém stáří vyrábím kola.“

_________________
(7. poznámka pod čarou: H.A.Giles (1), str. 171)

_________________
Analyticky studovány, jeví se takové zručnosti na prvý pohled
jako výsledek „mimovědomého myšlení“, když mozek funguje jako
nejvýš složitý elektronický počítač, který dodává své výsledky
vědomí. Jinými slovy: Ony jsou výsledkem procesu myšlení, který se
liší toliko v kvantitě od vědomého myšlení; je rychlejší a složitější. Ale
to nám mnoho neříká o tom, co mozek dělá, jako spíše o tom, jakým
způsobem se k tomu přišlo a podle jakého modelu to bylo
zformováno. Mozek může být popsán v pojmech kvantitativního
měření, ale z toho nevyplývá, že v těchto pojmech skutečně pracuje.
Naopak, mozek v pojmech vůbec nepracuje, a proto může odpovídat
inteligentně
na souvislosti, které mohou být pojmy vyjádřeny jen přibližně, pomalu
a pracně.
Sledujme však otázku: „Jak tedy toto vnímání pracuje,
funguje?“ Když uznáme, že odpověď v pojmech není žádná odpověď,
budeme muset říci, že funguje jakoby vnímalo zevnitř stejně jako
vyciťujeme, jak hýbat nohama. Snadno zapomínáme, že jde o
mnohem intimnější znalost naší přirozenosti, než je jakýkoli objektivní
popis, který je povrchní nezbytně proto, že jde o poznání povrchu
věcí. Z tohoto důvodu je pro vědce relativně málo užitečné, umí-li v
pojmech vyjádřit, jak jeho mozek pracuje; neboť v praxi získá nejlepší
výsledky, když se uchýlí ke vnímání či intuici a když jeho zkoumání
se stane jakýmsi usměrňováním mysli, aniž však sleduje nějaký
určitý výsledek. Musí ovšem mít pojmové poznání o dané
problematice, které mu umožní rozpoznat výsledek, když jej
nahlédne. Toto poznání mu také umožní formulovat výsledek pro
sebe i pro jiné, ale nemůže výsledek přivodit - stejně jako slovník a
pravidla veršování nemohou dát básníkovi poezii. Kuan, jakožto
vnímání bez usilování o výsledek či otevřená pozornost je proto
stejně důležitá pro vědce při vší jeho analytické přísnosti, jako pro
básníky. Takové stanovisko je překrásně popsáno Ling-Čiang-šiem v
jeho Poetical Remains of the Old Genteman of Chi Mountain
(Poetický odkaz starého pána z hory Či):
„Učenci za starých časů říkali, že mysl je původně
prázdná a jen proto může reagovat (souznít).“

________________
(8. poznámka pod čarou: Ying M 7477. Needham zdůrazňuje, že tento znak je technický
výraz pro „souznění - rezonanci“ - což je základní myšlenka čínské filosofie o vztazích
mezi událostmi, odvozená v Book of Changes - Knihy proměn, srovnej Eckhart: „Má-li
mé oko rozlišovat barvu, musí být samo prosto barvy.“

________________
„Pouze prázdná mysl může vnímat věci Přírody. Ačkoliv
s myslí souzní všechno, měla by být v takovém stavu, jako by nebyla
nikdy rezonovala a věci v ní neměly setrvávat. Jakmile však mysl
jednou přijala (vjemy) přírodních věcí, mají tyto snahu
v ní zůstávat a nemizet, čímž zanechávají v mysli stopy. Mysl by se
měla podobat řece mezi skalami s labutěmi létajícími nad hlavou;
řeka nemá přání zadržovat labutě, a přece jejich let je vyznačen
zcela přesně stínem na hladině. Vezměte jiný příklad. Všechny věci,
ať krásné či ohavné, přesně odráží zrcadlo, nikdy neodmítne ukázat
cokoliv, ani si nic z toho nepodrží.“
________________
(9. poznámka pod čarou: M 502. V mysli zůstávají či, stopy, které ovlivňují následující
vjemy.
10. poznámka: Či Šan Či, 4. Tr. Needham (1), svazek 2, str. 89)
_____________________

Kuan není myslí, která je toliko prázdná, stejně jako li, obraz
Taa, není jen beztvarou prázdnotou. Kuan ovšem není ani tak myslí
prázdnou od obsahu, jako myslí prázdnou od mysli. Je procesem
myšlení či poznávání, ale bez pocitů pátrajícího a zírajícího subjektu;
neboť pociťování ega je pocit jistého druhu úsilí vědomí, mylné
záměny nervů za svaly. Avšak tak jako upřený a dlouhý pohled
nezaostří vjem oka a jako napínání uší nezaostřuje sluch, úsilí mysli
nezvýší pochopení. Nicméně mysl činí stále pokusy zahnat pocity
nudy či deprese, zastavit obavy, získat co nejvíce z rozkoše či donutit
sebe, aby milovala, byla pozorná, trpělivá a šťastná. Když se jí řekne,
že takové počínání je chybné, mysl se dokonce začne snažit, aby se
nesnažila. S tím se dá skoncovat, jen když se jasně nahlédne, že
všechny takové snahy jsou právě tak marné, jako snaha položit se do
vzduchu a létat, jako je marné bojovat s nespavostí či vynutit vůlí
erekci pohlavního údu. Každému je známý protiklad snahy
vzpomenout si na zapomenuté jméno, i když to děláme znovu a
znovu, zdá se, že nikdy neposkytujeme důvěru paměti, aby vydala
onu informaci spontánně. To je ale právě jednou z nejběžnějších
forem toho, co je v zen-buddhismu známo jako satori, tj. nenásilný,

spontánní a náhlý úsvit poznání. Nesnáz je ovšem v tom, že mysl se
napíná sama silou zvyku a že pokud ten zvyk neztratí - musí být
hlídána - jemně a stále.
________________
(11. poznámka pod čarou: Obvyklé napětí mysli může být dočasně uvolněno užíváním
drog, jako je alkohol, meskalin a LSD, lysergová kyselina. Zatímco alkohol snižuje
jasnost vnímání, meskalin a kyselina lysergová ne. Následkem toho obě jmenované a
někdy též rajský plyn a kysličník uhličitý vyvolávají stavy vědomí,
v nichž jedinec pociťuje svou příbuzenskou identitu se vší přírodou. Ačkoliv se zdá, že
uvedené stavy se podobají stavům získaným „přirozenějšími“ prostředky, liší se od nich
asi v tom smyslu, jako se liší schopnost plavat se záchranným pásem
od volného plavání. Z osobního, i když omezeného výzkumu s kolektivem pracujícím s
kyselinou lysergovou, bych soudil, že stav vědomí, který vyvolává, je zaměňován za
mystický stav pro obdobnosti ve výrazech, které se při popisu obou stavů používají.
Zážitek má mnoho rozměrů, jako by v něm bylo všechno obsaženo či zahrnuto, všechno
jaksi jiné, co vyžaduje vylíčení paradoxní z hlediska obvyklé logiky. Avšak zatímco droga
poskytne vizi přírody, která je nekonečně složitá, mystický stav vyjasňuje vizi, která je
jakoby nekonečně prostá. Zdá se, že droga dává rozumu kaleidoskopickou schopnost,
která „modeluje vjemy vztahů podle jeho vlastní osobité struktury.)
_____________________________________

Když říkáme, že ego je pociťováním mentálního úsilí - nesmíme
přehlížet skutečnost, že slovo „ego“ a „já“ jsou někdy používána
prostě pro označení, že jde o tento organismus
na rozdíl od jeho duše či od některé z jeho psychologických funkcí. V
tomto smyslu ovšem „já“ neoznačuje nezbytně stav úsilí či
psychologickou nadstavbu. Ale pocit ega, jako dílčí funkce celého
organismu či spíše jako vnitřního jsoucna, které vlastní a obývá
organismus - to je důsledek nadměrné aktivity a využívání smyslů a
jistých svalů. To je zvyk užívat více energie, než je nezbytné k
myšlení, vidění, slyšení a rozhodování. Takto, i když leží nataženi na
zemi, napínají mnozí lidé stále a zcela zbytečně svaly ve snaze
zachovat běžné držení těla, téměř jako by se báli, že jejich tělo ztratí
tvar a rozplyne se jako rosol. To vše pochází
z úzkosti, kterou získali, když se učili sebevládě a koordinaci pohybů,
neboť pod společenskými tlaky se dítě snaží urychlit
nervové dovednosti čistě svalovou silou.
Z uvedených důvodů jsme tak přesvědčeni o nezbytnosti
mentálního napětí, že odbourání tohoto zvyku se nám jeví stěží
přijatelné, pokud nemáme zodpovězeny jisté teoretické námitky.
Mentální napětí, které tolik potírá konvenční psychologie, je ovšem
napětí nadměrné - ale obvykle se nechápe, že nejde
o mentální napětí jako takové a nebere se ohled na jeho stupeň.
Existují, jak se domnívám, dvě primární námitky: za prvé -

nepřítomnost
napětí
by
povzbuzovala
světový
názor,
charakterizovaný mystikou či panteistickou neurčitostí, což obojí je
demoralizující a nekritické; za druhé - jelikož mentální napětí je
podstatou veškerého sebeovládání - pak jeho nepřítomnost by měla
za následek, že by nás naše city zcela zničily.
V teologických kruzích má „panteismus“ odedávna nálepku
odsouzení, a ti, kdo si potrpí na robustní a určité náboženské a
filosofické názory, mají rovněž sklon užívat slova „mysticismus“
se stejným opovržením. Spojují je s mlhavostí, s neurčitostí, se
zakrýváním výsledků a překrucováním kritérií. Z tohoto hlediska není
proto nic horšího než „mystický panteismus“ či „panteistický
přírodní mysticismus,“ což - jak se zdá - právě postoj kuan nese s
sebou. Ačkoliv může být ukázáno mnoho opačných příkladů, tito lidé
trvají dále na tom, že taoistický a buddhistický mysticismus redukují
zajímavé a významné rozdílnosti světa na mlhavý opar uniformní
ješitnosti.
___________________________
12. poznámka pod čarou: V knize Supreme Identity přehled Vedanty, kde jsem
podrobně vyložil její rozdílnost od panteismu a od všech podobných typů
„nekosmického“ mysticismu, který zřejmě idealizuje plné vymizení přirozeného světa z
vědomí. Nicméně byl v The Nation kritizován Reinholdem Nieburhem, že obhajuje právě
tyto názory, kterým Vedanta odporuje, což je zajímavý příklad skutečnosti, že křesťanští
polemici vynakládají mnoho energie k napadení náhledů, které existují pouze v jejich
vlastních myslích.)
___________________________

Já jsem Bůh, my jsme bozi a Bůh je bezmezné a beztvaré moře
ságového pudinku se zastřeným vědomím. Mystik je takto
slabomyslným brachem, který nachází v tomto nudném
„nediferencovaném estetickém kontinuu“ (Northrop) zdroj svého
nadšení, neboť tak či onak usmiřuje rozpory a zla tohoto světa
pomocí transcendentálního božství.
To co jsme uvedli je zřejmá karikatura z neznalosti; musíme
však říci něco na obhajobu filosofické neurčitosti. Nezvykle složená
společnost lidí spojuje své síly, aby ji zesměšnila - logičtí pozitivisté a
katolíci, neotomisté, dialektičtí materialisté a protestanští
neortodoxisté, behavioristé a fundamentalisté. Přes výrazné
názorové rozdíly náležejí k psychologickému typu lidí, kteří mají
zvláštní radost z toho, že jejich filosofiie života je jasně ohraničena,
pevná a neměnná. Je mezi nimi druh vědců, kteří vychutnávají na
jazyku pojem „tvrdá skutečnost“, ale i druh náboženských lidí, kteří
hýčkají systém „nepochybného dogmatu“. Je v tom zajisté hluboký
pocit bezpečnosti, může-li se říci: „Jasné a autoritativní učení Církve
říká.....“, nebo když člověk cítí, že zvládl logickou metodu, kterou
může roztrhat na cucky jiné, zvláště pak metafyzické názory.

Stanoviska tohoto druhu provázejí obvykle poněkud agresivní a
výbojný typ osobností, které používají ostrých definic jako hroty
meče. Je v tom více než metafora, neboť, jak jsme viděli, zákony a
hypotézy vědy nejsou ani tak mnoho objevy, jako spíše nástroji, jako
noži a kladivy, jimiž je možno ohnout přírodu podle své vůle. A tak
existuje typ osobnosti, který přistupuje ke světu s úplnou zbrojnicí
ostrých a tvrdých nástrojů, jimiž kousíčkuje a třídí vesmír do
precisních kategorií tak, aby nerušily klid jeho mysli.
V životě má ostrý nůž své místo, ale také existuje daleko
významnější místo pro jiné druhy kontaktů se světem. Člověk zde
není po to, aby byl inteligentním dikobrazem, který se stýká se svým
okolím povrchem plným ostnů. Člověk se stýká s vnějším světem
měkkou pokožkou, jemnou oční bulvou a ušním bubínkem a nachází
společenství s ním v teplém, citlivém, různě definovaném a hladivém
doteku, kterým svět není odstrkován jako nepřítel, který má být
zastřelen, ale je objímán, aby se stal
s člověkem jedním tělem tak, jako milovaná žena. Konec konců
všechna možnost jasného poznání závisí na smyslových orgánech,
které jako by vnášejí vnější svět do našeho těla a uvědomují nás o
tomto světě právě formou našich vlastních tělesných stavů.
Z toho plyne význam názorů jako nástrojů mysli, které jsou
neurčité, mlhavé a rozplývavé spíše než jasně střižené. Poskytují
možnosti komunikace, skutečného styku a vztahu s přírodou daleko
intimnějšího než cokoliv, co může být nalezeno při zachovávání
„objektivního odstupu“ za každou cenu. Jak čínští a japonští malíři
tak dobře pochopili, existují krajiny, které jsou nejlépe nazírány
polozavřenýma očima, hory, které jsou nejpůvabnější, když jsou
částečně zastřeny mlhou, a vody které jsou nejhlubší, když se ztratí
horizont a ony splynou s oblohou.
Večerní mlhou letí husa osamělá;
jeden tón má nebe i voda v dálku roztažená.
Nebo se zamysleme nad řádky Po-Čüovými v básni Noční
procházka v jemném dešti. Přeložil ji, myslím, Arthur Waley:
Večerem osamělým se hnaly mraky podzimní,
když cítil jsem, že šat můj zvlhlý byl.
Však nezaslechl jsem šumot deště
a krůpěj jedinou jsem nespatřil.
Nebo Lin-Yu-tangova verse Čia-Taoa v básni Marné hledání
poustevníka:

Já ptal se chlapce v hájku sosnovém.
Však řekl: Šel mistr v horu sám
a bylinky léčivé sbírá,
leč pobyt jeho není znám,
závoj mraků ho skrývá.
Obrazy obdobného druhu pospojovává Seami, když se snaží
vyložit, co Japonci rozumějí pod pojmem yugen - subtilním řádem
krásy, jehož původ je temný a neznámý: „pozorovat, jak zapadá
slunce za květy posetý pahorek, kráčet dál a dál
v hlubokém lese bez myšlenky na návrat, stát na pobřeží a upřeně
sledovat člun, jak se skrývá za vzdálenými obzory, přemýšlet o letu
divokých husí, které se vynořují a mizí mezi mraky.“
_________________
(13. poznámka pod čarou: Waley (1), str. 21-22)

_________________
Existuje však jistý dotěrný druh zdravé mysli, vždy připravený
vtrhnout do tajemství a vyjasňovat je, odhalit naprosto přesně, kam
divoké husy letí, jaké květy mistr sbírá a kde, a který vidí pravou
podobu krajiny jen v tvrdém světle poledního slunce. Toto je právě
onen postoj, který každá tradiční kultura shledává krajně
nesnesitelným u člověka Západu, ne proto, že by byl beztaktní a
hrubý, ale proto, že je slabý. Nemůže poznat rozdíl mezi povrchem a
hloubkou. Pátrá po hloubce tím, že řeže do povrchu. Jenže hloubka
je poznávána jen když sama sebe odhalí a vždy se odtahuje od
zkoumající mysli. Slovy Čuang-ceovými:
„Kolem nás se rodí věci, avšak neví, odkud se berou.
Odcházejí, ale nikdo nevidí bránu. Lidé vespolek oceňují tu část
vědění, která je známá. Nevědí však, jak využít tu neznámou část,
aby dosáhli vědění. Není to scestné?“

_________________
(14. poznámka pod čarou: H.A.Giles (1), str. 345)

_________________
Velice snadno přehlížíme rozdíl mezi obavou z neznámého a
úctou k neznámému a domníváme se, že ti, co se na ně vrhají

s reflektory a s noži, jsou zastrašeni zbožnou a pověrčivou bázní.
Úcta k neznámému je postoj těch, kdož místo aby drancovali přírodu
se jí koří, dokud se sama nevydá. Avšak to, co právě takto dává, není
chladný lesk povrchu, nýbrž teplá niternost těla - tajuplnost, která
není negací, prázdnou nepřítomností vědění, nýbrž pozitivní
substancí, o které říkáme, že nás naplňuje úžasem.
„To nejvyšší, co člověk může dosáhnout v těchto oblastech,“
říká Goethe, „je úžas; jestliže jej vyvolá prvotní skutečnost, ať je jím
spokojen, neboť víc už nemůže přinést; a člověk by se měl snažit
(střežit), aby nehledal za tím něco dalšího, zde je mez. Než zření na
prvotní skutečnost je pro lidi obvykle nedostačující. Domnívají se, že
musí jít stále dále a jsou takto podobni dětem, které, když se podívaly
do zrcadla, hned je obracejí, aby uviděly, co je na druhé straně.“
___________________
(15. poznámka pod čarou: Eckerman (1). February 18th, 1829 = 18. únor 1829)
________________________

Neboť jak říká Whitehead:
„Když rozumíte všemu, co se týká slunce a všemu, co se týká
atmosféry a všemu co se týká rotace země, můžete přijít
o záři zapadajícího slunce. Není náhrady za přímý vjem (kuan) reálné
věci v jejím pravém bytí.“
___________________
(16. poznámka pod čarou: Whitehead (1). str. 248.)
________________________

To je zajisté pravý materialismus, či snad lépe řečeno pravý
substancionalismus, neboť hmota je ve skutečnosti příbuzná
s měřením (pozn. překl.: matter je angl. hmota, meter je angl. míra) a
tak správně označuje nikoliv realitu přírody, nýbrž přírodu pojmově
„změřenou“. A „substance“ v tomto smyslu není široký pojem pro
„látku“, nýbrž pro to, co vyjadřuje čínský výraz t’i
____________________
(17. poznámka pod čarou: M 6246)
____________________

totiž celost, „Gestalt“ či ucelené pole vztahů, které uniká jakémukoliv
lineárnímu popisu.
Přirozený svět proto odhaluje svůj obsah, svou divuplnost,
jestliže naše úcta nám brání jej zkoumat tak, že jej rozbíjíme

na abstrakce. Musím-li přejít přes každý obzor, abych zjistil, co je za
ním, nikdy neocením skutečnou hloubku nebe, které vidím mezi
stromy na hřebenu hory. Musím-li zmapovat údolí a spočítat stromy,
pak si nikdy neuvědomím zvuk skrytého vodopádu. Musím-li
probádat a prověřit každou stezku, ukáže se, že cesta, která se ztrácí
v lese daleko v horách, vede jen zpět do předměstí. Pro mysl, která
sleduje každou cestu až na její konec, každá cesta vede nikam.
Zdržet se sledování znamená nikoliv odložit studenou desiluzi z
pravdivých faktů, nýbrž nahlédnout, že cíle lze dojít spíše tím, že
stojíme, než tím, že jdeme a že když se stále díváme dopředu,
zůstáváme slepí
k tomu, co je zde.
Abychom poznali přirozenost, Tao, a „podstatu věcí“, musíme je
poznat tak, jak ve starodávném smyslu muž „poznal“ ženu - v teplé
neohraničenosti bezprostředního styku. Jak se praví v „Oblaku
Nepoznaného“ o Bohu: „Láskou může být získán a udržen, nikdy ale
myšlenkou.“ To znamená, že je také chybné chápat ji jako skutečně
neohraničenou, jako mlhu nebo jako rozptýlený jas či jako ságový
pudink. Představa neohraničenosti v sobě obsahuje, že pro poznání
přírody, a to ať už té vnější či uvnitř nás, musíme opustit každou
představu, každou myšlenku a náhled na to, čím ona je - a jen
nazírat. Musíme-li mít o ní nějakou představu, pak musí být tak
neohraničená, jak si jen možno myslet. A to je právě důvod - dokonce
i pro západního člověka - že takové neformální koncepce jako je Tao
mají mít přednost před ideou Boha se všemi jejími příliš určitými
asociacemi.
Nebezpečí „panteistického“ a mystického postoje k přírodě je
ovšem v tom, že se může stát výlučným a jednostranným - i když se
zdá, že je pro to málo příkladů v historii. Neexistuje dobrý důvod,
proč by se tak mělo stát, neboť výhoda zmíněného postoje je právě v
tom, že nám poskytuje neformální pozadí, proti němuž formy
každodenních praktických problémů mohou být viděny daleko jasněji.
Jestliže naše idea o onom pozadí - o Bohu - je vysoce formální, je
morální chování v praxi tak křivolaké jako psaní na potištěný list.
Východiska nemohou být viděna jasně, protože se nechápe, že
problematika dobrého a zlého je - jako pravidla gramatiky komunikační konvencí. Zakotvíme-li pravidla správného a
nesprávného jednání do Absolutna jako do pozadí, nejen, že je
učiníme příliš přísnými, ale ona jsou též schvalována příliš závažnou
autoritou. Jak praví čínské přísloví: Nezabíjet mouchu na hlavě svého
přítele sekyrou.“ Tím, že pravidla chování zakládal na Bohu,
nepodařilo se Západu vypěstovat žádný mimořádný stupeň
morálnosti. Naopak, vyvolal ony divoké ideologické revoluce proti
nesnesitelné autoritě, které jsou tak charakteristické pro jeho dějiny.

Totéž by se dalo použít na přísné vědecké dogma o tom, co je a co
není přirozené.
V praxi byl mysticismus, který se vyhýbá všem strnulým
formulacím jak o přírodě, tak o Bohu, obvykle příznivý pro rozvoj
vědy.
________________
(18. poznámka pod čarou: Viz Needham (1), svazek 2, str. 89-98)

________________
Jeho postoj je totiž empirický a zdůrazňuje spíše konkrétní zkušenost
než teoretickou konstrukci či víru, a ustrojení jeho mysli je
kontemplativní a vnímavé. Ke vědě se staví nepříznivě, pokud tato
směšuje abstraktní modely s přírodou, a pokud věda jakožto technika
zasahuje do přírody rušivě a krátkozrace či
na základě předvědeckých náhledů, kterých se dosud nezbavila.
Mysticismus poskytuje navíc vědecké činnosti základnu, která není
těžkopádně lineárním a právním náhledem ani na boží vůli, ani na
přírodní zákony, založeným na hromadách dřívějších experimentů.
Postoj kuan je obzvláště citlivý k podmínkám bezprostředního
okamžiku ve všech jejích proměnlivých vztazích, a viděli jsme, že
jedna z obtíží vědeckého poznání je v tom, že jeho lineární složitost
znesnadňuje jeho aplikaci při rychlých rozhodnutích, zejména kdy
„okolnosti změní případ“. V tomto smyslu napsal Seami v pojednání o
tajemství úspěšného dramatu toto:
„Díváte-li se hluboce do základní podstaty tohoto umění,
shledáte, že to, co nazýváme „květem“ (yugenu), nemá žádnou
oddělenou existenci. Kdyby v dramatu nebylo diváka, který se
do představení ponoří a vyčte z něj tisíc výborností, pak by tento
„květ“ vůbec neexistoval. Sutra praví: „Dobro a zlo jsou jedno;
ničemnost a počestnost jsou téhož druhu.“ Jaké vůbec máme měřítko
pro rozlišení dobrého od zlého? Můžeme volit pouze to, co vyhovuje
potřebě daného okamžiku a nazývat to „dobrým.“
_________________
(19. poznámka pod čarou: Waley (1) str. 22)

_________________
Takový postoj by byl samozřejmě krátkozraký, kdyby byl
založen na lineárním a nespojitém náhledu na daný okamžik, kde
každá „věc“ je viděna bez vztahu k celku.
_________________

(20. poznámka pod čarou: Výtečný příklad citlivosti k danému okamžiku nacházíme v
aplikaci zenu na ken-do-či umění šermu. Žádné množství naučených pravidel či reflexů
nemůže připravit šermíře na nekonečné množství různých útoků, jimž musí čelit,
zejména když se střetne současně s více odpůrci. Proto je veden k tomu, aby nikdy
nedělal žádnou specifickou přípravu na útok, ani aby jej neočekával
z nějakého určitého směru. Jinak, kdyby měl čelit neobvyklému útoku, musil by ustoupit
ze svého postavení, aby byl schopen zaujmout jiné. On ale musí být schopen
bezprostředně vyrazit z uvolněné klidové polohy do žádoucího směru. Taková uvolněná
otevřenost citlivosti pro všechny možné směry je právě kuan, či jak se mnohem lidověji
nazývají v zenu, mušin, což je, tak říkaje „žádný smysl“ - žádné napětí mysli očekávající
nějaký určitý výsledek.)

__________________
Například ti, které nejprudčeji nenávidíme, jsou často těmi, které
budeme nejhlouběji milovat, a jsme-li necitliví k tomuto vzájemnému
vztahu, můžeme si poplést dílčí pocity s celkem a zničit někoho, koho
milujeme či oženit se s někým, koho budeme nenávidět.
To nás pak přivádí ke druhé teoretické námitce: že totiž duševní
napětí řídícího ega je nezbytné, nemáme-li být strhováni od přírody
neukázněnými pocity a emocemi. Tato námitka opět spočívá na
politickém místo na organickém náhledu na přirozenost člověka. Na
psychologii člověka se díváme jako by byla složena z oddělených
částí, funkcí či schopností - jako by Pán Bůh člověka stvořil tak, že
narouboval duši anděla na tělo zvířete. Člověk je pak chápán jako
sbírka sil, pudů a chtivostí, které mají být ovládány duší - egem.
Ihned je zřejmé, že tento náhled měl hluboký vliv na moderní
psychologii, která - ačkoliv doporučuje egu vládnout spíše laskavostí
než násilím, stále s ním zachází jako se zodpovědným správcem.
Když však chápeme celkový průběh zážitků člověka - vnějších i
vnitřních, spolu s jejich mimovědomými psychofyzickými základnami jako systém, řízený organicky, pak princip řízení musí být zcela
odlišný.
„Radost a strach, zármutek a štěstí, opatrnost i lítost na nás
přicházejí v opakovaných přílivech a odlivech a stále jiným
způsobem. Přicházejí jako hudba z dutin lesních stromů, když je vítr
rozezvučí, či jako houby z vlhké země. Dnem i nocí se v nás střídají,
ale nejsme schopni říci, odkud vyvěrají.....“
Ale bez těchto emocí by ego neexistovalo. Beze mne by neměly
žádný prostor k uplatnění. Až tak daleko můžeme dojít: nevíme však,
co je uvádí do hry. Je-li opravdu nějaký řídící článek (tsai, M 6655),
nenacházíme nikde důkaz o jeho existenci. Dalo by se soudit, že by
mohl být aktivní, ale nevidíme jeho formu. Musil by mít cítění
(vědomí) bez formy.
„Těch sto kostí, devět stupňů do těla a šest vnitřních orgánů
jsou zcela úplné na svých místech. Kterému z nich by měla být dána
přednost? Milujeme je všechny stejně, či některé víc než jiné? Jsou

všechny služebníky (druhých)? Jsou tito služebníci neschopni
vládnout si vzájemně či střídají se v roli vládce a služebníků?“
_________________
(21. poznámka pod čarou: Čuang-c’, ii. Viz H.A.Giles (1), str. 14, Ling Yutang (2), str.
235 a Needham (1), svazek 2, str. 52.)

_________________
Kuo Šiang, když probírá uvedené téma ve svém komentáři k
Čuang-cemu, říká:
„Ruce a nohy se liší do svých povinností; pět vnitřních orgánů
se liší ve svých funkcích. Nikdy se jeden s druhým nespojuje, ale sto
částí (těla) je jimi udržováno pohromadě ve společné jednotě. To je
způsob, jak se spojují pomocí ne-spojování. Nikdy záměrně
nespolupracují a přece všechny se vzájemně doplňují jak vnitřně tak
navenek. To je způsob, jak spolupracují pomocí ne-spolupráce.“
________________
(22. poznámka pod čarou: Čuang-c’ Ču, iii, 25, překl. Bodde
v Fung Yu-lan (1), svazek 2, str. 211.)

________________
Jinými slovy, všechny části organismu řídí samy sebe
spontánně (tzu-jan) a jejich pořádek se poruší, když se zdá, že
měnlivé panoráma pocitů stojí tváří v tvář řídícímu egu, které se
snaží podržet pocity pozitivní (yang) a odvrátit negativní (yin).
Podle taoistické filosofie je to právě tato snaha řídit duši
zvnějška a odtrhnout pozitivní od negativního, jež je kořenem všech
sociálních a morálních zmatků. Co je tedy třeba řídit, není ani tak
spontánní proud lidských vášní jako lidské ego, které je vykořisťuje; jinými slovy samotného ředitele. To bylo také zřejmé tak vysoce
vnímavým křesťanům, jako byli sv. Augustin a Martin Luther, kteří si
tak ostře uvědomovali, že pouhá sebe-kontrola není v žádném
smyslu lékem na lidskou špatnost; neboť to bylo právě jáství, kde
mělo zlo své kořeny. Nikdy však neopustili politickou představu
ovládání, neboť jejich řešením bylo mít ego umocněné a znovu
zrozené milostí boží - egem vesmíru. Neviděli, že obtíž spočívala
nikoliv v dobré či špatné vůli toho, kdo řídí, ale v celém rozumovém
principu řízení, které se snažili použít. Nepochopili, že problém byl
stejný pro Boha jako pro lidské ego. Vždyť také boží vesmír zplodil
Ďábla, který nevzniká ani tak ze své vlastní nezávislé zloby, jako z
božské „domýšlivosti“, když si osoboval všemocnou vládu, a
ztotožňoval sebe s nejčistší dobrotou. Ďábel je Bohem nevědomky
vrhaný stín. Bůh nemůže být přirozeně zodpovědný za vznik zla,
neboť spojení mezi nimi je mimo vědomí. Člověk říká: „Nechtěl jsem
vám ublížit, ale má povaha mne přemohla. V budoucnu se budu

snažit ji ovládnout.“ A Bůh praví: Nezamýšlel jsem existenci
jakéhokoliv zla, ale můj anděl Lucifer je vyvolal ze své vlastní
svobodné vůle. V budoucnu ho uzavřu bezpečně v pekle.“
____________________
(23. poznámka pod čarou: Úplnější pojednání na toto téma viz Jung (1) a Watts (2), kap.
2.)

____________________
Problém zla vznikne, jakmile nastolíme problém dobra, to jest
jakmile vznikne myšlenka, co by se dalo dělat, aby se přítomná
situace „zlepšila“, ať už se tato představa skrývá
za jakoukoliv nomenklaturou jmen či věcí. Taoistickou filosofii lze
snadno špatně chápat, když říká, že je lépe ponechat organickému
systému, aby se sám reguloval, než se do něj plést zvnějšku - a že je
lepší uznávat, že dobro a zlo jsou vzájemně spojeny (jsou
korrelativní), než trhat jedno od druhého. A přece Čuang-c’ praví
jasně:
„Ti, kdo by rádi měli dobré bez jeho souvztažného protějšku, tj.
bez špatného, či kdo by chtěli mít dobrou vládu bez jejího protějšku,
tj. bezvládí - ti nepochopili velké principy vesmíru a ani podmínky,
jimž vše stvořené je podrobeno. Stejně dobře by se pak mohlo mluvit
o existenci nebe, aniž se vezme v úvahu existence země, či o
negativním principu bez principu pozitivního, což je jasně nesmyslné.
Tací lidé, pokud neuznávají argument - musí být buďto blázni nebo
darebáci.“
_______________
(24. poznámka pod čarou: A.H.Giles (1). str. 207-8, xvii.)

_______________
Je-li to pravda, nemusí pak nutně existovat blázni a darebáci
jako souvztažné protějšky mudrců a světců, a zda se pak neobjevuje
prostě znovu v útoku blud, na který jsme útočili předtím?
Jestliže pozitivní a negativní, dobré a zlé jsou vskutku
souvztažné protějšky, pak nelze doporučit žádný směr činnosti
počítaje v to dokonce i směr - nečinnosti. Nic nemůže žádný stav
zlepšit, co by ho také nezhoršilo. Ale to je přesně tvrzení
o lidském já - jak na ně nahlíží taoistická filosofie. Ego si přeje vždy
ovládnout svou situaci tak, aby ji zlepšilo, ale ani činnosti ani
nečinnost, motivované nějakým zlepšením, neuspějí. Když odhalí
past, v níž se nachází, nemá mysl jinou alternativu, než se vzdát oné
„snahy po dobru“, která zakládá ego. Nevzdává se lstivě
s myšlenkou, že to věci zlepší. Vzdává se bezpodmínečně - ne proto,
že je dobré nic nedělat, ale proto, že nic nemůže být uděláno. Náhle

na ni sestoupí zcela spontánně hluboká a úplně nepředstavitelná
tichost - pokoj, který obklopí svět jako první vločky těžkého sněhu, či
jako bezvětrné odpoledne v horách, kde ticho se dává poznat v
nenarušovaném bzukotu hmyzu v trávě.
V tomto klidu není žádného náznaku pasivity, podřizování se
nezbytnosti, neboť neexistuje diference mezi myslí a jejím zážitkem.
Všechny činy, vlastní i těch druhých, zdají se plynout volně z
jediného zdroje. Život jde stále vpřed, a přece zůstává hluboce
zakořeněn v přítomnosti, netouží po žádném výsledku, neboť
přítomnost se rozšířila ze svého sevření v nepostižitelném bodu
napjatého vědomí do vše objímající věčnosti. Pozitivní a negativní
pocity přicházejí a odcházejí beze zmatku, neboť se jeví jako by byly
prostě pozorovány, přestože není nikoho, kdo by pozoroval. Pocity
míjejí beze stopy jako ptáci na obloze a nevytvářejí žádné odpory,
které by měly být překonány
v neustálém shonu.
Je jasné, že tento stav je ve zpětném pohledu „lepší“ než
slídivé a upřené napětí mysli, které mu předcházelo. Dobro tohoto
stavu je však jiného řádu. Protože přišlo nehledáno, není to druh
dobra, které je ve vztahu ke zlu, není to přelud klidu, který vzniká
uprostřed zmatků. Navíc, protože se nečiní nic, aby bylo zadrženo,
nemá vztah k paměťovému záznamu v dřívějším stavu, který by jinak
člověka nutil jej upevňovat a chránit proti změnám. To proto, že nyní
už není nikoho, kdo by budoval opevnění. Vzpomínky se vynořují a
zapadají jako ostatní pocity - snad lépe uspořádané než dříve, ale
netuhnou již kolem ega, aby tak vytvářely jeho iluzi o pokračující
identitě.
Z tohoto stanoviska lze nahlédnout, že inteligence není
oddělenou, řídící schopností mysli, ale že je charakteristikou celého
vztahu mezi organismem a jeho okolím, je silovým polem, v němž
spočívá realita lidského bytí. Tak řekl MacNeile Dixon
ve své „Human Situation“: „Hmatatelné a viditelné věci nejsou než
póly či zakončeními těchto polí nepostřehnutelné energie. Hmota,
pokud vůbec v nějakém smyslu existuje, je tichým společníkem
v podniku přírody.“ Mezi subjektem a objektem, mezi organismem a
okolím, yang a yin je vyrovnávající či homeostatický vztah nazývaný
Tao - inteligentní nikoliv proto, že má ego, ale proto, že má li organický model. Spontánní proud pocitů, stoupající a klesající podle
svého způsobu, je podstatnou částí tohoto vyrovnávajícího procesu a
nemůže tedy být považován za nezřízenou hru slepých vášní. V
tomto smyslu se říká, že Lieh-c’ dosáhl Tao tím, že „ponechal
události srdce probíhat tak, jak jim bylo libo.“
_______________

(25. poznámka pod čarou: Lieh-c’, 2.L.Giles (1), str. 41, překládá tuto pasáž: „Má mysl
(šin) uvolňuje otěže svému přemítání (nien).“ Ale je to trochu příliš intelektuální, neboť
šin (M 2735) není ani tak uvažující myslí jako celkem psychických funkcí vědomých i
mimovědomých a nien (M 4716) není ani tak myšlením v šedé mozkové kůře, jako je
spíše jakýmkoliv druhem psychického zážitku.)

_______________
Jako dobrý námořník se poddává pohybu lodi a nebojuje proti
němu svými břišními svaly, tak se člověk Taa poddává pohybu své
přirozenosti.
Snad překvapí, že to není vůbec totéž, čemu se obvykle říká
„dát průchod svým citům“ - což je vždy spíše příznakem jakéhosi
odporování nežli „dávání“. Když totiž uvažujeme o svých pocitech,
máme snahu je chápat jako pevné stavy. Taková slova jako hněv,
deprese, strach, žal, úzkost a pocit viny, vnukají představu
stejnorodých stavů, které mají tendenci přetrvávat, pokud člověk nic
nepodnikne, aby je změnil či aby se jich zbavil. Jako kdysi horečka
byla pokládána za nemoc místo za přirozený proces ozdravování, tak
dosud stále považujeme negativní pocity za nesprávný stav mysli,
který vyžaduje léčení. Ale to, co potřebuje být léčeno, to je vnitřní
odpor k těmto pocitům, který nás vede k tomu, abychom je rozptýlili
uspěchanou činností. Odporovat pocitům znamená být neschopen
snášet je tak dlouho, dokud se samy nevyčerpají. Například zlost
není pevný stav, nýbrž pohyb, a pokud není potlačován odporem až
do stavu mimořádné síly jako vřící voda v uzavřené nádobě, sám se
spontánně upraví. Neboť zlost není svébytný autonomní démon,
který čas od času vyráží ze svých příbytků v podvědomí. Zlost je
prostě směr či model psychické činnosti. Zlost tedy vlastně
neexistuje; existuje jen zlostné jednání či zlostné pocity. Zlost je pocit
v pohybu do nějakého jiného stavu, neboť jak praví Lao-c’:
„Svištivý vítr nepřetrvá do rána,
prudký déšť nepřetrvá den.
Kdo jiný vykonává tyto věci
než nebe a země?
Jestliže nebe a země
nemohou obě udržet po delší dobu,
jak by to mohl dokázat člověk?“ xxiii
Popustit tedy uzdu průběhu pocitů znamená tedy pozorovat je
bez zasahování, uznat, že cítění je pohyb, a proto není možné je
chápat pomocí pojmů, které vyjadřují nejen pouze statické stavy, ale i
úsudky o tom, co je dobré a zlé. Když je pozorujeme, aniž bychom je
označili jménem, pocity se stanou prostě neurosvalovými napětími,
chvěním a tlaky, svrběním a štípáním nesmírně jemně působivými.

Toto pozorování však není vůbec totéž co psychoterapeutický
gambit, který „přijímá“ negativní pocity s cílem je změnit - to je se
záměrem vyvolat změnu celkové povahy cítění směrem k pozitivnímu
a „dobrému“. „Přijetí“ tohoto druhu stále zahrnuje ego, stojící stranou
mimo bezprostřední cítění či zážitek a čekající až se změní - i když
trpělivě a kajícně.
Pokud pocit pozorujícího subjektu trvá, je zde snaha, ať už
jakkoliv nepřímá - řídit cítění zvnějšku, což je odpor vyvolávající
zmatek v proudu. Odpor zmizí a vyrovnávací proces dosáhne plného
účinku nikoliv úsilím ze strany subjektu, nýbrž jen když se pozná, že
pocit být subjektem, egem, je sám o sobě částí proudu zážitků a
nestojí někde mimo něj v řídící pozici. Slovy Čuang-ceovými:
„Jen opravdu rozumní lidé chápou tento princip identity
všech věcí. Oni se nedívají na věci, jako že je pochopili subjektivně,
nýbrž přenášejí se do pozice vidění věcí. A když je takto vidí, jsou
schopni je pochopit, ba poroučet jim.“
________________
(26. poznámka pod čarou: Čuang-c’, 2. překlad H.A.Giles (1), str. 20.)

________________
Jádro věci však může být vyjádřeno daleko přesněji, když
řekneme, že se subjektem se nejedná jako s objektem, nýbrž jako s
neoddělitelným pólem či projevem jednoty subjektu s objektem.
Oddělenost poznávajícího a poznávaného se stává - aniž by se
jednoduše smazala - znakem jejich vnitřní jednoty.
To je ovšem klíčový bod celé sjednocující filosofie přírody, jak ji
podává taoismus a buddhismus, a co odlišuje tuto filosofii
od pouhého monistického panteismu. Rozdílné a jedinečné události ať již jde o vnější předměty či vnitřní subjekt - jsou chápány „v jednotě
s přírodou“ právě pomocí toho, co je rozlišuje a nikoliv proto, že jsou
pohlcovány jakousi beztvarou uniformitou. Tedy ještě jednou, je to
vzájemné rozlišování tvaru a pozadí, subjektu a objektu a nikoliv
jejich splývání, co odhaluje jejich vnitřní identitu. Mistra zenu se
někdo zeptal: „Slyšel jsem, že existuje věc, která nemůže být
pojmenována. Nezrodila se a nezemře, když tělo umírá. Až vesmír
vyhoří, nebude tím zasažena. Co je to za věc. Mistr odpověděl:
„Sezamový plod.“
K náladě yugen, tajemné a plodné neohraničenosti, která se
tolik projevuje v malířském umění Dálného východu, patří proto i
nesmírně silné zpodobnění nějaké jedinečné události - ojedinělý pták,
bambusový prut, osamělý strom, osamocená skála. Proto ono náhlé
probuzení ke zmíněné „vnitřní identitě“ - nazývané v zenu satori - je
obvykle urychleno či vyvoláno pomocí tak jednoduché skutečnosti

jako je zvuk padající bobule v lese či pohled na kousek zmačkaného
papíru na ulici. V tomto smyslu vyznívá i dvojí význam Suzukiho
překladu básně:
„Ó, ta jediná vzácná příhoda,
kterou bych nedal za deset tisíc zlaťáků!
Klobouk mám na hlavě a uzlík na zádech
a na své holi svěží vánek a měsíc úplný unesu!“
Neboť ta „jediná vzácná příhoda“ je současně zážitkem satori a
jedinečnou událostí, která je spojena - jediné zahrnující vše, okamžik
zahrnující v sobě věčnost. Než ale vyjádřit slovy toto zahrnutí,
znamená v jistém smyslu říci příliš mnoho, zejména kdyby to bylo
chápáno tak, že vjem ojedinělosti by nás měl přivést k myšlení o
universálním. Naopak universálnost takové jedinečné události a
věčnosti okamžiku se otvírají pohledu pouze tehdy, když se uvolní
napětí mysli a přítomná událost - ať už je to cokoliv - se vnímá bez
nejmenší snahy něco z ní získat. Tato snaha však je tak vžitým
zvykem, že může být jen stěží zastavena, takže kdykoliv se člověk
snaží přijmout okamžik jaký je - začne si uvědomovat pouze, jak se
sám ničí, když se o to pokouší. Zdá se, že to vytváří nerozrušitelný
bludný kruh pokud člověk nezjistí, že okamžik, který se snažil
přijmout, se právě pohnul vpřed a ukazuje se mu jako jeho vlastní
zážitek úsilí! Když jej pociťuje, jako že vznikl z jeho vůle, není
problém jej přijmout, neboť je to jeho vlastní bezprostřední počin.
Když jej pociťuje, jako že nevznikl z jeho vůle, musí se k přijetí
donutit, neboť nemůže udělat nic jiného. Tak či onak, úsilí je přijato a
rozplyne se. To je ale také poznáním vnitřní identity dobrovolného,
subjektivního a objektivního. Neboť jestliže se objekt - okamžik, který
má být přijat - představil jako vjem snahy pokusit se jej přijmout, už to
byl subjekt - ego samo. Slovy mistra zenu P’u-yena: „Nic nezbývá v
tomto okamžiku, než se hlasitě zasmát. Dokončil jsi své konečné
obrácení a vpravdě jsi poznal, že když kráva v Kuai-čou spásá trávu,
kůň v I-čou shledává, že má plný žaludek.“
_________________
(27. poznámka pod čarou: Suzuki (3), str. 80.)

_________________
V celku tedy poznání, že příroda je řízena spíše organicky než
politicky, že je spíše polem vzájemných vztahů než sbírkou věcí,
vyžaduje přiměřený způsob lidského vědomí. Obvyklý egocentrický
způsob, při němž se člověk ztotožňuje se subjektem, čelícím světu

cizích objektů, neodpovídá fyzické situaci. Pokud tento způsob trvá,
naše vnitřní cítění se liší od skutečnosti. Naše snaha, založená na
tomto vnímání, snaha řídit sebe a svět, který nás obklopuje, se stává
stále komplikovanějším spletencem bludného kruhu. Stále více se
jedinec cítí frustrovaný a bezmocný uprostřed mechanického
světového řádu, který se stal nezastavitelným s postupem pokroků k
cílům, které jsou mu vlastní. Léčení frustrovaného jednotlivce
náboženskými a psychologickými metodami problém jen komplikuje,
v té míře, jak lidé předpokládají, že oddělené ego je onou pravou
realitou, na níž jsou jejich služby zaměřeny. Neboť jak to viděl Trigant
Buron, zdroj obtíží je spíše sociální než individuální: to znamená, že
ego je společenskou konvencí podvrženou lidskému vědomí umělou
úpravou podmínek. Kořenem myšlenkového zmatku není tedy špatné
fungování vlastní tomu či onomu egu; je to spíše tak, že pocit ega
jako takový je omyl ve vnímání. Smířit se s ním znamená pouze mu
umožnit, aby dále směšoval mysl se způsobem vědomí, který protože odporuje přírodnímu řádu - plodí celou řadu psychologických
frustrací a nemocí.
Organický přírodní řád nachází svou vlastní odezvu
ve způsobu vědomí, které je totálním vnímáním či zažíváním. Tam,
kde vnímání je roztrženo na vnímajícího a vnímané,
na poznávajícího a poznávané - tam to, co se nachází mezi oněmi
dvojicemi, není vztah, nýbrž jen přiřazení. Když se vědomí ztotožní s
jedním z těchto aspektů, má pocit, že „je na větvi“
z toho, když se setkává s cizím světem, který ovládá jen proto, aby
zjistilo, že přináší stále menší výtěžek.
4. Svět jako extáze
Do celého našeho odcizení se přírodě je složitě zapletena
svízel pocházející z toho, že „máme“ tělo. Možná, že je to jako
otázka, zda byla dříve slepice či vejce, když se pohoršujeme
nad tělem, považujíce se za ducha, či když to vezmeme naopak.
Jsme však navyklí brát to tak, že naše tělo je jakýmsi dopravním
prostředkem, v němž jsme nuceni žít a který je současně až příliš
námi samými a přece čímsi cizím. Zdá se, že tělo, které poslouchá
jen velmi nedokonale naši vůli a odporuje intelektuálnímu pochopení,
je nám hozeno na krk jako nezbytná žena, se kterou se nedá žít.
Milujeme je nanejvýš srdečně a přece musíme většinu svého času
věnovat jeho udržování. Pět jeho smyslů, jemných a vibrujících,
zprostředkovává nám všechnu krásu a slávu světa, a to za cenu, že
jsou stejně citlivé pro vnímání jeho smrtelných zápasů a hrůz. Tělo je
senzitivní, protože je měkké, poddajné a citlivé na vjemy, žijeme však

ve vesmíru, který je z největší části skálou a ohněm. Pokud jsme
mladí, necháme své vědomí radostně se šířit nespočetnými
nervovými cestami; jak ale čas pokračuje, začínáme se z těla
stahovat a žádáme lékaře, aby nám je opravil jako svéhlavý stroj, aby
odřízl části, které odumírají či bolí a povzbudil křičící smysly, které
nerozvážně zůstávají svěží, zatímco vše ostatní chátrá. Ve
skromném a půvabném postoji je nahá mužská či ženská postava
uctívána jako vrchol krásy, ale tatáž postava se může v okamžiku
stát lascivní či směšnou, nechutnou či hrubou, a to při nejnepatrnější
změně polohy či činnosti - tak snadno, že po většinu času ji všichni
skrýváme před pohledem pomocí oděvu, pod nímž bledne a bachratí
jako slimák pod kamenem.
Tělo je pro mysl cosi cizího, že i když je ve svém nejlepším
stavu, není ani tak milováno jako vykořisťováno. V ostatním čase
děláme vše možné, abychom se dostali do stavu pohody, kdy může
být zapomenuto, takže jeho omezení nepřekážejí rozletu citů a
myšlenek. Ale ať se jakkoliv pokoušíme dostat se zase nad toto naše
fyzické vozítko, jde jasnost vědomí ruku v ruce
s citlivostí nervového systému a tím i s nevyhnutelným rizikem
citových krizí a bolestí. Dokonce v takové míře, že tvrdost a
bolestivost věcí se stává měřítkem jejich reálnosti. To, co nám
neodporuje, stává se jako by snovým a nehmatatelným, zatímco v
záchvatu bolesti poznáváme, že žijeme a že bdíme a tak dospíváme
k názoru, že reálné je to, co nejtvrdším způsobem naráží na všechny
orgány citlivosti. V tomto smyslu se také nikdy nemluví o měkkých
faktech, nýbrž jen o tvrdých. Tvrdá fakta se však mohou projevit jen
proto, že existují taková měkká fakta, jako jsou oční bulvy a konečky
prstů.
Dokud se však za měřítko reality považuje stupeň odporu a
bolesti, které prostředí nastavuje našim nervům, stává se tělo
především nástrojem našeho utrpení. Odporuje naší vůli, chátrá
dříve, než jsme ztratili schopnost být tím znechuceni; vlastnictví těla
nás vystavuje všem jednadvaceti měřitelným stupňům smrtelného
zápasu, k němuž vede kruté mučení, úraz či nemoci. Ti, kdo mají
štěstí, že uniknou nejhoršímu, co se může přihodit, jsou nicméně
trýzněni představami o tom, co by se mohlo stát a naskakuje jim husí
kůže a zvedá žaludek ze sympatie či hrůzy nad osudem druhých.
Není tedy divu, že hledáme, jak se od těla oddělit, a že si
přejeme přesvědčit sebe samé, že pravé „já“ není onen chvějící se
uzlík tkání se všemi svými odpornými sklony k bolesti a hnilobě.
Nelze se divit, že očekáváme od náboženství, filosofie a ostatních
forem moudrosti, že nám ukáží především cestu k osvobození z
utrpení ze situace, v níž jsme měkkým tělem ve světě tvrdé reality.
Proto se někdy zdá, že řešením je čelit tvrdosti zase tvrdostí,

ztotožnit se s duchem, který má principy a nikoli pocity, pohrdat tělem
a umrtvovat je a stáhnout se
do pohodlně netělesného světa abstraktního myšlení a duševní
fantazie. Abychom čelili tvrdosti faktů, ztotožňujeme pak svou mysl s
takovými symboly pevnosti, podstatnosti a síly, jako je ego, vůle,
nesmrtelná duše a věříme, že patříme sami ve svém nejvnitřnějším
bytí do oblasti ducha, nad tvrdost faktů i nad slabosti těla. Je to, jako
by se vědomí stahovalo ze svého obklopujícího okolí, které působí
bolest a soustřeďovalo se stále více do uzlu kolem svého vlastního
středu.
Jenže právě v tomto stahování a zpevňování vědomí nejen že
ztrácí svou skutečnou sílu, ale i ztěžuje svůj stav. Neboť odtahování
se od utrpení je také utrpením, tím že omezené a uzavřené vědomí
ega je skutečně křečí strachu. Jako člověk s poraněným žaludkem
dychtí po doušku vody, který je pro něho osudný, tak chronický únik
mysli před utrpením ji činí tím více zranitelnou. Plně rozvinuté vědomí
pociťuje identitu s celým světem, když se však stáhne, je
neuniknutelně připoutáno k danému okamžiku a k pomíjejícímu
organismu.
Tím nechci říci, že pro nervy a svaly je osudné stáhnout se od
ostrého hrotu či od jiného bolestivého podnětu, neboť kdyby to
nedělaly, přestal by organismus brzy existovat. Odtahování,
o němž zde mluvím, je záležitost podstatně hlubší; je to odtahování
se od schopnosti organismu stahovat se, je to neochota k pociťování
bolesti, neochota reagovat na bolest přiměřeně, když se dostaví. Je
to velmi jemné rozlišení, ale nesmírně důležité, i když se může zprvu
zdát, že bolest a neochota bolestně reagovat jsou jedno a totéž. Musí
však být zřejmé, že když organismus nemůže pociťovat bolest, nemá
možnost stahovat se z nebezpečí, takže neochota ke zranitelnosti je
ve skutečnosti sebevražedná, zatímco prostý únik z bolestné situace
takový není. Je pravda, že si přejeme mít svůj koláč a jíst jej: chceme
být citliví a živí, ale nechceme být citliví k utrpení. To však nás vhání
do protikladu zvlášť nesnesitelného typu, známého jako „dvojitá
vazba“.
„Dvojitá vazba“ je situace, ve které všechna nabízená řešení
jsou nepřípustná. Svědek u soudu je vystaven dvojí vazbě, když se
ho vyšetřující zeptá: „Přestal jste bít svoji ženu? Odpovězte ano či
ne!“ Ta i ona odpověď ho usvědčí, že ji bil. Tak také, když vznikne
utrpení, přejeme si uniknout jak z jeho objektivní situace, tak
ze
subjektivních reakcí na ně. Když však nelze uniknout
z prvního, nelze to ani z druhého. Musíme trpět, to znamená,
musíme reagovat jediným způsobem, který je nám přístupný a který
by se přirozeně projevil svíjením, nářkem nebo pláčem. A nyní
nastupuje ona dvojitá vazba, když si totiž tyto reakce zakazujeme, ať

už při bezprostředně zažívaném utrpení nebo při představě utrpení
svých vlastních spontánních reakcí na bolest, neboť jsou v jasném
rozporu s naším společensky podmíněným obrazem o nás samých.
Takové reakce jsou bojácným připouštěním identity vědomí s
vlastním organismem, připouštěním neexistence oddělené, silné a
nadřazené vůle, která je podstatným jádrem osobnosti.
Z tohoto zdroje čerpají sadisté a mučitelé své hanebné rozkoše
- ne z toho, že pozorují tělesné křeče své oběti, ale
z toho, že „zlomili ducha“, který jim odporoval. Ovšem, kdyby nebylo
odporujícího ducha, pak jejich nelidskost by se změnila
v cosi podobného sekání mečem do vody a mučitelé by shledali, že
mají proti sobě totální ochablost, která neposkytuje ani výzvu ani
vzrušení. Je to právě tak jako ochablost, která je tou skutečnou a
netušenou mentální silou. Slovy Lao-ceovými:
„Když člověk žije, je měkký a poddajný; když je mrtev, je tuhý a
houževnatý. Všichni tvorové zvadnou a uschnou. Proto bylo řečeno:
tvrdost a nepoddajnost přísluší smrti, měkkost a jemnost jsou
součástí života. To je důvod, proč příliš tvrdí vojáci nemohou unést
celodenní námahu, a proč se příliš tvrdý strom láme. Stav silného a
velikého je nízký, stav slabého a jemného je vysoký.“
_______________
(1. poznámka pod čarou: V Ču Ta-kao (1), str. 80.)

_______________
Když se bez zábran umožní organismu jeho přirozená
orgiastická reakce na bolest, objeví se dva nečekané důsledky.
Jedním důsledkem je snášet bolest a její předtuchu, protože v
systému je daleko větší položka na straně „Dal“. Druhým důsledkem
je, že schopnost snášet bolest zase snižuje celkový dopad utrpení na
organismus, což dále zmenšuje intenzitu reakcí. Jinými slovy:
utužování ducha proti utrpení a odtahování vědomí od orgiastických
reakcí, které utrpení vyvolává, jsou společensky vštípené omyly
chování, které dělají lidskou situaci mnohem horší, než je nutné.
Navíc pak toto stahování vědomí od našich reakcí na utrpení je v
podstatě tentýž psychologický mechanismus, jako vědomé úsilí
vyzískat co nejvíce z našich reakcí na rozkoš, a obojí vytváří pocit
odděleného zabydleného ega.
To je zajisté důvod, proč tak mnohé duchovní tradice
zdůrazňují, že cesta k osvobození od egocentrismu prochází
utrpením. Je to často špatně chápáno jako návod „cvičit se v utrpení“,
otužovat se proti utrpení stupňovanými dávkami umrtvování, aby se
zocelilo tělo i duše. Jde-li výklad tímto směrem, pak utrpení jako
duchovní disciplina se stává cestou ke smrti a znecitlivění - ke

konečnému „stažení se“ ze života do „duchovního“ světa, který je
zcela vzdálen přírodě. Aby tento omyl napravil, učí mahájánský
buddhismus, že nirvána a samsara nejsou různé věci, že stav
osvobození není někde mimo stav přírody a že také osvobozený
Bodhisattva se vrací nekonečně
do „kola zrodů a umírání“ - a to proto, že má soucit se všemi cítícími
tvory. Z téhož důvodu buddhistické učení popírá realitu odděleného
ega, když říká:
Existuje jen utrpení, nikoliv někdo kdo trpí;
existuje čin, nikoliv však činitel;
existuje nirvána, nikoliv však ten, kdo ji hledá;
existuje cesta, ale nikdo, kdo po ní kráčel.
__________________
(2. poznámka pod čarou: Visuddhimagga, 16.)

__________________
A znovu proti očekávání - když se egocentrické stažení
vědomí rozplyne, vůbec to neredukuje osobnost
na nějaké uvadlé nebytí. Naopak organismus je ve své nejlepší
síle, když uskutečňuje co možno nejplnější vztah
ke svému okolí - vztah, který lze stěží vůbec pociťovat, když
individualizované vědomí se snaží tím, že se separuje
od těla a od všeho, co tělo zažívá. „Kdokoliv se snaží zachránit
svou duši, ztratí ji“ a my bychom měli chápat ono „zachránit“
podobně jako se zachraňuje zboží uzavřením a izolováním. Na
druhé straně bychom měli chápat, že duše či osobnost žije jen
pokud se nevzdaluje a neodtahuje od plných důsledků
skutečnosti, že tvoří jednotu s tělem a s celou oblastí
přirozených zážitků. Neboť ačkoliv se zdá, že to znamená
pohlcení člověka přírodou, je integrita osobnosti daleko lépe
chráněna důvěrou sebe-dávání než rozbíjející obavou o
sebezachování.
Viděli jsme, že couvání vědomí před utrpením a jeho
„natahování se“ po rozkoši mají společný kořen. V obou
případech cesta k osvobození je rovněž stejná a obsahuje
především poznání, že vědomí, pokud sebe zažívá jako ego,
nemůže zabránit tomu, aby se stahovalo, vstupovalo před
orgiastickou reakcí na bolest. Proto je nutné pochopit, že toto
ustupování je samo o sobě součástí a dílem orgiastické reakce
a nikoliv - jak jsme vedeni se domnívat - prostředkem jak z ní
uniknout. Jinými slovy: Jde o poznání, že všechny naše
psychologické obrany proti utrpení jsou marné. Čím více se

bráníme, tím více trpíme a bránění samo o sobě je utrpením. I
když nemůžeme zabránit vzniku psychologické obrany, ona se
rozplyne, když nahlédneme, že je z téhož těsta jako to, před
čím se chráníme. Celé toto hnutí mysli je křečí utrpení, která od
utrpení neodvádí. Pokud u něj setrváme jako u prostředku,
který nás zbaví utrpení, pak utrpení jen zesilujeme. Když ale v
něm setrváme proto, že je prostě přirozenou reakcí, které se
musíme podrobit - pokud nepodvádíme sami sebe - pak se celý
zážitek utrpení překvapivě změní.
Stává se tím, co indická filosofie nazývá ananda a co
obvykle překládáme jako „blaženost“. Ananda je přisuzována
Brahmanu, konečné realitě za všemi protiklady, spolu se sat
(pravdou) a čit (pozorným vědomím). My však považujeme za
vrcholně dualistický stav mysli, vrchol štěstí a radosti, jako
protiklad k obdobnému vrcholu bídy a bolesti. Zdálo by se, že je
to závažný protimluv, učinit z něčeho tak relativního, jako je
blaženost, jeden z přívlastků Absolutna. Jestliže totiž blaženost
chápeme jako protiklad k zavrhované ubohosti, tak jako světlo
poznáváme v protikladu s temnotou, jak je možno chápat
blaženost, která není dualistická a je věčná?
Nejdříve musíme pochopit, že indická filosofie používá
terminologickou konvenci, která se podobá umění perspektivy,
to je zobrazení třírozměrného předmětu na dvourozměrné
ploše. Každá linie nakreslená na ploše je víceméně vodorovná
či svislá, vymezujíc výšku a šířku prostoru. Za hloubku prostoru
se podle konvence o perspektivě považují sešikmené linie,
které se sbíhají
v pomyslném bodě a představují tak třetí rozměr. Tak jako
plocha má jen dva rozměry, tak také naše obvyklé myšlení a
řeč spočívají na přísně dualistické logice, v jejíž hranicích nemá
smysl mluvit o tom, co „současně je a není“ a také ne o
blaženosti, která je nad radostí a bolestí. Avšak tak, jak je
možné naznačit tři rozměry prostředky dvourozměrnými, tak
dualisticky vytvořená řeč může naznačit zážitky převyšující
dualitu. I sám výraz „nedualistický“ (advaita), tak jako blaženost
je protikladem ubohosti. Indická filosofie však používá výrazů
advaita a ananda v jazykovém kontextu, kde jde o jinou úroveň
zážitku - tak jako se linie o rozdílné výšce a šířce považují za
vyjádření hloubky. Navíc pak se tato nová dimense zážitku
chápe jako vyšší řád reality než její dualistická dimense; a v
tomto řádu život a smrt, radost a bolest stojí zcela stranou.
To, co vnímáme, je do obrovské a netušené míry závislé
na tom, co myslíme, a základní protiklady v oblasti myšlení
pociťujeme jako protiklady přirozeného světa. Proto

považujeme za zcela jisté, že pociťujeme obrovský rozdíl mezi
radostí a bolestí. Ale u některých mírnějších druhů těchto
zážitků je zřejmé, že radost či bolest nespočívá ani tak ve
vlastním zážitku, jako v jeho kontextu. Není žádný měřitelný
fyziologický rozdíl mezi mrazením z rozkoše a mrazením ze
strachu, ani mezi rozechvěním z úchvatné hudby a roztřesením
z hrůzného melodramatu. Obdobně vyvolávají silné žaly a
radosti tytéž „srdceryvné“ pocity vyjádřené pláčem, a také
hluboká zamilovanost přináší s sebou stav, v němž radost a
úzkost jsou někdy promíšeny, že je nelze rozlišit. Avšak
kontexty pocitu mění jeho výklad a závisí na tom, zda okolnosti,
které jej vyvolaly, jsou pro nás či proti nám. Obdobně jeden a
tentýž zvuk slova změní jeho význam podle slovosledu, jako je
tomu
ve větách Thomase Hooda:
They went told the sexton,
and the sexton tolled the bell.
Šli a řekli (told) kostelníkovi
a kostelník rozezvučel (tolled) zvon.
(Poznámka překladatele: V angličtině tolled je minulý čas
od toll - zvonit, rozezvučet zvon, a told - minulý čas od tell =
řící; zní stejně.)
Je dosti snadné nahlédnout vjemovou či fyziologickou
totožnost těchto pocitů v některých mírnějších podobách
fyzických potěšení či bolesti a dokonce i v některých silných
formách morální radosti a bolesti. Mimořádně nesnadné je ale ji
zjistit, když se pocity stanou aktuálnějšími. Nicméně existují
zvláštní okolnosti u povznesených pocitů, jako je náboženská
oddanost či sexuální vášeň, v nichž nejostřejší typy radosti a
bolesti ztrácejí svou odlišnost. Takové asketické discipliny jako
je sebetrýznění, nošení žíněných košilí či klečení na řetězech
se zpravidla nepěstují z jiných důvodů, než aby se násilně
potlačila žádost po rozkoši. Je i možné, že asketismus je
cestou k pravému duchovnímu vnímání, neboť někdy vede ovšem neúmyslně - k pochopení, že v zápalu oddanosti je
radost i bolest jedinou extází. Uvažme například Bernaniho
slavný obraz sv. Terezie z Avily ve vytržení, kdy je probodena
šípem božské lásky. Její tvář vyjadřuje stejně uchvácení i
trýzeň, a úsměv anděla držícího šíp je ve shodě s tím také
slitovný i krutý, jakkoliv se obvykle na ně díváme jako na
perversnost a abnormalitu. Měli bychom se také zabývat

projevy sadismu a masochismu - které se dají lépe vyjádřit
jediným výrazem algolagnie či „rozkoš z bolesti“. K tomu,
abychom tyto jevy přestali spojovat s perversitou a
nepřirozeností, stačí pouze říci, že nezapadají do rámce
předpojatých názorů o tom, co je řádné. Už samotná
skutečnost, že jde o rozšíření obvyklých pocitů, odhalující
hloubky naší přirozenosti, které se obvykle nezkoumají. Když
jsou tyto jevy odporné, nemělo by nám to bránit ve snaze
objevit, zda právě ony nevrhají nějaké světlo na problém
utrpení.
Sadista je ve skutečnosti zástupným masochistou, neboť
když působí bolest, ztotožňuje se emocionálně se svou obětí a
reakcím své oběti na bolest dává sexuální interpretaci.
Masochismus či algolagnia je totiž spojování orgaistických
bolestných křečí se sexuální extází a zahrnuje daleko více, než
že zmíněné dva typy reakcí se jeví vnějšímu pozorovateli
podobně. Masochista nachází v bolesti jistých typů pozitivní
popud k sexuálnímu orgasmu a jelikož intenzita jeho pocitů
vzrůstá, je schopen rozkoše za stále drsnějších stupňů bolesti.
Obvyklé Freudovské vysvětlení spočívá v tom, že masochista
takto spojuje sexuelní rozkoš s pocitem viny, že si nemůže
dovolit tuto rozkoš, pokud není rovněž současně trestán. To se
mně zdá pochybné a zbytečně složité, jako tak mnohé
freudovské úvahy, které natahují fakta, aby se shodovala s
teorií za každou cenu. Vždyť masochismus lze nalézti v
kulturách, v nichž sexualita a hřích nejsou vůbec spojovány v
takové míře jako na křesťanském Západě.
________________
(3. poznámka pod čarou: Jsou jistá svědectví o tom, že záměrný masochismus
byl prvně uveden na Západ z arabské kultury pozoruhodně oproštěný od
sexuální přecitlivělosti. Viz Havelock (1), část II, str. 130 v citaci Eulenburga
„Sadismus a masochismus“.)

________________
Jednodušší a rozumnější by bylo říci, že masochista zesiluje
nebo podněcuje sexuální reakce tím, že vyvolává obdobné reakce,
které vznikají bolestí. K tomu je třeba dodat, že masochistova touha,
aby byl podroben nebo pokořen, je spojena se skutečností, že
sexuelní extáze, mužská či ženská, má povahu sebevzdání,
podlehnutí síle větší než ego.
Daleko pozoruhodnější příklad identity radosti a bolesti
osvětluje dílo britského porodníka Grantley Dick Reida v jeho

pozoruhodně úspěšné technice přirozeného porodu. Porodní bolesti
obvykle dosahují krajní ostrosti, takže dosáhnou téměř nejvyšší
stupeň bolesti, kterou organismus může vnímat. Vtip Reidovy
techniky spočívá v tom, že soustřeďuje pozornost matky na to, aby
pociťovala samotné stahování dělohy a oddělila tento pocit od
společensky podmíněných náhledů, jaký by měl být. Pokud matka
považuje toto stahování za bolest, bude mu odporovat; jestliže však k
němu může přistoupit, jako že jde
o prosté stahy, může být poučena, jak má s nimi pracovat a jak se v
nich uvolňovat - což je technika, která se nacvičuje v rámci
předmateřské přípravy. Tím, že matka takto bezvýhradně opustí sebe
pro ony spontánní stahy dělohy, může vnímat zrození dítěte jako
neobyčejně silnou fyzickou extázi, spíše než jako utrpení.
Mohlo by se nyní zdát, že všechny uvedené typy
radosti bolesti jsou vyvolány hypnoticky, navozeny okolnostmi
náboženské oddanosti, sexuální vášně či sugescí lékařské autority.
Do jisté míry tomu tak snad je, i když by bylo přesnější nazývat to
protihypnotickým postupem, to je postupem proti obrovské síle
společenské sugesce, která nás od dětství učí, jak je třeba si
vykládat, co vnímáme a co pociťujeme. Dítě se mnoho učí, jak by
mělo přijímat své vjemy bolesti, z postojů sympatie, hrůzy či nelibosti,
jak je projevují jeho rodiče. V těchto postojích spatřuje dítě
sympatické odporování bolesti, kterému se samo naučí.
Naproti tomu okolnosti náboženského zanícení, sexuální vášně
či lékařského ujištění vytvářejí atmosféru, v níž organismus může
plně uvolnit své vlastní spontánní reakce. Za takových podmínek
organismus už není rozdělen na přírodního živočicha a na řídící ego.
Celé bytí je sjednoceno svou vlastní spontánností a cítí volnost
nechat se unášet s krajní odevzdaností. Stejné situace jsou
navozovány takovými náboženskými praktikami jako je tanec dervišů,
zpívání mantramů, rituály kajícníků či návaly řečnění letnicových
kazatelů. Ale divoký, výbušný a dokonce nebezpečný charakter
některých z uvedených „vycházení ze sebe“ do spontánnosti je v
široké míře důsledkem zábran, které spontánnosti normálně stavíme
do cesty. V kulturách, v nichž sex je kalkulací, náboženství
důstojností, tanec zdvořilostí, hudba zjemnělostí či sentimentalitou a
naříkání
nad bolestí hanbou - v těch kulturách mnoho lidí nikdy nezažije plnou
spontánnost. Je jen málo nebo dokonce nic známo o jejích
sjednocujících, pročišťujících a očišťujících následcích, ponecháme-li
stranou skutečnost, že může být nejen tvořivě řízena, ale stát se též
trvalým způsobem života. Za takových okolností je pěstování
spontánnosti ponecháno společenskému podzemí černošských
obřadů, sedánek „hledačů vytržení“ či rock and rollových skupin.

Nedovedeme dokonce ani pochopit, že Coomaraswami popisuje
mudrce jako toho, kdo žije „věčný neplánovaný život v přítomné
chvíli“, a že to může znamenat něco jiného než totální nesmysl.
___________________
(4. poznámka pod čarou: A.K.Coomaraswami (1), str. 134)

___________________
Jádrem věci tu však je, že když se bez omezení umožní
přirozené reakce organismu na bolest, bolest překračuje bolest a
radost do extáze, která je pravým ekvivalentem pojmu ananda.
Začínáme zde nalézat přístup k tajemství lidského utrpení, který je
přiměřený obrovské nevyhnutelnosti problému. To neznamená, že
bychom se měli vzdát snahy zmenšovat objem bolesti
ve světě, ale pouze, že tyto snahy jsou při nejlepším žalostně
nedostatečné. Tutéž nedostatečnost prokazují všechny běžné
náboženské a filosofické rozumové systémy, s jejichž pomocí je
utrpení vymlouváno jako dočasný prostředek v plnění božského
záměru či jako trest za hřích nebo jako iluze omezené mysli. Téměř
instinktivně cítíme, že některé z těchto výkladů jsou urážkou
důstojnosti utrpení s urážkou jeho drtivé reality pro všechny
jednoduché formy života. Díváme-li se na celý průběh dějin vesmíru,
nacházíme trochu známek a trochu příslibů spořádané pohody jedině
jako raritu. Život vždy byl, a vypadá, že i bude z největší části
křečovitý a katastrofický, udržující se tím, že se vzájemně vraždí a
požírá.
_________________
(5. poznámka pod čarou: Zajímavé je uvažovat o následcích toho, že civilizovaný člověk
odmítá být potravou jiným formám života, vracet své tělo pro zúrodnění půdy, z níž je
vzal. Toto je příznačný příznak jeho odcizení se přírodě a přitom možná nezanedbatelné
ochuzení zdrojů země. Proto problém utrpení bude nadále mít hrůznou posvátnost tak
dlouho, pokud život bude záviset jakýmkoliv způsobem na bolesti byť i jen jediného
tvora.)

_________________
Musíme mít respekt před indickým ideálem ahimsa či
neubližování a před omezováním zabíjení a bolesti na krajní
minimum, jak je hlásáno buddhistickými mnichy. Avšak co
do výsledků je toto omezování pouhým gestem, které při pohledu
zblízka je uhnutím od problému. Odpověď na problém utrpení opět
neleží kdesi mimo problém, ale je v něm samotném. Nevyhnutelnosti
bolesti se nedá čelit umrtvováním citlivosti, nýbrž jejím zvyšováním,
zkoumáním a pociťováním, které vychází ze způsobu, jímž přirozený
organismus si sám přeje jednat a který mu poskytla jeho vrozená
moudrost. Lékaři u lože umírajících budou musit užívat stejných

prostředků jako lékaři u lože rodiček, a budou vytvářet atmosféru, v
níž fyzické či morální revulse (pozn. překl.: revulse je odvedení
chorobných projevů či bolesti na jednom místě užitím dráždidel na
jiném místě těla, z francouzského revulsion - přerušení chorobných
projevů
na jednom místě užitím různých dráždidel na jiném místě těla) vůči
smrti a jejím bolestem jsou plně přípustné a trpící je k nim
povzbuzován. Pocitům trpícího musí být dovoleno projevovat se bez
zábran tak, jak je příroda řídí, přičemž se externě kontroluje průběh
ničivého procesu.
Začínáme tedy vidět, že odpovědí na utrpení je to, jak na ně
organismus reaguje, jeho vrozená tendence změnit nevyhnutelnou
bolest v extázi. To je objev, který je podstatou kosmologického mýtu
hinduismu, v němž je svět v plnosti své rozkoše a hrůzy chápán jako
extáze Boha, který se věčně vtěluje aktem sebeodevzdávání do
myriad forem tvorstva. Proto také Šiva, božský prototyp všeho utrpení
a ničivosti je Nataradža, „Pán tance“. Neboť onen věčně trvající
mučivý rozklad a obnovování života, to je tanec Šivův, vždy extatický,
protože je bez vnitřního konfliktu, jinými slovy, protože je
nedualistický, bez zasahování řízení zvnějšku, nemaje jiný princip
pohybu než svou vlastní sahadža čili spontánnost.
Když je takto ponechána sama sobě, spontánnost organismu
se nesetkává s žádnou překážkou ve svém kontinuálním pohybu,
která tak jako tekoucí voda, trvale nachází cestu nejmenšího odporu,
neboť jak praví Lao-c’:
„Nejvyšší dobro je jako voda. Voda je dobrodějná věcem všem,
ale nezápasí. Stojí na nízkých místech, jimiž jiní pohrdají. Proto je tak
blízko Tau.“ viii
________________
(6. poznámka pod čarou: Č’u Ta-kao (1), str. 18)

________________
Protože spontánnost sama sebe neblokuje, získává průběh
vnímání pocit volnosti či „vyprázdněnosti“ vyjadřovaný
v buddhistické a taoistické terminologii jako wu-šin to jest „ne-jáství“
či „ne-mysl“ - absence vnímajícího, který by byl odlišný
od vnímání. V zármutku stejně jako v radosti, v bolesti jako
v rozkoši následují přirozené reakce jedna za druhou bez zábran
„jako míč v horské bystřině“.
Utrpení a smrt - ona temná a ničivá stránka přírody, kterou
zastupuje Šiva - jsou tedy problémem spíše pro ego než pro
organismus. Organismus je přijímá prostřednictvím extáze, ale ego je
tvrdé a nepoddajné a vidí v nich problém, protože urážejí jeho pýchu.

Neboť jak již ukázal Trigant Burrow, ego je společenská představa
(image) či role, s níž se mysl ostýchá neztotožňovat, jelikož jsme
naučeni hrát roli, kterou společnost od nás vyžaduje - roli
spolehlivého a předvídatelného centra činnosti, která vzdoruje
spontánní změně. Ale při krajním utrpení a ve smrti se tato role hrát
nedá, a proto ji spojujeme s hanbou a strachem, s nimiž jsme už jako
děti byli donucováni stát se přijatelnými egy. Smrti a smrtelné úzkosti
se proto hrozíme jako ztráty společenského postavení - a když s nimi
zápasíme, jsou to zoufalé pokusy udržet si získané způsoby jednání
a cítění. Avšak v některých tradicionálních společenstvích se
jednotlivec připravuje na smrt tím, že opouští své společenské
postavení dříve než umírá, to je, opustí svou roli a kastu a stává se s
plným společenským souhlasem „nikým“. V praxi je to však často
zmařeno tím, že být „nikým“ se stane novým druhem postavení formální rolí „svatého muže“ či sanjasina, konvenčního církevního
mnicha.
Strach ze spontánnosti, z něhož to vyrůstá, není založen jen na
tom, že si pleteme přírodní a biologický typ řádu s typem politickým s řádem, který spočívá na zákonech a přinucení. Vzniká též proto, že
si neuvědomujeme, že společensky problematická spontánnost
malých dětí je dosud nekoordinovaná a jaksi „zárodečná“. Děláme
pak chybu, když vychováváme děti pro společnost nikoliv rozvíjením
jejich spontánnosti, nýbrž tím, že rozvíjíme soustavu odporů a
strachů, která jakoby rozštěpila organismus na spontánní centrum a
na centrum zábran. Takto ovšem jen zřídka nalezneme integrovanou
osobu, schopnou sebeovládání spontánnosti, což zní jako protimluv.
Je to jako kdybychom učili děti chůzi tak, že by zvedaly nožky
rukama, místo aby pohybovaly nohama z vnitřních popudů.
Nevidíme, že dříve než spontánnost může ovládat sama sebe, musí
být schopna fungovat. Nohy musí mít plnou volnost pohybu, dříve
než mohou získat nacvičenou schopnost chůze, běhání či tančení.
Neboť ukázněný pohyb je ovládání uvolněného pohybu. Obdobně
ukázněné jednání a cítění je usměrnění uvolněné činnosti a cítění k
předem stanoveným cílům. Proto musí klavírista získat uvolnění a
klid rukou a prstů, dříve než může hrát složité hudební skladby. A
mnohá špatná technika byla získána tím, že se prsty nutily ke cvičení
bez předchozího uvolnění.
_________________
(7. poznámka pod čarou: Viz L.Bonpensiere (1). Je pravda, že Beethoven předepsal
prstoklad jistých pasáží ve svých sonátách tak, že mohou být hrány jen s pocity napětí a
konfliktu, ale to je pouze výjimka, která potvrzuje pravidlo. Chtěl, aby ony pasáže
vyjadřovaly hudebně konflikt.)

_________________

Spontánnost je konec konců totální upřímnost - když celé
bytí je bez nejmenší výhrady obsaženo v jednání - a
civilizovaný dospělý člověk je zpravidla k ní dohnán jen
nejhlubším zoufalstvím, nesnesitelným utrpením či hrozbou
smrti. Odtud přísloví: „Man’extremity is God’s opportunity“,
obdobně česky „Když je nouze nejvyšší, pomoc boží nejbližší“ či v doslovném překladu „Krajní situace člověka je příležitostí
boží.“ V tomto smyslu poznamenal moderní indický mudrc, že
první, co musí naučit lidi ze Západu, kteří k němu přicházejí, je
plakat, což rovněž ukazuje, že naše spontánnost je spoutána
nejen komplexem ega jako takového, ale také přijetím
anglosaského pojetí mužnosti. Daleko toho, aby byla výrazem
síly, je mužná tvrdost a pevnost, kterou obdivujeme, pouze
citovou paralýzou. Osvojujeme si ji ne proto, že ovládáme své
city, ale proto, že se jich bojíme, tak jako všeho, co je v naší
přirozenosti symbolicky ženské a plodné. Ale muž, který je
citově ochromen, nemůže být dost dobře mužný, to jest mužný
ve vztahu k ženskosti, neboť má-li vztah k ženě, musí být
v jeho přirozenosti něco ženského.
„Ten, kdo zná mužnost a přece se přidržuje ženskosti,
stane se pramenem, který k sobě všechno táhne;
a když se stane pramenem pro svět, nebude oddělen
od věčné ctnosti,
a pak se může opět vrátit do stavu dětství
(tj. ke spontánnosti).“ xxiii
______________
(8. poznámka pod čarou: Č’u Ta-kao (1), str. 38.)

______________
Být jako dítě či nestrojené prostoty, to je ideál pro umělce
stejně jako pro mudrce, neboť to znamená vytvářet dílo - ať
umění či života - bez nejmenší stopy strojenosti, to je bez
rozdělené mysli. Ale cesta k dětství vede skrze ženu, skrze
oddání se spontánnosti, skrze odevzdání se tomu, co právě
jsme, okamžik po okamžiku v neustálém toku změn přírody.
Právě k onomu „čím právě jsme“ se vztahuje hinduistické úsloví
Tat tvam asi - „To jsi ty“, přičemž „To“ je věčnost, nedualistický
Brahman. Ale jako tato cesta není sebeovládáním založeným
na strachu, je stejně vzdálena od exhibicionismu - od strojené
nevázanosti, která ukazuje, že je „sama sebou“ proto, aby
šokovala druhé a budila pozornost. Neřesti prostopášníka jsou
právě tak pokrytecké jako ctnosti farizeje. Vzpomínám si na
avantgardní společnost, kde se několik mladých mužů

pohybovalo bez jakéhokoliv oděvu a byli přitom daleko víc
oblečeni než ti ostatní v místnosti, neboť zapomněli, že nahota
je stav, jemuž se nemůžeme vyhnouti. Naše šaty, naše kůže,
naše osobnost, naše ctnosti a naše neřesti jsou tak průhledné
jako volný prostor. Nemůžeme si je přivlastňovat a není nikoho,
kdo by tak činil, neboť i vlastní já je tak průhledné jako naše
šatstvo, i když to zní jalově a nihilisticky, toto poznání totální
nahoty a průhlednosti je nepopsatelnou radostí, neboť to co je
prázdné, není vlastní realita, nýbrž vše, co se zdá, že zastiňuje
její jas.
„Starý P’ang si nežádá od světa nic:
u něj je vše prázdné, dokonce i židle, kterou nemá,
vždyť absolutní Prázdnota vládne v jeho domácnosti;
a vskutku jak je prázdná bez všech pokladů!
Když slunce vychází, on kráčí Prázdnotou,
když slunce zapadá, on spí v Prázdnotě;
sedě v Prázdnotě, zpívá své prázdné písně,
a jeho prázdné písně znějí ozvěnou skrze Prázdnotu.“
________________
(9. poznámka pod čarou: P’ang Čü-ših, mistr zenu v 9. století Viz Suzuki (1),
svazek 2, str. 297).

________________
Pojmenovat či vyjádřit symbolicky radostný obsah této
prázdnoty znamená vždy říci příliš mnoho, šlápnout
na hada, jak se říká v zenu. Vždyť v buddhistické filosofii
označuje prázdnota (sunyata) svrchovaně pevnou a základní
realitu, a nazývá se prázdnou, protože se nikdy nestává
předmětem poznání. Je tomu tak proto, že je společná všem
vzájemně závislým pojmům - tvar a pozadí, těleso a prostor,
pohyb a klid - ty nikdy nelze spatřovat jako protiklad něčeho
jiného, tedy považovat prázdnotu za předmět. Může být
nazývána základní realitou světa jen v analogii, neboť přesně
řečeno realita se poznává jen jako protiklad nereality a
substance či hmota jako kontrast s tvarem či s prázdným
prostorem. Nicméně může být pochopena intuitivní moudrostí,
kterou buddhisté nazývají pradžna, vždyť, jak jsme viděli, je
jasné, že všechny
na sobě závislé pojmy mají svou „vnitřní identitu“, která, protože
není jedním z pojmů, je pravým významem slova „interminable“,
„nekonečný“, nezpůsobilý k popisu či k představě (pozn. překl.:
anglický výraz interminable označuje jak pojem nekonečný, tak
pojem nevyjádřitelný.) Pradžna je totiž způsob bezprostředního

poznání, které není poznáním pojmovým, zprostředkovaným
slovy, symboly, obrazy s logickými kategoriemi a jejich
nevyhnutelnou duálností zvenčí i zevnitř.
„Prázdnota“ vesmíru rovněž označuje fakt, že vnější
meze, tvary a ohraničení, k nimž vztahujeme všechny pojmy,
jsou v neustálé změně a v tomto smyslu jejich realita se nedá
fixovat či ohraničit. Tato realita je nazývána prázdnotou, protože
nemůže být uchopena, neboť dokonce i:
„hory mají stíny,
a přecházejí z tvaru do tvaru,
a nic není trvalého.“
Ale všechny lidské vzdory vůči Šivovy, změně, utrpení,
rozpadu a smrti jsou vzdorem vůči tomu, že jsme průhlední,
když vzdor sám o sobě je jako ruka fantomu, která chce uchopit
mraky. Utrpení je ve svém konečném smyslu extází, neboť
uvolňuje rdousící sevření našeho já a roztavuje „onu příliš
pevnou tělesnost“. Věčná obnova a zanikání světa je totiž
důraznější a nevyhnutelné odhalení skutečnosti, že „tvar je
prázdnotou a prázdnota sama o sobě je tvarem“ a že mučené
ego je obranným kruhem kolem nicoty. Pomíjejícnost, od níž
toužíme být osvobozeni, je pravým osvoboditelem.
Aby se tomu porozumělo, k tomu není ani prostředků ani
metod, neboť každá taková pomůcka je vyumělkovaná, je
konec konců pokusem čímsi se stát, být víc než tento pomíjející
okamžik, který ani největší vypětí vůle nemůže zadržet. Víra v
neměnného Boha, v nesmrtelnou duši, či dokonce v nirvánu, v
níž se neumírá a je něčím, co má být získáno - to jest vše částí
oné umělosti, kterou je také sterilní jistota a agresivní, kohoutí
sebejistota ateismu a vědeckého materialismu. Ke stavu, v
němž se nacházíme, nevede žádná cesta a kdokoliv nějakou
hledá, shledává se pouze s hladkou žulovou stěnou bez
průchodu a bez opěr pro přelezení. Jogy, modlitby, léčebné
působení a duchovní cvičení jsou v podstatě pouze umělým
odkládáním poznání, že není nic, co může být uchopeno a
žádný způsob, jak to uchopit.
Tím nechci říci, že není Bůh či že se popírá možnost
existence nějaké formy osobního pokračování po smrti. Spíše
chci říci, že Bůh, kterého se snažíme zmocnit, nebo
v něhož věříme, není Bohem a že pokračování, po němž
toužíme, je pouze pokračováním nevolnictví. Smrt se nám
podává jako možnost spát bez probuzení, či nejvýš jako
možnost probudit se zcela jiný, právě tak jako když jsme se
narodili. I když se představa spánku bez probuzení může zdát
na první pohled deprimující a úděsná, je někdy zvláštním

způsobem plodná, neboť pracuje pro to, aby „nás vymanila z
myšlenek, jak to činí věčnost.“ Takové rozjímání o smrti již
zbavuje tvrdé jádro našeho jáství podstaty, a to tím více, čím
dokonaleji se do něj noříme a vidíme, že spánek bez probuzení
nesmí být zaměňován s fantastickou představou být na věky
zavřen v temnotách. Zde zmizí dokonce i temnoty, přičemž se
představivost promění
v nehybnost a myšlení v ticho. V takovém okamžiku obvykle
zaměstnáváme mozek jinými věcmi, avšak fascinace
z jistoty smrti nás někdy může udržet v nehybném úžasu až do
okamžiku zvláštního osvícení, v němž vidíme, že to co umírá,
není vědomí, ale paměť. Vědomí se vrací v každém nově
narozeném tvoru a kamkoliv se vrátí, tam je „já“.
A pokud je jen tímto „já“, bojuje stále znovu ve stovkách miliónů
bytostí proti rozplynutí, které by mu dalo volnost. Toto
nahlédnutí znamená pocítit tu nejpodivuhodnější solidaritu téměř identitu - s ostatními tvory a začít rozumět, co znamená
soucit.
V prudké radosti, která doprovází dokonalý zážitek, že
jsme pomíjející a průhlední a že nic nemůže být uchopeno, už
neexistuje otázka naší ledové oddělenosti od světa. Člověk,
který to velmi plně zažil, mi jednou napsal: „Spojuji se teď tak
hluboce a s tak mnoha lidmi a věcmi, jak je to jen možné.“
Neboť po období pralaja, v němž se rozplynou všechny
projevené světy - se Brahma znovu vnořuje do myriad forem
života a vědomí a Bodhisattva, když uskutečnil nirvánu, se vrací
do nekonečného kruhu zrodu a smrti.
I za nejzazšími hranicemi se nachází stezka
„kudy se vrací do šesti sfér existence...
Jako drahokam svítí dokonce i v blátě;
jako čisté zlato září dokonce i v peci tavicí.“
___________________
(10. poznámka pod čarou: Tzu-te hui, viz Suzuki (2), str. 150-151)

___________________
V připoutanosti je bolest a v bolesti osvobození, takže po
této stránce připoutanost jako taková není na překážku a
osvobozený jedinec má nakonec volnost, aby miloval celou
svou silou a trpěl celým svým srdcem. Ne proto, že se naučil
triku, jak rozštěpit sebe na nižší a vyšší, takže se může
pozorovat s vnitřní lhostejností; spíše proto, že nalezl styčný
bod na hranici mezi moudrostí a pošetilostí. Bodhisattva je

blázen, který se stal moudrým tím, že setrvává ve svém
bláznovství.
Dobře myšlená úcta nesčetných věřících ovšem klade
Buddhy, mudrce a osvobozené jedince na vrchol duchovního
úspěchu, i když tím oni nábožně odkládají své vlastní
probuzení. Vždyť oblast osvobození je zcela neporovnatelná s
relativitami vyššího a nižšího, lepšího a horšího, zisku a ztráty neboť to všechno jsou průhledné a prázdné výhody a nevýhody
pro ego. I když to není úplně přesné, přece jen je méně chybné
nahlížet na osvobození jako na hlubinu duchovního neúspěchu,
kde už nelze ani dělat si právo na hřích a ni opouštět ctnosti.
Když totiž plně nahlédne do prázdnoty své pomíjivosti, poznává
Bodhisattva zoufalství hlubší než sebevražda, absolutní
zoufalost, což je také etymologický význam slova nirvana. Je to
úplná ztráta iluze o jakékoliv naději na bezpečnost, odpočinek a
zisk, kde ani sebevražda není únikem, jelikož „já“ se znovu
probouzí v každé zrozené bytosti. Je to přiznáním konečné
porážky všech umělých plytkostí ega, které při této ztrátě iluze
zaniká nalézajíc ve svém zuřivém odporu k prázdnotě pouze
prázdnotu, trvajíc před utrpením a nacházejíc jen lpění ve svém
úsilí se vzdát. Zde však nalézá při svém vlastním rozplynutí
tutéž prázdnotu, z níž září nesčetná slunce, měsíce a hvězdy.
5. Svět jako ne-mysl
Že náš život je prchavým okamžikem, v němž není co si
přivlastnit, a že není nikoho, kdo by si co přivlastnil - to je negativní
způsob, jak vyjádřit něco, co může být též řečeno pozitivně. Ale
pozitivní způsob vyjádření není ani zdaleka tak účinný a mocný a
také mnohem snáze svádí k nedorozumění. Pocit, že se něco dá
získat, spočívá na zdánlivé dualitě ega a jeho zážitku. Avšak důvod,
proč nic nelze získat, je v tom, že tato dualita je pouze zdánlivá,
takže pokoušet se něco získat je totéž jako pokoušet se kousnout se
do vlastních zubů či jako uchopit ruku toutéž svou rukou. Přirozeným
důsledkem tohoto zjištění je to, že subjekt a objekt jáství a svět jsou
jednotou - či abychom byli přesnější - „nedualitou“, neboť slovo
„jednota“ nemůže být chápáno jako vyloučení různosti.
Pocit široké propasti mezi jástvím a světem mizí a subjektivní
vnitřní život jedince se již nezdá být iluzí odděleným od čehokoliv
jiného - od totálního zážitku přírodního proudu. Stane se prostě
zřejmým, že „vše je Tao“ - integrovaný, harmonický a universální
proces, z něhož uniknout je absolutně nemožné. Takový zážitek je,
mírně řečeno, báječný, byť i není žádný logický důvod, proč by
takovým měl být - pokud to není právě tím, že se uvolňujeme z

chronického nutkání „čelit“ tvrdé realitě. Zde totiž již životu nečelíme,
prostě jím jsme.
Věci však obvykle nevnímáme jako báječné, pokud je
nedoprovází řada následků, pokud nevedou k rozhodným změnám v
praktickém životě. Když takový zážitek prvně lidem zasvitne - jak se
často stává, zcela nečekaně - jsou schopni
od něj očekávat všechny možné druhy přínosů - což je právě důvod,
proč zážitek zmizí tak rychle, jak přišel. Očekávají, že zážitek změní
jejich charakter, že je udělá lepšími, silnějšími, moudřejšími a
šťastnějšími. Domnívají se, že získali cosi nesmírně cenného a
vykračují si chlubně, jako by zdědili bohatství.
Ptali se jednou mistra zenu: „Co je nejcennější věc
na světě?“ Odpověděl: „Hlava mrtvé kočky!“ - „Proč?“ - „Protože
nikdo není schopen určit její cenu.“ Pochopení jednoty světa je jako
ona mrtvá hlava kočky. Jde o tu nejvíce bezcennou věc bez
jakýchkoliv důsledků. Nemá přínosy, nemá dopady a nemá logický
význam. Nelze z něj nic získat, neboť je nemožné zaujmout
postavení mimo něj, z něhož by se dalo do jednoty světa zasáhnout,
a uchvátit ji. Všechno pomyšlení na zisk, ať už chceme získat
majetek, vědomosti nebo ctnosti, je jako bychom chtěli utišit hlad tím,
že začneme pojídat sami sebe - počínaje prsty na nohou. My to však
přesto děláme, neboť ve skutečnosti není žádný rozdíl, pojídáme-li
své prsty či pečenou kachnu; ukojení hladu je vždycky přechodné.
Jak praví Upanišady: „Annam Brahman - potrava je Brahman. Já potrava, jím pojídače potravy.“
___________________
(1. poznámka pod čarou: Taittiriya Upanišad, iii, 10,6.)

___________________
Všichni se navzájem pojídáme jako had Ouroboros a jediné
opravdové zklamání vzniká z očekávání, že z toho něco získáme. To
je důvod, proč Buddha řekl svému žáku Subhutimu:
„Z trvalého a dokonalého Probuzení nezískal jsem absolutně nic.“
Naproti tomu, jestliže nic neočekáváme, nijak se netěšíme
na výsledek a nic nezískáváme než onu „hlavu mrtvé kočky“ - pak
zcela náhle a zdarma, zcela zázračně a nevysvětlitelně je zde víc,
než co člověk kdykoliv dříve sháněl.
Není to opouštění a potlačování tužeb - oněch pastí, které
chytří a obratní kladou Bohu. Zříci se života není možno z téhož
důvodu, jako se z něho nedá nic uchvátit. Jak se praví
v Čeng-tao Ke:
Nemůžete se ho zmocnit,
nemůžete jej ani ztratit.

Získáte jej tím, že nejste schopni jej získat.
Jste-li tiší, on mluví;
mluvíte-li, on mlčí.
xxxiv
Ačkoliv se často říká, že hledat Tao znamená je ztratit - neboť
hledání vytváří propast mezi toužícím a vytouženým - není to tak
zcela pravda, což se stane zřejmým, když se snažíme přimět se k
tomu, abychom nehledali, nepřáli si a nelpěli. Pravda ale je, že se
člověk nemůže dostat mimo Tao, i když je hledá. Neexistuje prostě
chybný vztah k Tao, protože mimo Tao opět není žádný bod, z něhož
by mohl být takový vztah vytvářen. Zdánlivá oddělenost subjektivního
jáství je právě tak výrazem Taa, jako jím je zřetelný obrys listu.
Taková tvrzení přirozeně dráždí vnímavé a praktické mysli takový rozruch kolem čehosi, co konec konců nemá žádný význam,
taková nic neříkající idea o harmonii, z níž je nemožné vybočit. Ale
celý vtip této filosofie „hlavy mrtvé kočky“ je právě
v tom, že je bez důsledků, že jako příroda sama - je druhem
vznešeného ne-smyslu, výrazem extáze, účelem samým o sobě, bez
záměru či cíle.
Takovou bezcílností jsou zcela frustrováni lidé s neklidnou,
zkoumavou a chtivou myslí, neboť pro ně má význam jen to, co - jako
slovo - označuje něco vně sebe. Proto si zredukovali svět - pokud se
jim zdá, že má pro ně význam - na sbírku pojmů jako naučný slovník.
V jejich světě květy mají barvu a vůni proto, aby přilákaly včely a
chameleoni mění barvu kůže proto, aby byli skryti před nepřítelem.
Ovšem když to, co promítají na přírodu není mysl, nýbrž mechanika,
pak včely jsou přitahovány ke květům, protože mají vůni a barvu, a
chameleoni přežívají, protože mají kůži, která mění barvu. Nevidí, jak
svět barev a voňavých květů plných včel roste - bez onoho
abstraktního a rozdělujícího „protože“. Místo vzájemně propojených
soustav,
v nichž všechny části spolu současně rostou, vidí shluk
„kulečníkových koulí“ - věcí svázaných časovou posloupností příčin a
následků. V takovém světě jsou věci tím, čím jsou jen ve vztahu k
tomu, co bylo a co bude - avšak v bezcílovém světě Taa jsou věci
tím, čím jsou ve vztahu ke své vzájemné přítomnosti.
Možná, že nyní můžeme nahlédnout, proč lidé mají skoro
universální tendenci hledat úlevu od svého vlastního druhu uprostřed
stromů a rostlin, hor a vod. Bylo by snadnou a trochu lacinou
sofistikou, kdybychom se vysmívali lásce k přírodě, když je vždy cosi
hlubokého a podstatného v tomto nejširším básnickém tématu,
jakkoliv zevšednělém. Po celá staletí velcí básníci Východu i Západu
dávali výraz této základní lidské lásce „obcování s přírodou“ - což je
fráze, která v současném intelektuálním prostředí dostala, jak se zdá,

lehce výsměšný tón. Pravděpodobně je považována za jeden z
„úniků z reality“, odsuzovaných těmi, kdož omezují realitu na to, co se
přečte
v novinách.
Ale snad je důvodem pro lásku k nehumánní přírodě to, že
obcování (spojování) se s ní nás znovu staví na úroveň naší vlastní
humánní oproštěnosti, na níž jsme dosud při smyslech oproštěni od
balamucení a nedotčenosti obavami o významu a účelu svého života.
Neboť to, čemu říkáme příroda, je prosto jistého druhu plánování a
domýšlivosti. Ovšem že ptáci a zvířata pečují o své nasycení a
rozmnožení s nejhlubším zaujetím. Ale oni to neospravedlňují;
nepředstírají, že to slouží vyšším cílům a že to významně přispívá k
pokroku světa.
Není to míněno jako tvrdost vůči lidem, neboť věc není zase tak
jednoduchá, jako že ptáci mají pravdu a my že se mýlíme. Vtip je v
tom, že spojení s báječně bezúčelným světem přírody nám poskytuje
nové pohledy na samy sebe, v nichž se neodsuzuje ani naše
domýšlivost, ale je viděna jako něco zcela jiného než se sama o sobě
domnívá. V takovém světle se všechny kouzelně abstraktní a okázalé
lidské výkony náhle přemění na přirozené divy téhož řádu, jako jsou
obrovité zobáky tukanů a kly nosorožců, báječné ocasy pávů,
věžovité krky žiraf a zářivě barevné zadky paviánů. Když se na
lidskou domýšlivost díváme takto - nikoli jako na něco
odsouzeníhodného a ani ne jako na důležitou hodnotu, pak se
rozplyne ve smíchu. Lidský důraz na účelovost a mimořádná
zaujatost pro abstrakce, jakkoliv jsou dokonale přirozené, jsou
přežitkem - tak jako obrovitá těla dinosaurů. Jako prostředek přežití a
adaptace byly přehnány a vytvořily druh příliš dovedný a příliš
praktický, než aby mu to bylo na prospěch; druh, který právě z tohoto
důvodu potřebuje filosofii „hlavy mrtvé kočky“. Vždyť to je filosofie,
která - podobně jako příroda - nemá ani účel ani následky pro jiné
než samu sebe.
A přece se tato filosofie dostává nepřímo, překvapivě a
nevyumělkovaně k nesmírně povznesenému pochopení světa.
Možná, že „význam“ není správné slovo, neboť takto nahlížen, svět
nesměřuje k nějakému významu, který by byl mimo něj. Je jako čistá
hudba - hudba, která není doprovodem slov, která nenapodobuje
pocit, nýbrž pocitem je. Je jako poezie okouzlení a zaklínadel, kde
slova sama o sobě jsou významem:
The silver is white, red is the gold. Stříbro je bílé, rudé je zlato.
The robes they lay in fold. Roucha leží ve svých záhybech.
The bailey the bell away. Hradní bašty zvoní vítězství.

The lily, the rose, the rose I lay. Lilie, růže, růže, kterou
pokládám.
Lidé, kteří se s nepochopením odvracejí od abstraktního
malířství, se přesto rádi zahledí na obraz krajiny, na němž umělec
představil mraky a skály, které samy o sobě nepředstavují nic,
vzdávaje tak nevědomky hold zázraku přirozeného ne-smyslu. Tyto
útvary nás totiž nedojímají tím, že se podobají nevypočitatelným
tvarům geometrovým či jiným věcem; mraky nejsou méně nádherné, i
když nám nepřipomínají hory a města v oblacích. Hukot vodopádů a
bubnování potoků nemilujeme proto, že se podobají lidské mluvě;
nepravidelně rozložené hvězdy nás nevzrušují proto, že z nich byly
uměle vykresleny hvězdné konstelace; a není to ani symetrie či
náznak obrazu, co milujeme na náhodných kresbách z pěny, na
žilách ve skalních stěnách či na černých haluzích stromů v zimě.
Viděno v tomto světle, je matoucí složitost přírody tancem, který
nemá jiný cíl než právě taneční figury, které se v dané chvíli vytvářejí
- figury improvizované nikoli jako důsledek všemocného zákona,
nýbrž jako důsledek vzájemného vztahu mezi figurami. Dokonce i
města ztrácejí svou vypočítavou praktičnost a stávají se pulsujícími
uzlinami v síti tepen rozhozených po zeměkouli, které s rozbřeskem
dne nasávají své krvinky a vyvrhují je při západu slunce. Taneční
pohyb a extatický rytmus tohoto procesu však vidíme v zajetí iluze
času a účelovosti jako šílená honička razící si cestu přes zábrany a
překážky. Když ale rozpoznáme konečnou marnost honičky, mysl se
uklidní a vnímá rytmus, uvědomujíc si, že bezčasový záměr procesu
se naplňuje
v každém okamžiku.
Existují příležitosti, kdy taková vize světa nás překvapivě
uchvátí, když se mysl nevědomky dostane do stavu vnímavého. Je to
jako často vyprávěná pohádka o tom, že jsme nečekaně našli dveře
ve známé stěně, které vedou do kouzelné zahrady, či otvor ve skále,
jímž se vchází do jeskyně s poklady. Když se však k onomu místu
vrátíme a hledáme vchod - už není k nalezení. Takto se právě stalo,
že se jednou pozdě odpoledne má zahrada asi na půl hodiny náhle
proměnila, právě když se začalo stmívat. Obloha byla nějak
průhledná, její modř klidná a jasná, ale více vnitřně prosvětlená než v
poledne. Listy stromů a keřů získaly schopnost zeleno zažít, a jejich
ratolesti už nebyly beztvarými šmouhami, nýbrž složitými a jasnými
arabeskami. Sleť větví činila proti obloze dojem filigránu či gotické
kružby, ale nikoliv
ve smyslu nějaké umělosti, nýbrž jako výraz odlišnosti a rytmu.
Květiny - vzpomínám si zejména na fuchsie - se náhle staly zářivými
řezbářskými díly ze slonoviny a korálů.

Je to jako by dojmy neklidné a chtivé mysli byly zatemňovány
rychlostí, s níž tato přechází od jednoho
k druhému, takže nepostřehne rytmickou jasnost forem a barvy vidí
matně, bez vnitřního světla. Navíc pro všechna taková zevnitřní
nahlížení je charakteristické, že každý detail světa se jeví jako
součást řádu - ne jako na přehlídce, nýbrž jako dokonale propojený
se vším ostatním, takže není nic závažné, nic není nepodstatné. To
snad víc než cokoliv jiného vysvětluje logicky ne-smyslný pocit, že
všechno je „správné“, či že je v harmonii s Tao, a to právě takové,
jako to je. To platí také o dojmech, které by se zpravidla považovaly
prostě za nechutné, tak jako splašky v kanálu, či jako vysypaný
popelník na koberci..... nebo jako hlava mrtvé kočky.
V západním světě docela přirozeně předpokládáme, že každá
tvořivá činnost potřebuje jako podnět nějakou nepřiměřenou situaci a
nespokojenost. Zdá se být zřejmé, že kdybychom se cítili být pořád
spokojení a nepovažovali už čas za něco, co honíme, sedli bychom si
jen na sluníčko, stáhli si klobouk na oči a dali si k ruce láhev s
Tequilou. A kdyby tomu tak bylo, nešlo by o tak velké neštěstí, jak si
představujeme, neboť není pochyb o tom, že v naší přehnané
zaměstnanosti je právě tolik nervózního neklidu jako pilnosti a že jisté
množství obyčejné lenosti by propůjčilo naší kultuře radostnou
svěžest, kterou obzvláště postrádá. Zdá se však, že nám nedochází,
že činnost vyvolaná pocitem nepřiměřenosti je tvůrčí povahy pouze
v omezeném smyslu. Vyjadřuje spíše prázdnotu, z níž tryská, než
plnost, a spíše hlad než sílu. A tak když naše láska k druhým se
zakládá prostě na vzájemných potřebách, začíná rdousit, stává se
jakýmsi druhem vampirismu, při němž říkáme až příliš názorně.
„Miluji vás tolik, že bych vás snědl.“ A taková přání vedou k tomu, že
z rodičovské lásky se stává dusivé obětí a
z manželství posvěcená mrtvá zátoka.
Moderní teologové používají řeckých pojmů eros a agape
k rozlišení lásky lačné a vznešené, kterou však připisovali pouze
Bohu. Přirozenost člověka v důsledku Adamova pádu zná pouze
hlad, neboť hřích je přechodem z plnosti Bytí do Nicotnosti. Bez boží
milosti může člověk jednat pouze z přirozených pohnutek a potřeby;
a tato domněnka přetrvává v obecném povědomí, i když se již
obecně nevěří, že existuje Bůh, tvořící svět ze své nekonečné
plnosti. Předpokládáme dále, že celá sféra přírody jedná pouze jsouc
hnána hladem, neboť v křesťanství se soudilo, že příroda padla spolu
s Adamem, který je její hlavou. A domněnka, že příroda jedná pouze
z nutnosti, se plně shoduje s pojetím mechanismu, který vytlačuje
teismus.
Jestliže však byl Pád z ráje ztrátou našeho smyslu
pro sounáležitost s přírodou, pak ono pohánění hladem, o kterém si

myslíme, že je vlastností přírodního jednání, je projekcí našeho
vlastního stavu na světě. Opouštíme-li Newtonovu mechaniku
ve fyzikální sféře, musíme tak učinit také ve sféře psychologické a
morální. Podobně jako atomy nejsou kulečníkovými koulemi
uváděnými do pohybu jinými atomy, nejsou ani naše činy oddělenými
jsoucny, vynucenými určitými motivy a pudy. Činy se zdají být
vynucovány jinými činiteli v té míře, jak se činitel ztotožňuje s jednou
částí situace, v níž čin probíhá, například s vůlí rozdílnou od vášní
nebo s myslí rozdílnou od těla. Ale jestliže se člověk ztotožní se
svými vášněmi a se svým tělem, už se nezdá, že ho postrkují. Je-li
schopen jít dále a vidět, že není prostě jen tělo, ale celkem vztahů
svého těla k prostředí, nebude se ani cítit nucen k činnosti tímto
prostředím. Účinek se zdá být pasivně řízen svou příčinou pouze
potud, pokud je považován
za rozdílný od příčiny. Ale je-li příčina a účinek jen výrazem jediné
činnosti, neexistuje ani řídící, ani řízený. Pocit, že činnost musí
vznikat z nutnosti, je plodem myšlení, že „já“ je středem vědomí a že
je čímsi rozdílným od ostatního okolí.
Otázka „proč jedinec jedná“ má význam jen tak dlouho, pokud
se motivace k jednání zdá nutná. Ale jestliže svět tvoří spíše činnost
nebo proces nežli nehybnou podstatu, pak je nesmyslné pátrat po
vnějším důvodu pro činnost. K činnosti skutečně není žádná
alternativa, čímž se neříká, že musíme jednat, neboť to by
předpokládalo existenci nehybného podstatného „my“, které se
vzpouzí a je poháněno zvnějšku. Vtip je v tom, že ať už jsme
motivováni či nikoliv, my jsme činností. Když se ale činnost pociťuje
jako že je motivována, pak to vyjadřuje hladovou prázdnotu ega,
nehybnost bytí, spíše než životnost činnosti. Když se ale člověk
nepachtí po něčem, co je vně, stává se činností vyjadřující svou
vlastní plnost - ať už jde
o pláč ze smutku či jásot z radosti.
V indické filosofii značí karma jak motivovanou či účelovou
činnost, tak příčinu a následek, a karma je typem činnosti, která
udržuje člověka v poutech. Stále hledá cíl a cíle nedosahuje, ale stále
udržuje potřebu cíle. Když řeší problémy, vytváří vždy více dalších
problémů k řešení. Karma je proto činnost významuplná, protože
podobně jako znamení (pozn. překl.: angl. slovní hříčka“ sign =
znamení, significiant = významuplný) ukazuje mimo sebe na důvod,
na motiv, z něhož vyvěrá, či na cíl, o nějž usiluje. Je činností
vytvářející nutnost další činnosti. Naproti tomu sahadža je spontánní
a žádné důsledky nenesoucí jednání, charakteristické pro adživanmuktu - osvobozeného jedince, který žije a pohybuje se stejně jako
příroda - mluví jako bublá potůček, gestikuluje jako strom ve větru,
putuje jako oblaka, či pouze existuje jako kameny na písku. Jeho

život má kvalitu toho, co Japonci nazývají fura-fura - třepetání látky
ve větru či pohyb duté tykve na zčeřené hladině řeky. „Vítr vane, kam
chce a ty slyšíš jeho hlas, ale nemůžeš říci, odkud že přichází, ani
kam jde.“ A nemůže to říci také ani vítr sám.
To je důvod, proč existuje jistá obecná podobnost mezi mudrci
a blázny, neboť jemně odlišným způsobem ani jedni ani druzí
nepřikládají jakýkoli význam praktické stupnici hodnot světa a také ji
neakceptují.
„Jeho dveře zůstávají zavřeny a moudří ho neznají. Jeho vnitřní
život je skrytý a on se nepohybuje ve vyježděných kolejích
uznávaných ctností. Nesa tykev vstupuje na tržiště, když svou cestu
s poutnickou holí dokončí, vrací se domů, I ve výčepu i
na rybím trhu se každý mění v Buddhu.“
„Nahý a bosý jde prachem tohoto světa. Zamazán blátem a
popelem posypán, nepřestává se usmívat. Nepotřebuje tajné síly
bohů, neb na jeho pokyn i suchý strom se zaskví květy.“
_____________________
(2. poznámka pod čarou: Ših Niu T’ou, x. Komentář k poslednímu z „desíti
Oxtherrdingových obrazů“, ilustrujících stupně realizace v buddhismu.)

_____________________
Zatímco bláznův nesmysl je planý, a on se jím sám okouzluje,
ne-smysl přírody a mudrce je pochopením, že konečná
bezesmyslnost světa obsahuje tutéž skrytou radost jako jeho
pomíjivost a prázdnota. Pátráme-li po jeho smyslu v minulosti, pak
řetěz příčin a následků mizí jako brázda z lodí. Hledáme-li jej v
budoucnosti rozplývá se jako světelný kužel světlometu v noční
obloze. Hledáme-li jej v přítomnosti - pak je nepostižitelný jako letící
vodní tříšť a není zde nic, co by mohlo být pochopeno. Když však
zbude jen touha nalézt a my toužíme poznat, co „to“ jest, náhle se to
promění v hory a vodstva, v oblohu a hvězdy soběstačné a bez
hledajícího, který by od nich cokoliv očekával.
Ze všeho, co dosud bylo řečeno, se může zdát, že naše
filosofie přírody dospěla k úplnému sebepopření. Jestliže totiž
dospívá k názoru, že není skutečného dělítka mezi člověkem a
přírodou, pak z toho plyne, že neexistuje nic umělého, od čeho by se
dalo přirozené odlišit. Jak to opět řekl Goethe ve svých „Fragmentech
přírody“:
„Nejnepřirozenější je tedy příroda. Kdo ji nevidí ze všech stran,
nevidí ji opravdu nikde..... Dokonce když odporujeme jejím zákonům,

jsme jich poslušni; a spolupracujeme s ní, i když si přejeme pracovat
proti ní.“
Je-li toto pravda, zdálo by se, že to zcela potírá vše, co bylo
řečeno o mechanickém a nepřirozeném charakteru monoteistického
Boha a o lineárních a politických náhledech na světový řád, na nichž
se podílejí křesťanství a až do nedávna také filosofie vědy. Rovněž
by se zdálo, že nemá smysl dávat přednost jednomu způsobu
vědomí před druhým, považovat otevřené vnímání kuan za
přirozenější než je napjatý a vyjevený postoj egocentristy. Jestliže
dokonce ony sebevědomé umělé výtvory a nápady městské a
průmyslové civilizace jsou stejně přirozené jako pyšný paví ocas, pak
to jen znamená, že v přírodě je možné všecko a nic. Jak jsme již
řekli, neexistuje žádná možnost vybočit z Tao.
Je však při nejmenším jeden velký rozdíl mezi takovýmto
stanoviskem a stanoviskem např. křesťanství a právnicky pojaté
vědy: ony rozlišují mezi člověkem a přírodou, což tato filosofie nečiní.
Je jasné, že toto rozlišování je právě tak součástí přírody, jako ono
nerozlišování. Obě stanoviska jsou tedy v jistém smyslu „správná“,
jde-li o to, co považujeme za přirozené - řekněme jako když liberál
říká vyznavači totality? „Naprosto nesouhlasím s tím, co říkáte, ale
budu až do smrti hájit vaše právo to říkat.“ Tak jako v ideální
demokracii projev svobody zahrnuje právo hlasovat pro omezení
svobody, tak účastenství člověka na přírodě zahrnuje právo a
svobodu pociťovat, že stojí nad přírodou. Tak jako se lidé mohou
demokratickým procesem svobodně zříci svobody, je podobně
možné, stát se přirozeným způsobem - nepřirozeným. Zatímco
totalitář pak může tvrdit, že svoboda byla zrušena, liberál poukáže na
to, že je tomu tak pouze do té míry, která byla svobodně potvrzena. I
za vlády tyranie „lidé mají takovou vládu, jakou si zaslouží“, protože
jim vždy zůstává moc, to jest svoboda vládnout sami sobě. Tímtéž
způsobem může tato filosofie zcela logicky tvrdit, že je dokonale
přirozené se domnívat, že člověk je od přírody oddělen a přitom s
touto domněnkou nesouhlasit.
Jestliže však lid hlasuje svobodně pro jistá omezení své
svobody, neměl by nikdy zapomínat, že svoboda zůstává základnou
a autoritou pro zákon. Obdobně konečný smysl této filosofie je v tom,
že tak jako se lid nemůže nikdy absolutně zříci své svobody a
odpovědnosti, nemůže ani lidská bytost absolutně opustit svou
přirozenost a také podobně by na to nikdy neměla zapomínat.
Abychom to řekli jiným způsobem, přirozenost jest sebe samu
určující spontánnost (tzu-jan), kterou si podržujeme dokonce i když
naše chování je až krajně trapně prkenné a strojené. Avšak toto „my“,
které si udržuje uvedenou spontánnost, není oním omezením,

kterému říkáme „já“; je to přirozený člověk - komplex vztahů
organismu vůči okolí.
Jestliže tedy politické zdraví spočívá v pochopení, že zákonná
omezení si lid svobodně sám ukládá, pak filosofické zdraví spočívá v
pochopení, že naše pravé Já je přirozený člověk, spontánní Tao, z
něhož nikdy nevybočujeme. Toto pochopení v psychologické sféře
znamená totální přijetí sama sebe, které tvoří - podobně jako politická
svoboda - stálé pozadí všech myšlenek, pocitů a činů - jakkoliv
omezených. Takové přijetí sebe je podmínkou dosažení oné hluboké
závislosti, upřímnosti a míru v srdci, které přetrvávají v mudrci pod
všemi zmatky. Jde zkrátka o vnitřní souhlas být právě tím, čím jsme a
pociťovat to, co pociťujeme každým okamžikem, i když se to, čím
jsme, před tím trochu změnilo v důsledku našeho přijetí. Jde
o poznání, že „všechny věci jsou pro mne dovoleny ze zákona“, i
když „ne všechny jsou prospěšné“, a to asi ještě v daleko širším
smyslu než to kdy myslel sv. Pavel. Řečeno směle, i když tvrdě, jde o
ohled, že čímkoliv jsme právě nyní, je to nyní tím, čím bychom měli
ideálně být. To je smysl výroku zen-buddhismu: „Vaše obvyklé
rozpoložení mysli je Tao“, přičemž „obvyklé rozpoložení mysli“ je
přítomný daný stav vědomí, ať je jakékoliv přirozené povahy. Neboť
osvícení či splynutí s Tao zůstává neuskutečněno tak dlouho, dokud
se považuje za specifický stav, který se má dosáhnout a pro nějž
existují testy a ukazatelé úspěchu. Je to mnohem spíše svoboda být
člověkem s mnoha nedostatky, kterým také jsme.
Jakkoliv se to může zdát nepravděpodobné, taková násilnická a
nemorální svoboda je základem veškeré mentální a spirituální plnosti
za předpokladu - jak jsem už řekl - že nehledá žádný výsledek. Úplné
přijetí zahrnuje však rovněž ono hledání - při všem, co právě
náhodou děláme, či pociťujeme. Taková na pohled vrcholná pasivita
tohoto přijetí je však tvořivá, neboť dovoluje, aby člověk byl „celý z
jednoho kusu“ - dobrý špatný, netečný nebo zmatený, a to vždy z
celého srdce. Abychom rostli či jednali tvůrčím způsobem, musíme
začít tam, kde jsme; nemůžeme však vůbec začít, když nejsme „celí
zde“ a to bez výhrad či lítosti. Tím, že nám chybí ono přijetí sebe,
nemůžeme se shodnout na východisku, stále pochybujíce o základu,
na němž stojíme, stále v sobě rozdělení tak, že nemůžeme jednat
upřímně. Bez přijetí sebe jakožto základního díla myšlení a jednání je
každý pokus o duchovní či morální kázeň neplodným zápasem mysli,
která je rozštěpená a neupřímná. Právě svoboda tvoří základní
podstatu sebekázně.
Na západě jsme v teorii vždy připouštěli, že opravdová morálka
musí být výrazem svobody. Ale nikdy jsme tuto volnost nepovolili,
nikdy jsme si nedovolili být vším, čím jsme - vidět, že
v podstatě všechny zisky a ztráty, dobré i zlé stránky našeho života

jsou tak přirozené a „dokonalé“ jako vrcholky a údolí horského
pásma. Neboť když totiž ztotožníme Boha, Absolutního s dobrem, a
vyloučíme z něho zlo, znemožňujeme, abychom sami sebe radikálně
přijali: Co se neshoduje s vůlí boží, je v rozporu se samotným Bytím
a nesmí být za žádných okolností přijato. Naše svoboda je proto
nastolována s katastrofálními postihy a tresty, takže vůbec nejde o
svobodu, nýbrž se to spíše podobá totalitárnímu státu, v němž
kdokoliv může hlasovat proti vládě, ale vždy s rizikem, že bude
poslán do koncentračního tábora. Místo sebepřijetí je základní silou
našeho myšlení a činností metafyzická úzkost, hrůza, že jsme
nenávratně špatní a do hloubi srdce zkažení.
Právě z tohoto důvodu je formální katolická a protestantská
ortodoxie vždy přísně exoterním učením, které ztotožňuje Absolutno
s relativními pojmy dobra a zla. Teologové jsou zvyklí říkat, že když
rozdíly mezi dobrem a zlem nejsou platné věčně, že to pak nejsou
žádné opravdu platné a významné rozdíly. To ale ve skutečnosti je
podivný náhled u těch, kdo rovněž tvrdí, že existuje reálné, konečné
Stvoření, rozdílné od Boha, které je předmětem jeho lásky. Nejsme-li
schopni rozlišit absolutně významné od relativně významného, aniž
bychom považovali to druhé za bezvýznamné, pak to jistě znamená,
že přijímáme tu nejprimitivnější stupnici hodnot.
Naopak vždy existuje riziko, že fundamentální sebe-přijetí
vyvolá u člověka necitelnost k významu morálních hodnot; na to však
se dá jen říci, že bez rizika není svobody. Obava, že sebe-přijetí
nezbytně zruší etické úsudky, je nepodstatná, neboť jsme dokonale
schopni rozlišovat mezi tím, co je nahoře a co dole, a to na každém
místě zemského povrchu, i když si přitom uvědomujeme, že v širším
rámci vesmíru žádné nahoře a dole není. Sebe-přijetí je proto
duchovní a psychologický ekvivalent prostoru - svobody, která rozdíly
neruší, nýbrž umožňuje.
„Kapacita mysli je ohromná jako prázdnota vesmíru.....
Zázračná přirozenost obyčejného člověka je v základě prázdná a
nemá žádný pevný charakter. Taková je vpravdě nebeská kvalita
přirozeného já jedince..... Prázdnota vesmírného prostoru může
obsahovat myriády věcí jakéhokoliv vzhledu a tvaru - slunce, měsíc a
hvězdy, hory a řeky, obrovskou zeměkouli s jejími prameny, veletoky
a vodopády, loukami, stromy a hlubokými lesy, s jejími hříšníky i
světci a cestami dobra, zla..... To vše se vznáší v prázdnotě a
obyčejná lidská přirozenost je prázdnotou právě takového druhu.“
____________________
(3. poznámka pod čarou: Hui-neng, mistr zenu v 8. století v Tan-čin-gu, ii.)

____________________

Léčivá a osvobozující síla sebe-přijetí je ale v takovém
protikladu k tomu, co očekává náš přízemně zdravý rozum, že se
většinou jeví jako cosi tajemného, a to i psychoterapeutovi, který vidí,
jak se opět a opět projevuje. Neboť právě ona znovuvytváří celistvost
a odpovědnost choré mysli, tím ji osvobozuje od všech radostí ze
svobody, kosmu z prázdnoty a energie z pasivity je vždy tak zázračně
neočekávané a nepravděpodobné, že zpravidla k němu nedochází,
pokud nepoužijeme triku, který nás uschopní k této svobodě tak, že
pravice neví, co činí levice. Takto se můžeme dostat k sebe-přijetí
zástupným způsobem, působením osvobozujícího Boha, který je
nekonečně milující a odpouštějící, takže On je tím, kdo nás totálně
přijímá, a nikoliv my sami, alespoň ne přímo. Může se též stát, že
jsme schopni udělat si právo na sebe-přijetí, jen když jsme za ně
zaplatili tím, že jsme prošli kázeňským výcvikem či kursem
duchovního cvičení,
po nichž je naše sebe-přijetí posíleno kolektivní autoritou
zasvěcených druhů, kteří reprezentují nějakou duchovní tradici.
____________________
(4. poznámka pod čarou: V průběhu takových vstupních disciplin může zasvěcovaný
někdy získat různé dovednosti a síly či zjemnění povahy a mravů, což je následně
chápáno jako příznak jeho osvobození. To je však zaměňování svobody za úspěch
ve zvláštních dovednostech. Zasvěcovaný, který se ve svém vstupním výcviku naučil
snášet bez váhání bolest, může být neschopen obdělávat pole či stavět dům, tak jako
kterýkoliv běžný neurotik. Jeho reakce na bolest nemusí ve skutečnosti dokazovat nic
víc, než že se naučil triku autohypnózy, nebo že byl vycvičen ke ztrátě sensitivity.)

____________________
Takové jsou způsoby, jak vykupujeme obavy ze svobody, které nám
společnost musí téměř nevyhnutelně vštěpovat od samého dětství.
Protože neumí rozlišovat mezi hierarchiemi hodnot a pravdy, mohlo
by dítě tvrdit, že dvě a dvě je pět, když se mu řekne o vyšší
matematické pravdě, že dvě a dvě nejsou vždy a nezbytně čtyři.
Růst filosofického chápání, či jen prostá moudrost vždy záleží
ve schopnosti rozlišovat mezi úrovněmi pravdy a oblastí vztahů, a
současně vidět vlastní život v jeho intimním vztahu
k těmto odlišným a vždy obecnějším úrovním. Především je tu úroveň
nad úrovněmi - bezmezný rámec universální přírody, která, ač je
nemožné to popsat, je sebeurčujícím a spontánním základem všeho
bytí a naší svobody. Stupeň naší svobody a sebeurčování se různí
podle úrovně, kterou si uvědomujeme jako své já, jako zdroj, z něhož
plyne naše jednání. Když náš pocit já je úzký, cítíme tím více svou
existenci jako uvěznění. „A proto“, řekl Ruysbroeck, „musíme všichni
nalézt svůj život v bezedné propasti“ - a tak objevit, že jsme nikoliv
tím, čím jsme poutáni být, nýbrž tím, čím jsme svobodni být. Neboť

jsme-li zajedno se svou přirozeností, protože nevidíme, kde bychom
s ní mohli být v rozporu, jsme nakonec schopni pohybovat se a
přitom zůstat bez pohybu.

II. Muž a žena
6. Spiritualita a sexualita
Rozdělování života do nižší a vyšší kategorie - přírodní a
duchovní - jde obvykle ruku v ruce se symbolismem, v němž duch je
rodu mužského a příroda rodu ženského. Přirovnání snad bylo
vyvoláno tím, že déšť padá z nebe, aby oplodnil zemi, že zrní se seje
do země a že ovoce zraje v teplém slunci. Starověký člověk do
značné míry myslel formou takovýchto přirovnání a dával svému
světu smysl tím, že spatřoval mezi přírodními procesy podobnosti,
které chápal jako skutečné vztahy. Například umění astrologie je
nejúplnějším památníkem takového způsobu uvažování, který je
založen jako by na vztahových souvislostech mezi makrokosmem a
mikrokosmem, řádem hvězd a řádem pozemských událostí. Slovy
hermetika Emeralda Tableta:
Nebe nahoře, nebe dole;
hvězdy nahoře, hvězdy dole.
Šťasten, kdo tu hádanku rozluští!
Na neštěstí pro ty, kdož hledají ucelený systém
ve starověké kosmologii, bylo vždy možné luštit jak podobnosti, tak i
skutečné řády nebe a země rozmanitými způsoby. Nebe mohlo být
mužského rodu a země ženského, ale bylo také možno uvažovat o
nebeských prostorech a vesmír porozen - protože to je zřejmě
význam egyptské bohyně Nut. Pro nás je ovšem snadné takové
způsoby myšlení odmítnout jako zjevné projekce, jako záměnu
objektivní přírody s fantazií, kterou příroda vyvolává v lidské mysli.
Ale konec konců veškerá naše věda je obdobně také projekcí, i když
to, co ona luští z přírody, není volně utkaný systém poetických
obrazů, ale vysoce exaktní a důsledná stavba matematiky. Obojí je
produktem lidské mysli a zvláště matematika může být neomezeně
rozvíjena v abstraktech jako v čistých výtvorech myšlení bez vztahu k
jakékoliv vnější zkušenosti. Matematika však funguje vlivem své

úžasné vnitřní konsistence a přesnosti a slouží takto jako
obdivuhodný nástroj pro měření přírody, aby se tato hodila pro cíle,
které máme na mysli. Nicméně ne všechny kultury mají tytéž cíle,
takže jiné způsoby „luštění“ světa mohou sloužit stejně dobře cílům,
které jsou právě tak oprávněné jako naše; neboť neexistují žádné
zákony, podle nichž by tyto cíle mohly být posuzovány, když
nemineme právě ono luštění, které jim slouží.
Svět ovšem není nepodoben nesmírné beztvaré Rorschachově
skvrně, kterou luštíme podle svých vnitřních dispozic takovým
způsobem, že naše interpretace vypovídají daleko víc o nás
samotných, než o skvrně. Zatímco se psychologové snaží vyvinout
vědeckou disciplinu pro posuzování a srovnávání různých výkladů
Rorschachova textu, nevznikla dosud věda stojící nad kulturami,
nějaká meta-věda, z níž by bylo možno vyvodit naše různící se
výklady Rorschachovy kosmické skvrny. Kulturní antropologie, která
má k tomu nejblíže, má tu vadu, že je plně ponořena v konvencích
západní vědy, tedy jednoho z dílčích způsobů výkladu skvrny.
Význam podobnosti mezi duchem - mužem a přírodou - ženou
je v tom, že to promítá na svět příklad uspořádání, v němž příslušníci
několika kultur, včetně té naší, jsou stále ještě jaksi doma. Je to
uspořádání, v němž roztržka mezi člověkem a přírodou má vztah k
problematickému postoji vůči sexu, třebaže - jako v případě slepice a
vejce - je pochybné, co bylo první. Nejlepší je asi nakládat s obojím,
jako by vzniklo společně, když jedno je symptomem toho druhého a
naopak.
Historické důvody pro náš pochybný vztah k sexualitě jsou tak
nejasné, že o tom existují četné protikladné teorie. Proto se zdá být
neužitečné snažit se rozhodnout mezi nimi
za současného stavu našeho poznání. Problém může být diskutován
s větším užitkem, když se přijme vztah jako daný a uvažuje se o jeho
důsledcích a alternativách. Je skutečností, že jakýmsi neznámým
způsobem začalo být ženské pohlaví spojováno se zemitým,
smyslným aspektem lidské přirozenosti a se sexualitou jako takovou.
Mužské pohlaví mohlo být pochopitelně uvedeno do téhož postavení
a neexistuje žádný závažný důkaz, že ženy jsou chtivější a
vyzývavější, pokud jde o sexuální kulturní podmíněnosti, což ale
nevysvětluje, jak se kultura stala tím, čím je. Zdá se být
pravděpodobným, že spojování žen se sexualitou jako takovou je
mužské hledisko, vzniklé v kulturách, kde muž vládne - ale to na
druhé straně nemusí být ani tak příčinou takového postoje, jako
jedním z jeho průvodních symptomů. Nicméně je dobře možné, že
postoj vůči ženám je spíše podružný ve srovnání s postojem vůči
sexualitě; neboť víme, že jak muži, tak ženy mohou považovat
sexuální vztah za svody, nebezpečí a problém. Ale to, proč tak pořád

činí, nemůže být nadále důvodem, proč to začali dělat poprvé, takže
znalost historických příčin nemůže sama o sobě poskytnout žádná
řešení problému.
Když se tedy řekne, že mužův vztah k přírodě je v jistém smyslu
souběžný s jeho vztahem k ženě, jde o vyjádření symbolické.
Skutečnou obdobou je vztah lidské bytosti, mužské či ženské, k
sexuálnímu rozdělení druhu a ke všemu, co z toho plyne. Proto, když
budeme mluvit volně o důvodech pro jisté sexuální postoje,
nebudeme mluvit o základních historických příčinách, neboť ty jsou,
stručně řečeno, prehistorické - ani ne tak z hlediska času jako z
hlediska rozsahu znalostí o nich. Budeme mluvit o důvodech, které
existují dnes, buď jako o otevřeném poznání nebo jako o formách
podvědomé podmíněnosti. Neexistuje jasný doklad, že jsme
podvědomě podmíněni událostmi ze vzdálené historické minulosti, a
musíme být proto co nejopatrnější v používání objevů psychoanalýsy
pro rekonstruování historie různých kultur. S určitostí můžeme
sledovat historické účinky křesťanského, buddhistického či
hinduistického učení na naše postoje k sexualitě, ale co tvoří podklad
těchto nauk a postojů, z čeho vznikají, to zůstává v šeru domněnek.
Navíc je vždy možné argumentovat tím, že nejsme podmíněni
minulostí, nýbrž že používáme minulost, abychom si vytvořili vhodné
podmínky v současnosti, a to z důvodů, které nejsou historické, nýbrž
hluboce niterné a neznámé. Například fyziolog se nepotřebuje
odvolávat na celou historii živého tvorstva, aby vysvětlil, proč má
člověk hlad. Vysvětluje to
z přítomného stavu organismu.
____________________
(1. poznámka pod čarou: Je zajímavé, že v akademickém světě jsou studovány pomocí
historické metody pouze discipliny, které jsou více či méně „vyčerpané“, „obnošené“,
„zestárlé“. Úvodní kurzy náboženství, filosofie či „kultury“ jsou obvykle historizující, ale
historií matematiky, chemie či mediciny se zabývá jen několik málo specialistů. Normální
student se ihned začíná učit těmto disciplinám na základě jejich soudobých principů.)

____________________
Řekněme tedy, že na křesťanském a pokřesťanském Západě
se prostě nacházíme v kultuře, v níž příroda je nazývána Matkapříroda, v níž Bůh je výhradně mužského rodu a kde jeden z obecně
přijatých názorů na Ženu či Ženy s velkým Ž je prostě sex, zatímco
Muž s velkým m představuje obecné člověčenství. Kousek této
situace, nikoliv však její historické vysvětlení, nacházíme v systému
indoevropských jazyků, kde slova matter, materia, jako též mother
(matka) a jejich latinské a řecké formy mater a méter, jsou podobně
odvozeny ze sanskritského kořene má - (mátr-), z něhož v sanskritu
pochází jak mátá (matka) a májá (svět projevů přírody). Význam

společného kořene má jen „měřit“ a dává pojmu májá význam „světajako-změřeného“, to jest rozděleného na věci, události a kategorie. V
protikladu stojí svět nezměřený, nekonečný a nerozdělitelný (advaita)
Brahman, vrcholná duchovní realita. Zatímco lze poukazovat na to,
že také ďábel je mužského rodu, jelikož je jako anděl Lucifer čistým
duchem, je nutno poznamenat, že jeho obecně známá forma je
jednoduše postava boha Pana - bujného ducha země a plodnosti,
genia přírodní krásy. Peklo, jeho království, nachází se kdesi dole v
srdci země, kde je vše temné, do sebe zahleděné a nevědomé - na
rozdíl od jasných nebes nahoře. Seznam známých obrazů, slovních
obratů a zvyklostí, kde všude je spojován duch s božským, s dobrem
a mužností a příroda s hmotou, zlem, sexualitou a s ženskostí, může
pokračovat do nekonečna.
Jádro věci se však začne odhalovat, když hodnotíme přírodu v
čínském smyslu spontánnosti (tzu-jan) a začneme zjišťovat, že
protikladem ducha jak vůči přírodě, tak vůči sexualitě je protiklad
vědomé vůle, ega k tomu, co nemůže ovládat, Je-li sexuální
zdrženlivost v mnoha duchovních tradicích považována za podmínku
růstu úrovně vědomí, je to proto, že vědomí takové jaké známe, je
aktem omezování. To jasně plyne z výkladu sv. Augustina o
spontánnosti sexuálního ústrojí:
„Tyto údy tím že rostou nebo se zmenšují nezávisle na naší
vůli, ale podle jakési nezávislé samovlády - jsou také správně
nazývány „neslušné“. Jejich stav byl jiný před prvotním hříchem,
protože do té doby těmito údy nevládla chlípnost bez souhlasu
vůle..... Ale když (naši první rodiče) se připravili o milost tak, že jejich
neposlušnost mohla být potrestána okamžitou odplatou, stala se z
pohybu jejich tělesných údů nestoudná novinka, která učinila z
nahoty neslušnost.“
____________________
(2. poznámka pod čarou: De civitate Dei, xiv,17, překl.Dods, svazek 2, str. 33)

____________________
To je zřejmě stanovisko někoho, pro něhož duše, vůle, duchovní část
člověka, je totožná s onou formou vědomí, která, jak jsme viděli, je
částečným a zvláštním způsobem vnímání, který chápeme a pořádá
svět tím, že na něj nahlíží jako na sled jednotlivých věcí v čase,
přičemž vylučuje a nedbá o vše ostatní. A právě toto vytváří ono
napětí mysli, které je také pocitem, že něco chceme a že jsme
odděleným a zvláštním egem. Stud takto doprovází nedostatek
soustředěné pozornosti a vůle, což se projevuje nejen ve
spontánnosti sexuálního vzrušení, ale rovněž v pláči, chvění,

červenání, blednutí a podobných mnoha dalších společensky
„neslušných“ reakcích.
___________________
3. poznámka pod čarou: Všimněte si „dvojité vazby“, jak ji obsahuje červenání. Člověk
se červená ze studu a hned nato se zastydí, že se červená a nemá pak jinou alternativu,
než být „plný rozpaků“. Toto je mírný příklad způsobu, jímž - jak Gregory Bateson (1)
ukázal - situace dvojité vazby vedou k vážnějším poruchám zdraví a zejména k
schizofrénii.)

___________________
Těmto reakcím čelíme zpravidla tím, že soustředíme pozornost na
něco jiného a tím se vyhneme zahanbující odpovědi organismu, a tak
také učedník askeze překonává chtíč ne tím, že proti němu nasazuje
vůli přímo, ale tím, že s rozhodností věnuje svou pozornost něčemu
jinému.
Sexuální pud je zřejmě jedním z nejmocnějších projevů
biologické spontánnosti, a proto je zvlášť obtížné ovládat jej vůlí.
Bezprostřední důvody k tomu, aby byl ovládán, jsou různé - počínaje
vírou, že se takto ztrácí přes vlastnická práva nad ženami až ke
spojování sexuality se složitým vztahem lásky
k jediné ženě - abychom uvedli jen některé důvody. Ale všechny
důvody se zdají být podružné vzhledem ke zkušenosti, že sexuální
zdrženlivost je základním testem síly ega, souběžně
s odoláváním bolesti a řízením roztoulaných myšlenek a pocitů.
Takováto omezování jsou pravou podstatou individuálního vědomí,
dojmu, že pocity a činnosti jsou řízeny z jakéhosi ohraničeného
středu organismu a že vědomí není pouhý svědek činnosti, nýbrž
odpovědný činitel. To je však cosi zcela rozdílného od spontánně
řízených funkcí, řekněme krevního oběhu, kde řízení provádí
organismus jako celek, mimovědomě. Řízení vůlí přináší pocit duality
uvnitř organismu, pocit vědomí, které je v rozporu s tužbou
organismu.
Tento způsob řízení je ale zvláštním příkladem přísloví, že nic
neklame víc než úspěch. Neboť čím více se vědomí individualizuje počítaje v to nejen vnější svět, ale též „externí“ a neřiditelnou
spontánnost vlastního těla, které ku příkladu stále chátrá, stárne a
umírá navzdory našemu přání. Každý úspěch
v řízení proto vyžaduje další úspěch, takže proces se nedá zastavit,
nejsme-li všemohoucí. To ale, snad mimo nepředstavitelně
vzdálenou budoucnost, je nemožné. A tak vznikne přání ochránit ego
před jemu cizí spontánností tím, že se stáhne z přirozeného světa do
oblasti čistého vědomí či ducha.
Takové stažení však vyžaduje vnitřní odpoutanost vědomí,
které pociťujeme jako vázané na přirozenost tak dlouho, pokud si to

přeje, či spíše tak dlouho, pokud se ztotožňuje s přirozenými touhami
tělesného organismu. Nyní musí nejen tyto touhy ovládnout, ale také
přestat se z nich radovat. Málo záleží na tom, zda oblast ducha je
čistá a beztvará, jako v mnohých typech mystiky, či zda jde o svět
přeměněné a spiritualizované hmoty, jako je tomu v křesťanství. Vtip
je v tom, že v obou případech vítězí vůle a vědomí, dosahujíce
všemohoucnosti, ať už svou silou či milostí plynoucí ze spojení s
všemohoucím Bohem, jehož vlastní povahou je vůle řídící vše i sebe
sama.
_________________
(4. poznámka pod čarou: Je však zajímavé, že jak přírodní tak nadpřirozený
mysticismus může dosáhnout zážitků, které jsou téměř nerozlišitelné. Zdálo by se,
že nadpřirozený mysticism, v boji nejen s vnější přírodou, ale též se svou vlastní
svéhlavou vůlí a tužbami, dospívá do „slepé uličky“, kde objevuje zvrácenost či sobectví
vůle v oné vůli, která vede boj. Zde je nucena „odevzdat se“ vyšší síle, která je chápána
jako nadpřirozená vůle Boha. Ale ve skutečnosti vyšší síla, které se vzdává, může být
velice odlišná „všemohoucnost“ přírodní spontánnosti. Takto i když je vychován v
nadpřirozené tradici, může se mystik po svém zážitku vrátit do světa zbaven veškeré
nechuti k přírodě. Naopak často je nadán zcela nevyumělkovanou a dětinskou láskou
ke všemu stvořenému. V jeho očích je tentýž dřívější svět zcela přeměněn „boží slávou“,
ačkoliv jeho méně šťastným souvěrcům se jeví hříšný a zkažený jako vždycky. Srovnej
Dame Julianovo „Zjevení božské lásky“: „Hleď! Já jsem Bůh: hleď - jsem ve všech
věcech: hleď! Konám vše: hleď! Vše přivádím k cílům, které jsem určil od samého
počátku - touže Mocí, Moudrostí a Láskou, s níž jsem je stvořil. Jak by mohlo být cokoliv
v nepořádku?“ „Hřích může na nás těžce dolehnout - (tj. je mu to dovoleno) - ale vše
povede k dobrému, vše bude v pořádku a všechny věci budou dobré.“ xxii)

____________________
Nějakým takovýmto způsobem musíme vysvětlit dávný a
rozšířený konflikt mezi spiritualitou a sexualitou, názor, který
nalézáme na Západě i na Východě, že totiž sexuální zdrženlivost a
osvobození od sexuální touhy jsou podstatné požadavky
pro vlastní cílový rozvoj člověka. Lze předpokládat, že můžeme
definovat vrcholný cíl člověka, jak si přejeme, i když to, po čem
toužíme, je podnět věčného konfliktu nebo spočinutí ve stavu tělesné
ochablosti. Když ale přemýšlíme o spiritualitě méně
z hlediska toho, čemu se vyhýbá a více z hlediska toho, čím pozitivně
je a můžeme-li ji chápat jako něco, co obsahuje intenzivní vědomí o
vnitřní identitě subjektu a objektů člověka a vesmíru, není vůbec
důvod, proč by bylo třeba zavrhovat sexualitu. Naopak tento
nejintimnější ze všech vztahů jáství s jiným já stane se přirozeně
jednou z hlavních sfér duchovního vhledu a růstu.
V žádném případě to neznamená, že život v klášteře a
v celibátě je úchylka, neboť člověk není nezbytně povinen mít
pohlavní vztahy, ani nemusí jíst ani žít. Tak jako za určitých okolností
je dobrovolná smrt či půst naprosto ospravedlnitelný, tak tomu je i se
sexuální abstinencí - například proto, aby síla libida mohla být

vynaložena v jiných směrech. Obecný omyl náboženského celibátu
spočívá v předpokladu, že nejvyšší duchovní život absolutně
vyžaduje zřeknout se sexuality, jako by poznání Boha bylo
alternativou k poznání ženy či k jakékoliv jiné formě zážitku.
Život v naprosté cudnosti je ovšem často chápán jako
monogamní manželství duše s Bohem, jako vše pohlcující láska
stvořeného ke Stvořiteli, v níž láska ke smrtelné ženě by byla
osudným rozptylováním. V tomto kontextu se lidé sexuality často
odříkají ne proto, že je zlá, ale proto, že je vzácným a krásným
vlastnictvím nabídnutým Bohu jako oběť. To však vyvolává otázku,
zda odříkání jako takové je obětí v pravém smyslu jako úkon, který
„činí svatou“ (sacer-facere) nabídnutou věc. Vždyť jestliže je sexualita
vztahem a činností, může být vůbec nabídnuta v oběť, když ani vztah
ani aktivita neexistují? Zdalipak tanečnice nabízí svůj tanec v oběť
Bohu tím, že přestane tančit? Obětní dar může přestat pro jeho
původního majetníka existovat, věnuje-li jej někomu jinému k jeho
užití. Ale oběť je jen náhodně spojována se zničením, smrtí či
zmrzačením oběti, poněvadž se dříve předpokládalo, že například
spálení obětních býků na oltáři byl jediný způsob, jak je dostat do
nebe.
Obětování sexuality Bohu je se vší pravděpodobností přežitkem
představy, že tělo ženy a z něj plynoucí sexuální potěšení je
vlastnictvím jejího muže, jemuž je povinna být
k dispozici, i když on s ní právě nespí. Analogicky se stává tělo toho,
kdo žije v celibátu, vlastnictvím Boha, zaslíbeným pouze jemu. To ale
není pouze zaměňování Boha za cosi, co je konec-konců pouze jeho
symbolem, to je za kmenového otce, je to též připodobňování vztahu
mezi stvořitelem a stvořeným k jasně barbarské koncepci sňatku. Je
jasné, že vlastnictví těla není vztahem k osobě; člověk má vztah k
druhé osobě, pouze když je ve vztahu k organismu toho druhého v
jeho totální funkci. Vždyť lidská bytost není věc, nýbrž proces, není
předmětem, nýbrž životem.
Obětování sexuality může být obhajováno tím, že se říká, že
Bůh používá sexuální energie svých lidských zaslíbenců jinými
způsoby, když ji převádí do modliteb nebo do milosrdných skutků. S
tím se přít nelze - za předpokladu, že to nevylučuje možnost, že Bůh
je může použít také pro sexuální aktivitu jakožto pro aspekt života,
který není ani trochu svatý, než modlitba či nasycování chudých. V
historii připouštěli supernaturalisté něco takového pouze s velkou
nechutí - ovšem s vyjímkou semitsko-islámských tradic, které se
zdaleka vyhýbaly přílišným skrupulím v sexuální sféře. Literatura o
duchovním životě se však zabývá převážně hříšným aspektem
sexuality. Pozitivně nemá většinou co říci, co by mohlo sex
posvěcovat, leda že musí být vyhražen pro jediného životního

partnera a používán pro účely plození pouze v jedné zvláštní tělesné
poloze!
Že manželství může být stejně posvátným stavem jako
panenství to křesťanská tradice teoreticky připouští v důsledku svých
hebrejských základů.
____________________
(5. poznámka pod čarou: Protestantismus se svým větším zájmem o biblické křesťanství
je v důsledku toho více hebrejský ve svém postoji k sexualitě než katolicismus, jak to
dosvědčuje Luther i Milton. I když do jisté míry uvolnil sexuální zábrany, měl stejně malý
vliv na pozitivní chápání posvátnosti sexu pro katolicism.)

____________________
Síla hebrejského zdůrazňování správnosti věcí přirozených měla jen
malý vliv na skutečné povědomí a praxi Církve.
Od nejranějších dob církevní Otcové udělali takticky rovnítko mezi
sexem a hříchem tím, že ztotožňovali veškeré sexuální cítění a touhy
se zlem chlípnosti. Současně ale dokázali trvat navzdory gnostikům a
manichejským na tom, že vlastní fyzický aparát a mechanika sexu
jakožto boží výtvory jsou ve své podstatě čisté. Když sv. Augustin
mluvil o „ideální“ sexualitě, jaká mohla být před Adamovým pádem,
napsal:
„Takové údy, jako je mužské pohlaví, mohly být ovládány
příkazem vůle a manžel se spojoval s tělem ženy bez svůdného
popudu vášně, s klidnou myslí a aniž by narušil nevinnost těla.
Protože takto by neuváděla v činnost řečené části těla hrubá horlivost
vášně, nýbrž používala by je řízená vůle, což by bylo správné. Tímto
způsobem by bylo potom možné injektovat sperma do lůna ženy
skrze ženská rodidla tak nevinně, jak je z nich ejektován mensturační
tok.“
____________________
(6. poznámka pod čarou: De Civitate Dei, xiv,26.)

______________________
Všeobecné zaměření a postoj supernaturalismu k sexualitě je
nepochybně zcela negativní a přes všechny úmysly a záměry, se
tento postoj ani v nejmenším nemění tím, že se odděluje sexuální
mechanika od sexuálních pocitů, což je rozdělení, které v každém
případě ničí jednotu mysli a těla. Prakticky, když už ne teoreticky, je
základem takového postoje pocit, že Bůh a příroda jsou prostě
neslučitelné. Možná, že původně tento pocit neexistoval, ale potom
se příroda tehdy vůbec nepodobala přírodě, jakou známe dnes.

Máme-li věřit svatému Augustinovi, šlo o něco, co postrádá
spontánnost, jako ji postrádá umělá inseminace.
Praktický důsledek filosofie, v níž Bůh a příroda jsou
neslučitelné, je poněkud neočekávaný. Jestliže totiž poznání a láska
boží je považována za něco, co vylučuje jiné cíle a jiná stvoření, pak
se tím Bůh staví na roveň svým tvorům. Poznání Boha a poznání
tvorů se může vzájemně vylučovat, jen jde-li o týž druh. Volit musíme
mezi žlutou a modrou, jakožto mezi dvěma druhy barev, ale není
třeba volit mezi žlutým a kulatým, neboť co je kulaté, může být
současně také žluté. Je-li Bůh universální, pak poznání Boha by mělo
zahrnout všechno ostatní poznání, tak jako zrakový smysl zahrnuje
všechny různé předměty vidění. Kdyby se však oko pokoušelo vidět
zrak, muselo by se zahledět do sebe a nevidělo by nic.
Život v celibátě je vskutku mnohem vhodnější pro „světská“
povolání než pro duchovní, neboť zatímco je možné být současně
mudrcem a lékařem či umělcem, připomínají nároky kladené
na odborná a tvůrčí povolání často „latinské rčení“. „Buď knihy nebo
děti“ (Aut libri aut liberi). Povolání ke svatosti však stěží může být
specializací na téže úrovni jako spisovatelství, lékařství či
matematika, neboť Bůh sám - jako „objekt“ svatosti - není žádným
specialistou. Kdyby jím byl, pak by vesmír nepozůstával
z ničeho jiného než z formálně náboženských stvoření - kněží, biblí,
kostelů, klášterů, růženců, modlitebních knih a andělů.
Svatost či moudrost jako výlučné povolání je - opakuji příznačné pro výlučný způsob vědomí obecně a pro duchovní
zvláště. Jeho základním předpokladem je to, že Bůh a příroda
vzájemně soutěží a že člověk musí mezi nimi volit. Je to postoj
radikálně dualistický, a tak je zcela zvláštní, když jej nalezneme také
v tradicích, které jinak s dualismem nechtějí mít nic společného.
Něco takového je základní nedůslednost a její výskyt je to
nejpodivuhodnější v nedualistických tradicích indické Vedanty a
buddhismu. Příčina, z níž tento zmatek vzniká, je pak vysoce poučná.
Jak jsme viděli, vypovědění sexuality a přírody mezi síly zla
vyrůstá z víry, že síla a jasnost vědomí závisí na pěstování
jednobodového a výlučného způsobu pozornosti. Je to, jinak řečeno,
typ pozornosti, který nezná pozadí, protože se upíná
na tvar, a který vnímá svět postupně, to jest jednu věc za druhou. A
to je právě přesný význam hinduisticko-buddhistického výrazu avidya
= neznalost či základní nevědomí, jehož důsledkem je zdání, že
vesmír je sbírka oddělených věcí a událostí. Buddha čili „probuzený“
je právě člověk, který toto nevědomí překonal a není už očarován
sakya-drišti, „zdáním oddělenosti“. Jinými slovy vidí každou „část“
přírody, aniž opomíjí její vztah k celku, aniž je klamán iluzí „mája“,
která - jak jsme viděli - je založena na představě „měření“ (má -,

mátr-), dělení světa na třídy, na počitatelné věci a události. Svět,
takto rozdělený, se jeví jako podvojný (advaita), ale v nerušeném
vidění mudrce je vpravdě nerozdělený a nepodvojný (advaita) a v
tomto stavu je identický
s Brahmanem, neměřitelnou a nekonečnou realitou.
Když se svět považuje za sbírku oddělených věcí, pak je
výtvorem myšlení. Mája čili měření a třídění, je úkonem mysli a jako
taková je „matkou“ (mata) zcela abstraktní koncepce přírody, která je
iluzorní v tom smyslu, že příroda je takto rozdělena pouze v naší
mysli. Mája je iluzí ve špatném smyslu pouze když chápání světa
jako rozštěpeného není podřízeno chápání světa jako
nerozděleného, jinými slovy, když se chytrost měřící mysli plně
nerozvinula, takže je „neschopna vidět pro stromy les“.
Hlavní směr indického myšlení však upadl právě do té pasti,
které se měl vyhnout: pomíchal abstraktní svět mája s konkrétním
světem přírody, se světem přímé zkušenosti, a pak hledal
osvobození od přírody v podmínkách stavu vědomí, které je zbaveno
všech smyslových zážitků. Máju vykládal spíše jako iluzi smyslů než
jako iluzi myšlení, které promítá sama sebe skrze smysly. V různých
formách jogy pěstoval prodlužované a vše vylučující soustředění na
jediný bod - avidya - aby vyřadil z vědomí smyslové zážitky, které
považoval za největší překážku duchovního vhledu. A především
smyslový zážitek zahrnoval „ženu“, nejen jako vysoce přitažlivý
zážitek, ale též jako „zdroj“ vrození do světa přírody a takto jako
přímou inkarnaci máji - Kosmické svůdkyně.
Takovéto ztotožnění máji s přírodou a se ženou je klasickým
příkladem, jak se klameme pomocí máji - zmatenou záměnou světa,
jak ho promítá mysl spolu s reálným světem. A přestože je mája
obrazně „matkou“ takto promítaného světa, je tato projekce spíše
funkcí mužskou než ženskou. Jako obvykle je to muž, který vrhá své
sémě do ženy a pak ji obviňuje, že ho sváděla. Jak už řekl Adam:
„Tato žena, kterou jsi mi dal, mne pokoušela a já jsem jedl.“
Takovým způsobem se indická filosofie z velké části stala
prakticky prototypem všech dualismů, které popírají svět, a stala se hledajíc osvobození od smyslových zážitků - dvojnásobnou obětí
máji. Neboť když bojovala za osvobození od máji, jako
od konkrétního světa přírody, utvrzovala se stále více
ve skutečné iluzi, že to, co naše mysl promítá na svět, je to, co
bezprostředně vidíme. Zapomněla, že smysly jsou nevinné a že
sebeklam je dílem myšlení a představivosti.
__________________
(7. poznámka pod čarou: Uvedený chybný výklad máji byl rozsáhle opraven
v mahajánském buddhismu, zvláště v jeho čínské formě. V tomto směru Lankavatara
Sutra, ii, 18 uvádí, že nirvána či osvobození od máji se nemá chápat jako

„budoucí“ zničení smyslů a jejich působnosti. Rovněž čínský mistr zenu Seng-c’an říká
výslovně:
„Nebuď v protikladu ke světu smyslů,
neboť když s ním nejsi v rozporu,
ukáže se, že je tímtéž, co úplné probuzení.“
Obdobně Kuo-an ve svém komentáři k „Deseti Oxherdingovým obrazům“ říká:
„Věci nás neutiskují proto, že existuje objektivní svět, ale proto, že existuje sebeklam
mysli.“)

_________________
Zmateniny uvedeného druhu zatemňují cesty, jimiž jak
sexualita, tak smyslnost se mohou stát májou v jejím nejvlastnějším
smyslu, to jest, když mysl vyžaduje od přírody víc, než ona může
nabídnout, když se ženeme za izolovanými přírodními projevy ve
snaze vynutit z nich sladký život bez zármutků, či radost bez bolesti.
V tomto smyslu je také touha po sexuálním zážitku májou, když je
„mozkovou záležitostí“, když jde o čistě chtěnou a představami
vyvolanou žádostivost, na níž organismus odpovídá neochotně či
vůbec ne. Idealizovaná a módní pojetí ženské krásy jsou májou, když
mají - jak tomu často bývá - málo společného se skutečnou ženskou
podobou. Láska, jak to zdůrazňuje de Rougemont, je májou, když
znamená spíše zamilování do vlastní zamilovanosti než vztah k určité
ženě. Mája vskutku je žena - v abstraktním pojetí.
Sexualita je tedy v uvedeném smyslu také abstraktní, kdykoliv
je využívána či vynucována, když je uváženým sebevědomím a
přesto nuceným usilováním o extázi, protože si chceme vynahradit
naprostý nedostatek extáze ve všech ostatních oblastech života.
Extáze, či překročení sama sebe je přirozeným průvodcem plného
vztahu, v němž zažíváme „vnitřní totožnost“ mezi sebou a světem.
Když ale je tento vztah zahalen a člověk se cítí osamělým ostrovem
vědomí, pak to také plně citově prožívá jako omezení a je to zážitek
tak vyprahlý jako ona abstraktní „persona-osobnost“, kterou se
domníváme být. Sexuální akt zůstává pak jediným snadným
východiskem
z neutěšeného stavu, krátkým intervalem, v němž překračuje sám
sebe a poddává se vědomě spontánnosti svého organismu.
Potom se od tohoto aktu stále více očekává, že bude koncentrovat
nedostatek spontánnosti ve všech ostatních oblastech, a je proto
oddělován a stavěn mimo ostatní zážitky jako veliká rozkoš.
Taková oddělená abstrakční sexualita je pak jasným výsledkem
nuceného stylu osobnosti a zaměřování spirituality
za pouhou sílu - což je zmatení, které trvá i když jsme ochotni
obětovat vůli Bohu. Asketický jedinec může ovšem uspět při
sublimaci své tužby po sexuální extázi do nějaké jiné formy, nicméně

zůstává částí společnosti - kultury, na níž má jeho postoj k sexu silný
vliv. Tím, že spojuje sex se zlem, vytváří z „velké rozkoše“ ještě větší
kouzlo pro ostatní členy své společnosti a tím nevědomky přispívá k
růstu všech rafinovaností civilizovaného chtíče. Posuzováno z
hlediska společnosti jako celku, je puritánství právě tak metodou
lehtivosti zažívání sexu jako černé spodní prádlo, neboť vyvolává
tentýž šokující a dráždivý kontrast mezi nahou tělesností a černotou
klerikálních morálních zásad. Vůbec by nebylo nerozumné, kdyby se
puritánství tak jako masochismus považovalo za extrémní druh
sexuální „dekadence“.
Kultura viktoriánské Anglie poskytuje otřesný příklad této
náboženské lehtivosti, neboť nebyla v žádném případě tak prostá
sexuality a tak usedlá, jak se často předpokládá, nýbrž byla naopak
kulturou té nejelegantnější lascivnosti. Přemrštělá cudnost a prudérie
v domácnostech zvýšily kouzlo sexu tak, že prostituce dokonce ve
vysoké společnosti kvetla daleko více než za našich relativně
liberálnějších časů. Elegantní a ctihodné internátní školy kombinovaly
totální potlačování otevřené sexuality s úměrně zjevnou zálibou v
mrskání rákoskou. Móda v odívání činila vše, aby odhalila a
zdůraznila ženské tvary právě tím, že je zakrývala od krku až k
prstům na nohou do skutečných svěracích kazajek, z tweedu, flanelu
a kostěných korsetů. Také židle, stoly a bytové výzdoby byly
sugestivně vyoblené a zakřivené - mohutné židle s opěradly dole
zúženými do pasu, široká sedadla s nohami, které tak zjevně
připomínají stehna či lýtka, že upjaté paní domu na ně dávaly
sukničky, čímž ovšem podobnost jen zesilovaly. Neboť je-li sexualita
potlačována ve svém přímém projevu, vyzařuje do jiných oblastí
života a rozsévá tím neodbytněji na všechny strany symboly a
připomínky své přítomnosti.
Ze stanoviska kulturní antropologie může být tento neobvyklý
způsob vykrašlování sexuality jednou z mnoha přípustných variant
umění sexu. Pro tak citlivé stvoření jakým je člověk, je umění
přirozenou věcí. Nepojídá ani syrové hovězí, které by trhal rukama a
zuby, ani nemiluje se stejnou „přirozenou“ nenuceností s jakou
kýchá, ani nežije v obydlích všelijak splácaných jen aby nemoknul a
nemrznul. Proto téměř vždycky existuje umění lásky, ať už se týká
přímo sexuálního aktu jako v indické Kamasutře, nebo dlouhého
přípravného dvoření, jehož je samotný pohlavní akt jen konečným
krátkým vyvrcholením. Puritanismus je prostě jednou z těchto variant,
to jest, pokud na něj nahlížíme jako na přirozený jev a nebereme ho
tak, jak on sám sebe hodnotí. Jde jen o jiný způsob jak sloužit
přírodě tím, že se snažíme pracovat proti ní; je to vrchol lidských
úskoků, který není o nic méně přirozený, než jsou domněle vrtošivé
výtvory nezkrocené přírody. Je to prostě zahrazení proudu, aby

vzrostla jeho síla, ale děje se to nezáměrně a neuvědoměle. A bylo
zaznamenáno, že údobí bezuzdnosti a puritanismu se střídají, když
puritanismus vytvoří citové napětí, které už nelze potlačit, a když
bezuzdnost způsobí malátnost, která vyžaduje osvěžení. Morálnějším
způsobem, jak udržet proud ve stejné síle, je spíše uměřenost než
pruderie, umocňování sexuálního okouzlení estetickým zakrýváním a
nikoliv morálním zatracováním.
____________________
(8. poznámka pod čarou: V tomto smyslu Číňané a Japonci, kteří netrpí pocity viny ze
sexuality, mají silný smysl pro sexuální stud a mají obtíže při oceňování u nás obvyklého
zpodobňování nahoty v uměleckých dílech. Když roku 1900 psal z Evropy jistý
mandarin, napsal: „Obrazy v paláci nepopisuji, nelíbily by se vzdělané mysli mého
ctihodného bratra. Ženské postavy jsou zobrazeny nahé nebo polonahé. To by u nás
neobstálo. Sochy zde mají ze sádry a některé z mramoru, jak ve veřejných sadech, tak i
v tomhle paláci, a jsou převážně nahé. V zimních mrazech mne to svádí, abych je
přikryl. Umělci neznají půvab bohatě splývající draperie.“ Hwuy-ung: A Chinaman’s
Opinion of Us and His Own Country. London 1927 - Názor Číňana na nás a na jeho
vlast.)

_________________
Jestliže však puritanism a kultivovaná nevázanost nejsou
podstatnými úchylkami od přírody, jsou prostě protilehlými póly
jednoho a téhož stanoviska: že ať už je to dobré nebo špatné,
sexuální radost je velkou rozkoší.
_________________
(9 .poznámka pod čarou: V tomto smyslu věnuje příručka katolické morální teologie
Jone’s Moral Theology, Newman Press, 1952, 44 stran rozpravě o různých kategoriích
hříchů, z čehož 32 stran drobného tisku se zabývá sexuálními hříchy - což ukazuje jejich
relativní význam v porovnání s vraždami, lakotou, krutostí, lhaním a
sebeospravedlňováním.)

_________________
Toto stanovisko, podobné zušlechťování ega, je dozajista
jednou z nesčetných možností osvobození naší přirozenosti; ale
protože odděluje sexualitu od ostatního života (nebo se o to pokouší),
stěží začne své možnosti realizovat. Abstraktní sexualita je částečná
- je funkcí odloučeného mozku, místo aby byla funkcí organismu jako
celku. A z tohoto důvodu je zvláštním pomícháním přirozeného světa
a májou intelektuálních dělítek a kategorií. Neboť jestliže se sexualita
vyčlení jako zvlášť dobrý nebo zvlášť zlý úsek života, pak už
nefunguje v plných vazbách ke všemu ostatnímu. Jinak řečeno, ztrácí
svou universalitu. Stane se částí sloužící celku - modlou uctívanou
namísto Boha, a této modloslužby se ve stejné míře dopouští asketa i
prostopášník.

Pokud tedy sexualita zůstává touto abstraktní májou, zůstává
„démonickou“ a nezduchovnělou silou, neduchovní v tom smyslu, že
je odtržena od universální a konkrétní přírodní reality. Snažíme se ji
totiž vytrhnout z její podřízenosti celkovému komplexu vztahů
organismu k jeho okolí, který je v čínské filosofii li - řídící princip Taa.
Universálnost sexu pak zahrnuje daleko víc než Freudův objev, že
umění, náboženství a politika jsou výrazem sublimovaného libida. Je
třeba vidět, že také vztahy náboženské, sociální, metafyzické a
umělecké jsou vztahy sexuálními. Za této situace nemůže být
„sexuální problém“ řešen jednoduše na sexuální úrovni, což je důvod,
proč celá naše diskuse jej podřizuje problematice člověka přírody.
Sexualita zůstane problémem tak dlouho, dokud nadále zůstane
oddělenou oblastí, v níž jedinec vychází ze sebe a zažívá
spontánnost. Člověk se musí především tak uvolnit, aby byl
spontánní v celé škále svých vnitřních pocitů a ve svých smyslových
reakcích na každodenní svět. Pouze když se všechny smysly naučí
přijímat vjemy bez uchvacování čili uvědomovat si bez touhy, mohou
být ony zvláštní sexuální pocity oproštěny od uchvacování abstraktní
rozkoše a od jeho neoddělitelného dvojčete, kterým jsou zábrany
plynoucí z abstraktního či „duchovního“ znechucení.
Pouze tímto způsobem může být sexuální problém vyveden z
neplodného střídání dualismu, do něhož jsme se dostali.
V tomto dualismu je sexualita hned dobrá, hned špatná, hned chlípná
a hned upejpavá, hned téměř povinně využívaná
k ukojení chtivosti a hned pro špatné svědomí zakazována. Je-li totiž
sexualita hledána v abstrakci, pak zklamání z ní jsou úměrná
přehnaným očekáváním; a přidružují se k nim rychlé přechody
z mimořádného vzrušení do ochablosti, která doprovázejí ejakulaci.
To co následuje po pohlavním styku a co by mělo být stavem
naplněného klidu, je pro člověka se zábranami potlačováním pocitů
viny; pro prostopášníka je potlačováním nudy. Důvodem toho je, že
oba chtějí uchvátit pocit intenzivní rozkoše, který bezprostředně
předchází orgasmu, a dělají z něj cíl, místo aby jej přijímali jako dar.
Pocit je pak vnímání jako povznesená nálada, která se změní v
depresi, ve svou protikladnou máju. Když se však rostoucí vzrušení
spíše přijímá než uchvacuje, stává se plnou realizací spontánnosti, a
výsledný orgasmus není jejím náhlým ukončením, nýbrž rozestře nad
námi mír.
Nyní je snad jasné, že pravá přirozená sexualita není
v žádném případě spontánností ve smyslu promiskuity zbavené
všech zábran. Také to není ona bezbarvá „zdravá“ sexualita jako
pouhé živočišné uvolnění od biologických tlaků. Právě jako dosud
neznáme co je člověk, nevíme též dosud, co je lidská sexualita. A co
je člověk nevíme tak dlouho proto, že ho poznáváme kousek po

kousku, pomocí kategorií, jako oddělené individuum, jako shluk
izolovaných instinktů, vášní a pocitů, na které se po řadě obrací
upřený pohled vylučujícího vědomí. Co je člověk a co je lidská
sexualita - to poznáme jedině když se otevřeme zážitku s plnou
citlivostí vnímání, které si nepřisvojuje.
Zážitek sexuální lásky nemá být proto nadále hledán
v opakování důvěrně známé extáze, neboť ono je zatíženo
očekáváním něčeho, co už známe. Má být zkoumáním našeho
vztahu ke stále se měnícímu vždy neznámému partnerovi,
neznámému proto, že on či ona není ve skutečnosti nějakou
abstraktní rolí ve hře, nebo abstraktní osobou, sbírkou společensky
založených podmíněných reflexů, stereotypem muže či ženy, jaký
nás výchova naučila očekávat. To vše je mája a milovat to znamená
nekončící frustraci lásky v představě. Co ale mája není, to je
mysterium, něco, co nemůže být popsáno nebo změřeno, a v tomto
smyslu - jak to symbolizuje cudný závoj - je žena vždy tajemstvím pro
muže a muž pro ženu. V tomto smyslu musíme také chápat
pamětihodný výrok Leewův, že totiž „tajemství života není problém,
který má být řešen, nýbrž je to skutečnost, která má být prožita.“
7. Posvátná a profánní láska
Vždy je poučné vrátit se k původnímu významu slov, abychom
objevili nejen jaké nové významy získala, ale také jaké bývalé
významy ztratila. Slovo „profánní“ ku příkladu nejdříve neznamenalo
něco rouhačského nebo bezbožného, nýbrž označovalo prostor či
nádvoří před (=pro) vstupem do chrámu (fánum). Bylo to místo pro
konání pobožnosti lidem obecným na rozdíl od zasvěcených, ačkoliv
zde zase výraz „obecný“ nikterak neznamená „sprostý“, nýbrž
společenský (communal) - tedy lidí žijících ve společné obci. Naproti
tomu posvátné (sacred - sakrální) nebylo pouze náboženské, nýbrž
to, co stojí vně či nad společenstvím obce, co bylo - opět v původním
smyslu - mimořádné či vně společenského pořádku.
Zdá se, že jsme pustili ze zřetele skutečnost, že může existovat
postavení vně obecného a konvenčního řádu, které ten řád nevyvrací
- postavení nepodléhající panujícímu řádu, ale také nestojící proti
němu. Téměř bez vyjímky zaměňujeme takovou pozici s protikladem
řádu, s tím, co je pod řádem a co je spíše chaosem než svobodou. Je
to stejný zmatek, jako když obrat „mluvit s autoritou“, „s mocí“ nabyl
význam mluvit jménem vlády, církve či tradice nebo na podkladě
dobře dokumentovaných poznámek pod čarou. V tomto smyslu ale
nebyl Ježíš označován za toho, „kdo mluví jako někdo, kdo má moc
(autoritu) - a ne jako zákoníci.“ Důvod byl v tom, že mluvil s vnitřním

přesvědčením, které je zase třeba rozlišovat od dogmatismu vnitřní
nejistoty. Pojem „originální“ obdobně dostal význam čehosi nového či
dokonce výstředního, ale hlubší význam pojmů autorita a originalita
je být autorem a původcem vlastních skutků jako svobodný činitel.
Společensky podmíněná „osoba, persona“ čili společenskou roli
hrající ego však svobodným činitelem nikdy není. Člověk je svobodný
v té míře, jak poznává, že jeho pravé Jáství je autorem a původcem
přírody.
Zde ovšem opět naše navyklé matení úrovně způsobuje, že tuto
svobodu neumíme odlišit od pomateného vychloubání: „Já jsem
Bůh.“ Takové zmatení způsobilo, že západní církev zavrhla duchovní
poznatek Eckhartův, v němž tvrdí: „Bůh musí být pravým Já. Já
pravým Bohem v tak dokonalé jednotě, že tento On a toto Já jsou
jedním „jest“, a v tomto „jest-ství“ jsou věčně činné na stejném díle.“
(Pozn. překl.“ jest možno též přeložit: v té míře jak uskuteční, aby
jeho pravé Já bylo.)
„Pokud ale tento On a toto Já - rozuměj Bůh a duše - nejsou jedním
jediným zde, jedním jediným nyní, potom já nemůže ani pracovat ani
být jedním s oním On.“
__________________
1. poznámka pod čarou: Překladatel Evans (1), svazek 1, str. 247.)

__________________
Kořen uvedených matení je v tom, že křesťanská tradice
Západu postrádá to, co jsme nazvali niternost. Oficielní stanovisko
tradice bylo vždy profánní, konvenční a exoterické, aniž si to tradice
uvědomovala. Pomíchala takto profánní se sakrálním, relativní s
absolutním, společenskou sféru zákonů a pořádku s božskou
přirozeností. V důsledku toho byl společenský pořádek vynucován
sankcemi příliš přísnými a z jeho zákonů se staly absolutní příkazy.
To jsme již také viděli v názoru, že láska boží a láska přirozená
mohou být chápány jako alternativy, jako vzájemně se vylučující živá
stvoření a neživé věci. Když ale Bůh, který je absolutní, je takto
stržen do oblasti stvořeného a přinucen se s ním měřit, pak se zruší
řád ve stvořeném, ve společnosti a ve společenských konvencích.
Neboť když ucho zpívá, zmizí všechny ostatní zvuky.
Proto jsou představitelé oficiálního křesťanství sami příčinou
právě té světskosti a mělkého relativismu, které tolik zatracují. Neboť
světská revoluce renesance a osvícenství a vše, co pak následovalo,
bylo parodií „mysteria“, které Církev zanedbávala. Byla jím výlučně
vnitřní čili sakrální nauka, že v Bohu, ve skutečnosti jsou všichni lidé
svobodní a sobě rovní - či jinak řečeno, že v Bohu není tříd a rozdílů
a žádného ohledu na osobnosti. Jak řekl sv. Pavel:

________________
2 .poznámka pod čarou: Kolos. III, 10-11)

________________
„Oblecte nového člověka, který dochází pravého poznání, když se
obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. Potom už není Řek a Žid,
obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale
všechno a ve všem je Kristus.“
Státní Církev, což znamená Církev profánní, nemohla takové
učení dost dobře připustit či pěstovat, a tak, když byla vytažena na
světlo ze zanedbávaného ústraní, stala se záminkou pro revoluci. A
Církev si nemohla na ni činit nárok; nemohla říci: „Ale jděte, to přece
není nic nového. To jsme celou dobu věděli a jsme nyní připraveni
vám to správně vyložit.“
Místo toho Církev z moci úřadu popřela vnitřní smysl učení a
stáhla se do stále přísnějšího ztotožňování Boha se zákonem,
ponechávajíc nadřazenou pozici nad dobrem a zlem a nad veškerými
rozdílnostmi světským instancím. Tím se ale dostala do postavení
pod dobrým a zlým. Měřítka hodnot nebyla překonána, nýbrž
odhozena, a rovnost pohledu božího byla interpretována jako názor,
že všichni lidé jsou rovnocenně méněcenní. Ze svobody se stal
pouhý individualismus a z beztřídní společnosti tupá uniformita. Z
umění se stala monotónní masová výroba. To vše jsou jen hrubé
generalizace,
z nichž byly i šťastné vyjímky, ale celkový proud tak zvaného
moderního a pokrokového ducha směřuje k vyhlazení společenských
rozdílů, což je ve své podstatě desorganizací společnosti. Neboť co
je organické, to je vždy diferencováno co do funkce, i když ne co do
své hodnoty.
Jednou z nejkrajnějších forem této parodie je stanovisko mnoha
freudistů, kteří redukují celou tvůrčí aktivitu - umění, filosofii,
náboženství a literaturu - na projev orálního nebo análního erotismu
či dětského incestu s cynickým závěrem, že jsou takto zatíženi
všichni lidé. Takový postoj zřejmě nebudí dojem, že pohlavní touha
jako základ jednání je přirozená a čistá, nýbrž naopak, že básníci a
mudrci mohou být zbaveni glorioly tím, že je snížíme na úroveň, která
je i pro tyto psychology pořád obscénní, nemravná. To vše se až
příliš podobá „policejní psychologii“, která předpokládá, že všichni
lidé, policisty nevyjímaje, jsou zločinní, a stále jim to připomíná. Na
takových příkladech se velmi jasně ukazuje, že parodie učení o
rovnosti je tragickou a zhoubnou urážkou tvořivé síly ze strany
potlačovaných či nemilovaných.

To však nejsou lidé s nízkým společenským postavením: Jsou
to lidé bez postavení, jaké hojně rodí společnost, která směšuje
morální zákon s božskou přirozeností. Taková společnost totiž
nemůže dát žádnou hodnost, žádný status něčemu, co je nízké karbaníku, kurtizáně, opilci, žebráku, sexuálně úchylnému či tuláku. V
systému absolutních morálních soustav nemají takoví lidé vůbec
místo. Jsou nepřijatelní pro Boha, protože už není dovoleno, aby byli
těmi nejmenšími v nebeském království, a jeho slunce už nemůže
svítit
na nespravedlivé, dokud nebudou ochotni se napravit. Ale
nespravedliví nejsou jen zvláštní skupiny lidí; nespravedlivé a
nepřizpůsobené prvky jsou v každém členu společnosti, které se
nehodí do máji, to jest do konvenčního řádu. Jsou v technickém
smyslu obscénní, či mimo scénu,
___________________
3. poznámka pod čarou: Při dalším zamyšlení jsem zapomněl zdroj článku, v němž jsem
narazil na toto sugestivní, ale asi pochybné odvození tohoto slova. Podle Oxford English
Dictionary je etymologie slova „obscénní“ neznámá, zatímco Webster je odvozuje z
obscaenum, kde caenum znamená „neřest“, ačkoliv taková kombinace by se byla
obvykle objevila v angličtině jako „oecene“ - slepota. Nicméně smysl „mimo scénu“ se
shoduje s jinou odvozeninou od ob-scaenum (řecky skaiós), které znamená levý,
neblahý, nešťastný. Jak výraz „mimo scénu“, tak „nešťastný“ mají cosi společného s
nezbytným rubem či temným aspektem věcí. Ať už je jakkoliv nešťastné, levé musí
doprovázet vždy to, co je pravé.)

__________________
neboť se nevejdou do obrazu; nemají vnější roli čili účast
na společenském dramatu. Nicméně jsou v něm tak podstatně
důležití jako kulisáři za scénou, tváře pod maskami a jako tělo pod
šaty.
Když se ale pomíchá konvenční řád a boží přirozenost, pak
nepravost a obscénnost se stanou metafyzicky hříšnými a Bohu
zcela nesnesitelnými. A co je nesnesitelné pro Boha, stává se jiným
způsobem nesnesitelným pro člověka. Nesnáší situaci,
v níž neznámé a obscénní části jeho přirozenosti jsou vyváděny na
jeviště a odsuzovány. Jeho jedinou obranou je obžalovat žalobce,
demaskovat a odstrojit každého a říkat: „Podívejte se, vždyť ve
skutečnosti jste právě takový jako já!“ To je vše svým způsobem
právě takový omyl, jako zmatení pojmů, které to vše vyvolává. „Za
scénou“ neznamená realitu, stojící za vnějším dramatem: je to také
část iluze, neboť co má být za scénou, je určeno výběrem z toho, co
má být na scéně; co opomíjíme, je ve vztahu k tomu, čeho si
všímáme. Odtud pochází mylný předpoklad, že potlačené sexuální
síly jsou realitami za kulturními výtvory; neboť vztah mezi nimi je

vztahem vzájemnosti a nikoliv podřízenosti. I když je zlo určeno tím,
co se zvolí za dobré, není onou realitou, která určuje volbu.
Když se posvátná idea rovnosti takto zprofanuje, pak se začne
jevit parodií, že ve skutečnosti v Bohu jsou všichni lidé rovnocenně
obscénní, stejně nemravní. Mělo by to však znamenat, že ve
skutečnosti jsou si všichni lidé rovni ve své podstatě nevinnosti - že
rozdělování přirozených povah na dobré a špatné, na ty, které patří
na scénu a které za scénu, je libovolně zvolitelné (arbitrary), což je v
dalším původním významu slova rozhodnutí nezúčastněného
pozorovatele - a to nikoho jiného než našeho starého známého izolovaného, pozorujícího ega. Pro boží oko však není žádný rozdíl
mezi tím, co je na scéně a co
za scénou, a všichni lidé jsou takovými, jakými právě jsou, či jak by
řekli buddhisté „téže takovosti“. Když spadne opona a vyjdou před ni
spolu s autorem hry a s ředitelem všichni herci jako takoví a ne už
jako představitelé svých rolí, pak hrdina i padouch, lidé na scéně i za
scénou jsou stejně zdraveni potleskem.
„Nevyslovujte proto své soudy předčasně, dokud Pán nepřijde.
On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí;
tehdy se člověku dostane chvály od Boha.
____________________
(4. poznámka pod čarou: I.Kor., IV,5. Svatý Pavel se dá často citovat ve významech,
které jsou pravděpodobně mimo kontext a které by jej nepochybně poděsily. Rád bych
však poznal někoho, kdo by prokázal, že apoštolové skutečně předali ústní podání
vnitřních pravd Církvi a že Církev tuto tradici po celá staletí dokázala střežit před očima
veřejnosti. Jestliže tomu tak bylo, pak zůstala daleko tajemnější a „esoternější“ než se
stalo ve kterékoliv jiné velké duchovní tradici na světě - natolik, že její existence je
vysoce pochybná. Vždyť na Západě byla philosophia perennis (věčná filosofie) vždy
záležitostí jednotlivců, často zavrhovanou a někdy jakž takž tolerovanou ze strany
oficiální hierarchie. Nicméně by bylo snažší opatřit takový průkaz pro východní ortodoxní
církev než pro církev římsko-katolickou. Naproti tomu skutečný esoterismus není
záležitostí „tajných informací“ formálně střežených před veřejností. Jde o tajnost ve
smyslu nevyslovitelnosti, tj. o druh poznání, které nelze popsat, protože nespadá do
žádného zatřídění.)

____________________
Někdy ale budou posluchači pískat. Ale nevypískají padoucha,
protože byl podlý, nýbrž vypískají ho na konci hry, jestliže nejednal ve
shodě s charakterem role. Budou pískat, když se bude na scénu
dostávat to, co mělo zůstat za scénou nebo naopak. Jinými slovy, nic
není špatné pro svou obscénnost, pokud to zůstává za scénou a stojí
na svém místě. Ale v morálním absolutismu to nemá místo možná
proto, že diváci nevědí, že hra je jen hrou. Sociální drama a jeho
smluvené podmínky jsou popleteny s realitou.
Správné rozlišení posvátného od profánního a profánního od
obscénního je tím nejdůležitějším pro filosofii lásky mezi mužem a

ženou. Že se nevidí rozdíl mezi posvátným a profánním, je jedním z
hlavních důvodů, proč křesťanská tradice nemá přiměřené představy
o posvátné lásce. Vždyť posvátná láska není láskou k Bohu jako
alternativa lásky ke stvořenému. Posvátnou láskou také není
manželství, i když může někdy mezi manžely existovat. Posvátnou
láskou také není „velká vášeň“ v jejím populárním a romantickém
smyslu. Tak jako máme v moderním sekularismu parodii na rovnost
před Bohem, tak také máme parodii na posvátnou lásku, a ta vznikla
velmi podobným způsobem jako ta první.
Je obecně známo, že instituce manželství přišla na Západ jako
vysoce formální uspořádání rodiny a že si tento charakter dosud v
některých latinských zemích udržuje. Založení nové rodiny nebylo
vůbec záležitostí soukromého výběru, nýbrž bylo to vážné
rozhodnutí, do kterého mluvilo mnoho lidí. Proto bylo připraveno
nikoliv mladým párem, nýbrž dědy a babičkami, a bylo stvrzeno
zákonnými smlouvami, které jsou dosud součástí i moderní verze
manželské instituce. Zda se členové páru navzájem „milovali“, či zda
k tomu měli předpoklady, to byla záležitost menšího významu.
Sňatek představoval spojení rodin a byl řízen politickými,
společenskými a eugenickými úvahami, jakkoliv „primitivními“. V
kulturách, v nichž tato forma manželství dosud existuje, rozkvétají
konkubináty a jiné formy mimomanželské sexuality, ovšem jako
záležitost pro muže, i když jsou spíše tolerovány než upraveny
zákonem. Obecně jsou takové mimomanželské vztahy „mimo scénu“
a existují se souhlasem společnosti, která jej dává mlčky, nikoliv
výslovně. Manželství bylo proto institucí profánní - záležitostí
společenské konvence mezi lidmi, kteří plní své společenské role.
Proto ti, kteří byli „nad rolemi“, či jako v Indii nad kastami,
nevstupovali
do manželství nebo je aspoň opouštěli, když přišel čas pro jejich
osvobození od máji.
Křesťanství však vzniklo na Západě jako mimořádně zvláštní
směsice společenských a náboženských idejí z mnoha různých
zdrojů. Převzalo zákonné a společenské ideje o manželství, které
byly zejména židovskými, řeckými a essenskými představami o
morální a duchovní čistotě a patrně zde působily i některé vzdálené a
izolované vlivy z Indie. Výsledná směs byla tak propletená, že k
rozmotání nám pomůže, provedeme-li prostě výčet hlavních činitelů,
kteří zasáhli do hry:
1. Židovská idea, že fyzický vesmír je od přírody (inherentně)
dobrý.
2. Orfická a zkomoleně indická idea, že fyzický vesmír je zlý.

3. Židovská instituce manželství jako majetkové a rodové
uspořádání.
4. Židovská idea o posvátnosti plození, o povinnosti pečovat o
rozrůstání populace a idea o hříšnosti mrhání lidským semenem na
účely jiné než rozplozovací.
5. Orficko-essenská-indická idea o osvobozování se
od tělesnosti zastavením plodící funkce a tím o větší svatost
panenství.
6. Židovská idea o hříchu a cizoložství jako o porušování
vlastnických práv.
7. Obecná řecko-indická tradice, že svatá či sakrální osoba stojí
mimo společenské vztahy.
8. Židovská idea, že ženy mají rovněž jistá práva, neboť jsou
rovnocenné mužům alespoň tím, že mají duši.
Není divu, že pokus propojit uvedené ideje zavedl vztahy mezi
muži a ženami do hrozného zmatku, i když možná stál za to: třeba
jen proto, že uplatnil tu poslední uvedenou ideu - uznání, že „ženy
jsou lidé“.
Abychom upřesnili celý rozsah zmatení, musíme vzít
v úvahu skutečnost, že se indické myšlenky dostaly na Západ
v mimořádně zlidovělé a literární podobě, kterou ovšem dostaly už v
samé Indii. Tato deformace se projevila zejména ve smíšení pojmu
mája se zlem na straně jedné a s přirozeným vesmírem
na straně druhé. To mělo v zápětí i pozdější zmatečnou záměnu
panenské či sakrální osoby s osobou totálně abstinentní, která se
odřekla nejen společenských svazků, ale i přírody. Vždyť původní
význam pojmu parthenos či panna - byla žena, která se nepodrobila
sjednanému sňatku a místo toho si vzala partnera podle svého
výběru. Stala se „neprovdanou matkou“ ne proto, že by byla hříšná
nebo měnila partnery, nýbrž proto, že byla osobou plně svéprávnou.
A tak raná Církev zkombinovala tyto všechny různé faktory,
přičemž zachovala právní, mezi rodinami uzavíraný sňatek, omezila
jej na jedinou ženu pro jednoho muže a účinně postavila mimo zákon
rozvod se zřetelem na práva žen. Jako další logický krok mohla
rozšířit tichý souhlas s mimo-scénní sexualitou pro ženy, ale namísto
toho ji zakázala i mužům. Ježíš napadal rozvod proto, že rozvedená
žena byla cosi jako zboží vrácené pro nevhodnost prodávajícímu, v
důsledku čehož ztrácela zcela společenské postavení. Důležité však
bylo, že onen typ manželství, který Církev ustavila jako monogamní,
který chránila proti rozvodům a z něhož vyloučila konkubinát, stalo se
rodinou, uspořádaným manželstvím.
____________________

(5. poznámka pod čarou: „S dívkou se nikdo neradí o jejích nápadnících; ona očekává
rozhodnutí svých rodičů tím spíše, že by jí dívčí cudnost nedovolovala vybírat si
manžela.“ Sv. Ambrož, De Abraham - O Abrahamovi, i, ad.fin. Sv. Basil, Ep. ad
Amphilocium, ii, říká, že manželství bez rodičovského požehnání je smilstvo a podle
zákonů Konstantinových a Konstantových bylo těžkým hříchem.)

____________________
Sexuální lásku v jakémkoliv smyslu než nedovolený a hříšný chtíč
Nový zákon zcela opomíjí.
____________________
(6. poznámka pod čarou: Nicméně proslulý text Matoušův, V,28, který považuje
za cizoložství už jen to, když se podíváme žádostivě na ženu, musí být brán
v příslušných souvislostech. Celá pasáž od verše 17. až do konce je ironizující diskusí o
pravověrnosti farizeů před Zákonem. Ježíš ukazuje mělkost i absurdnost zákonické
pravověrnosti tím, že ji dovádí do extrému. Začíná tím, co se každému s vyjímkou prostoduchých literátů - jeví jako zjevný žert, že totiž každá čárka a každé
kaligrafické písmenko „Zákona“ mají být považovány za svatosvaté. Dále pak seřazuje
různé typy znalosti a nadávek v sestupném pořadí závažnosti, ale tresty
za ně uvádí v obráceném pořádku. Za nerozvážný hněv je určen smírčí soud,
za nadávku rakka či „blbec“ nejvyšší soud a za výrok „ty blázne“ pekelný oheň. Ale u
Matouše XXIII,17 Ježíš používá téhož výrazu „vy blázni“ (moroi), když promlouvá ke
stoupencům farizeů. Ve verši, o nějž zde jde, zesměšňuje pak vlastnictvím podložený
Zákon proti cizoložství tím, že jej dovádí do podobného extrému a pak pokračuje tím, že
doporučuje vyjmout chlípné oko! Tuto pasáž je možno brát tak, jak je napsána, pouze ze
předpokladu, že Ježíš zcela postrádal humor.)

_________________
Stručně řečeno, Církev zkombinovala židovský důraz
na rozplozování s řecko-indickým ideálem sexuální zdrženlivosti do
formy manželství, která měla vést k největšímu omezení sexuálních
pocitů. Tímto způsobem byla profánní instituce manželství
ztotožněna či spíše zmateně pomíchána se sakrálním stavem cudné
čistoty, který byl na obrátku chybně pojat jako bezradostná sexualita
či jako favorizování panenské zdrženlivosti. Jak řekl sv. Pavel: „Nechť
ti, kteří mají ženy, jako by je neměli.“ Východisko - svátost
Posvátného manželství - byla považována za posvěcení profánního
Posvátným - za analogii spojení Slova s tělem v Inkarnaci. Protože
však Slovo a Duch tak, jak byly pojímány, byly ve skutečnosti
protikladem k tělu, a posvátné se stavělo proti profánnímu, nebylo
spojení této dvojice spojením v jednotě, nýbrž zotročením. Obdobně,
protože muž zastupuje ducha a žena tělo, nemohla si žena volit
partnera a musila být podřízena svému muži.
Byla to zřejmě koncepce manželství, která nemohla vydržet, ale
trvalo nějaký čas, než byla pozměněna prováděním vzájemného
výběru oběma partnery. Když se Církev ztotožnila se státem a když
její původní horlivost ochabla, byla posvátnost manželství v praxi

porušována mnoha způsoby, hlavně návratem k mnohoženství,
konkubinátu a prostituci.
___________________
(7. poznámka pod čarou: G.R.Tylor (1), str. 19 - 50).

___________________
Avšak činitelem, který přeměnil křesťanskou koncepci manželství víc
než co jiného, byl kult dvorné lásky, který se objevil v raném
středověku a který je historickou základnou toho, co nyní nazýváme a
známe jako romantická koncepce lásky a manželství.
Historikové
se ještě jasně nedohodli, pokud jde o původ a povahu tohoto
mimořádného hnutí, ale převažuje názor, že bludné učení katharů
(středověká manichejská sekta, rozšířená zvláště na jihozápadě
Francie, pozn.překl.) z něhož vzniklo, bylo formou perského
náboženství manicheismu (náboženství založené Manesem na
základě dualistického gnosticismu, pomíchaného s prvky převzatými
ze zoroastrismu, buddhismu a křesťanství. Pozn.překl.), po němž
zůstaly stopy v západní Evropě ještě z dob římského imperia a které
sem bylo znovu přineseno navracejícími se křižáky. Manicheismus
byl hnutím, slučujícím protichůdné soustavy a zdá se, že byl jedním
z hlavních nositelů pokřivených indických idejí na Západ. Obsahovaly
extrémní dualismus ducha a přírody, připomínající filosofii samkhya a
koncepci lásky jako „čisté touhy“, koncepci, která je podivně podobná
formám indického kultu tantra, v němž bylo prováděno vzbuzování a
transmutace sexuální touhy na jakýsi typ jogy. Duchovním ideálem
manicheismu bylo osvobození světa světla od světa tmy a tím
uvolnění lidského ducha z jeho tělesného vězení.
Koncepce „čisté touhy“ právě jako dualistické pokřivené nauky
o máji, pronikla ovšem na Západ ještě před objevením se katharství,
neboť shledáváme, že sv. Jan Chrysostom (učitel církve, narozen v
Antiochii, žil 340 až 407 patriarcha cařihradský, proslulý svou
výmluvností (pozn. překl.), sv. Řehoř Naziánský (učitel církve,
narozen v Arianze, žil 330 až 390, biskup v Sazimě, Nazianze a pak
v Cařihradu. Předsedal druhému ekumenickému koncilu r. 381. Byl
odpůrcem ariánců (pozn. překl. a sv. Jeroným (učitel latinské Církve,
narozen ve Stridonu, žil 347 až 420, přeložil Bibli do latiny, tento
překlad je znám pod jménem Vulgata. - pozn.překl.) odsuzují, že se
mezi křesťany rozšířilo obcování
s agapetaemi či virgines
subintroductae. Byla to praktikovaná forma milostného vztahu s
křesťanskými pannami, zacházející pouze k mazlení a spaní s nimi, a
možná zahrnující coitus reservatus, ale vyhýbající se skutečnému
výronu semene. Těmito prostředky nebyla sexuální touha
„rozptýlena“ do orgasmu, ale byla zkrocena a přemožena ve vášeň.

Abychom to vyjádřili jiným způsobem: ovládnutí touhy v sexuálním
centru vyvolalo její vyzařování do celého organismu a přetrvávalo tak
atmosféru sexuálních pocitů v každé fázi vztahu mezi oběma
partnery. Sexuální přitažlivost byla takto zosobňována. Stala se
touhou nikoli pouze „po ženě“ jejíž celé tělo a jejíž každodenní
společenství s milencem bylo pak „parfumováno“ ovládanou a
vyzařující vášní. Tímto způsobem také došlo k idealizaci milenky;
stala se čímsi víc než pouhou ženou, stala se bohyní, obrazem
božství.
Když byly tyto praktiky oficiální Církví na čas potlačeny, objevily
se v Evropě znovu ve dvanáctém století, tentokrát
ve formě katharství a dvorné lásky. Jenže v těchto případech ženy, o
něž šlo, nebyly pouze či hlavně panny, nýbrž vdané ženy, často
manželky feudálních princů, s nimiž mladí rytíři vytvářeli svazek
donnoi. To byl zřejmě „ideální“ či „sexuálně čistý“ milostný vztah, v
němž sexuální pocity byly převáděny do pozorností a galantností,
které začaly být očekávány od gentlemana vůči dámě. Takovéto
vztahy poskytovaly témata pro trubadurskou poezii, hlavní to pramen
veškeré pozdější evropské světské poezie a rovněž základnu všech
západních představ o ideální či romantické lásce.
Historikové se rozcházejí v náhledu, zda tyto vztahy byly
opravdu „ideální“ či pouze zástěrkou pro rafinované cizoložství, a
smilstvo; tento druhý názor se opírá o četné zmínky v poetické
literatuře o laskání a objímání nahého těla milované paní. Současně
se ale vyskytují stejně časté narážky na naprostou nezbytnost
vyvarovat se skutečného sexuálního styku, neboť jak praví jeden z
básníků „neví nic o donnoi ten, kdo plně se chce zmocnit své paní.“ I
když tedy není žádný přímý důkaz pro takové tvrzení, naznačuje
vysloveně dvojaká povaha narážek, že uvedený vztah často vyústil v
coitus reservatus, zadržovaný koitus, či abychom použili perského
slova
karezza
prodlužování
sexuálního spojení bez orgasmu na straně muže.
Ať již karezza byla používána či nikoli, je jasné, že dvorná láska
zavedla kontemplativní způsob sexuality na rozdíl
od způsobu aktivního - rozlišení podobné náboženskému rozlišování
mezi životem kontemplativním a činným. Neboť ideálem trubadura
bylo aspoň se kochat pohledem a uctívat nezahalené tělesné tvary
své paní. V tomto ohledu si trubaduři osvojili jeden
z prvků sakrální lásky, což je milostný vztah, který je shodný
s kontemplativním životem a je podle jeho vzoru utvářen. Je důležité
připomenout, že kontemplativní život nesmí být ztotožňován s
pouhým životem klášterním, který jej ale někdy zahrnuje. Ve své
podstatě je kontemplativní život vyvrcholením duchovního vhledu - tj.
vize čili theoria Boha - poznání, které prostupuje všechny naše

obyčejné a praktické činnosti. Právě takto si přál trubadur nazírat na
svou paní a nechat celý svůj život prostoupit atmosférou její
přítomnosti.
Ačkoliv byla dvorná láska přijata jednotlivými členy kněžstva a
vztah donnoi byl často posvěcován církevními obřady, byl tento kult
nakonec podroben nejnemilosrdnějšímu pronásledování, jaké kdy
Církev před reformací vedla. Dominikánské tažení proti katharům či
albigenským zahrnovalo též pokus dosadit Pannu Marii na místo
idealizované ženy dvorného zbožňování. Ale pronásledování nikdy
nevyhladilo proces, který proměnil křesťanské manželství v ideál
naplnění romantické lásky - v ideál, který Církev v pozdější době
sama také přijala. Moderní katolická teorie o křesťanském manželství
se liší radikálně právě proto, že převzala tak mnoho z filosofie dvorné
lásky. Tyto skutečnosti, spíše než několik pokynů v evangeliích a u
sv. Pavla, jsou pravým kořenem moderního křesťanského učení o
manželské lásce. Několik málo moderních katolických teologů
považuje manželství za pouhé omezení sexuálních vztahů na jednu
ženu za účelem plození křesťanských dětí. Důraz nyní přechází na
ideu milovat ženu jako osobnost, jako tuto určitou ženu spíše než
„ženu jako takovou“, neboť takto se z manželské lásky stává analogie
k vlastní boží lásce, chápané jako věčná věrnost vůči všem a vůči
každé individuální osobě.
Není pochyb, že tento moderní náhled na posvátnost
manželství je obrovské zdokonalení toho, co původně bylo něčím víc,
než strnulými mezemi smluvního manželství a úplným odsouzením
sexuálního cítění. Stále je to však jen parodie
na posvátnou lásku a plyne to z neschopnosti Církve rozlišovat mezi
profánním a posvátným - když totiž tyto dva přístupy pokládá za
vzájemně se vylučující a tedy za téhož druhu.
___________________
(8. poznámka pod čarou: Existují i jiné poučné příklady takového či obdobného
matení. Tak pojem „osoba“ (persona) - původně per-sons či megafonová maska,
označující hercovu roli v klasických dramatech - je používána k označení základní
spirituální skutečnosti lidského bytí, podobné Bohu. Říká se, že lidská bytost má
duchovní důstojnost proto, že člověk je osobou, tak jako je Bůh Trojjediná osoba. Ale
osoba - osobnost je přesně to, čím člověk je jako maska či role na společenské a
konvenční úrovni. Pojem, který měl být použit pro ego, je použit pro Nadjá - atman či
pro ducha - pneuma - což v jiných tradicích je povahy nadindividuální. Z toho
plyne křesťanské ztotožňování ducha s egem a neschopnost uznat, že člověk je víc než
ego, že jeho pravé a základní jáství je božské. Jiný příklad se objevuje
v celibátu světského kněžství a ukazuje zmatenou záměnu kněžské třídy, profánní kasty,
s beztřídními, sakrálními kontemplativci - mnichy a poustevníky, kteří opustili světský (či
společenský) stav (či třídu), a stojí nad kastami. Jak je vidět, věci se
zhoršují, když se zamění pojem zříkat se stavu či postavení s pojmem zříkat se přirozenosti.)

__________________
Jeden z nejlepších apologetů moderního ideálu posvátného
manželství je katolicky smýšlející protestant Denis
de Rougemont, jehož významné dílo „Láska v Západním světě“ je
podivuhodným objasněním a současně hlubokým nepochopením
rozdílů mezi posvátnou a profánní láskou. Jádro jeho tezí je
v tom, že zralá sexuální láska je úplné oddání se jiné stejně oddané
bytosti, na rozdíl od tělesné rozkoše či od vášně, jež popisuje jako
polobláznění. Vášeň je omámením ze subjektivních pocitů
vyvolaných odkládáním sexuálního styku s idealizovanou ženou.
Určitě se ale mýlí, když se domnívá, že vášeň opěvovanou trubadury
lze přiřadit k čistému erotismu či k „pohanské lásce“, která je
protikladem jeho vlastního ideálu manželství. Dívá se totiž na oba
dříve uvedené typy lásky jako na vztah, v němž je žena pouhou
záminkou pro extázi, ať už jde o ničivou vášeň nebo nevázaný chtíč.
Problém však není tak jednoduchý, neboť právě z dvorné lásky
získalo moderní křesťanství ideu, že v posvátném manželství se
může sexuální láska plně spojit s láskou osobní.
Musíme opakovat, že křesťanství ve svých prvních stoletích na
posvěcení sexuálního citu nepomýšlelo. Sexuální obcování
manželského páru bylo čisté, pokud šlo o krátký fyzický styk
za účelem plození. Žena byla milována a laskána, protože - majíc
nesmrtelnou duši - byla konec konců tak dobrá jako každý jiný muž.
Pohlavní touha po vlastní ženě byla považována téměř
za cizoložství. Teprve od manichejských a katharů se křesťané
naučili umění zaměňovat sexuální touhu na konkrétní osobu, to
znamená odkládat uspěchanost chtíče, takže sexuální cit se už
neupíná jen na tělesné orgány a údy ženy, nýbrž na celou její
osobnost. Moderní náhled na posvátné manželství je proto jakousi
střední cestou mezi raným křesťanstvím a dvornými formami, cestou,
umožňující přiměřenou vášeň či odkládání rozkoše, aby se vztah stal
osobní, dovolující - na rozdíl od katharů - mužský orgasmus, proto
aby zplodil děti a aby se předešlo tomu, že se vášeň stane sama pro
sebe cílem. Historické kořeny toho náhledu však nejsou čistě
křesťanské.
I tak má tato koncepce manželství velmi daleko k realizaci toho,
čím sexuální vztah může být na sexuální úrovni. To vyplývá i ze
skutečnosti, že Rougemont ztotožňuje posvátný prvek manželství s
dodržováním zákonné či profánní smlouvy mezi partnery. Tak jak on
na to nahlíží, že realizuje se veškerá důstojnost a odpovědnost
osobnosti v sílu vůle - ve schopnost dodržet dané slovo, v
neodvolatelném rozhodnutí manželského páru přispět k tomu, aby
jejich smluvní závazek obstál proti všemu, co není slovo, proti všem

přírodním, tělesným či citovým vlivům. Přiznává, že je to absurdita,
pošetilost a proti všemu praktickému rozumu, ale právě taková je
božská absurdita křesťanství, o níž Tertullian řekl: „Credo quis
absurdum est“ - věřím, protože je to absurdní.
„Zříkaje se jakékoliv racionalistické či hedonistické formy
apologie, chci mluvit pouze o věrnosti, která se zachovává „pomocí
nerozumnosti“ - prosté protože jsme se k ní slavnostně zavázali - a
působením něčeho absolutního, co bude podpírat manžela a
manželku jakožto osobnosti..... Tvrdím, že věrnost takto chápaná je
tím nejlepším přínosem k tomu, abychom se stali osobnostmi.
Osobnost se projevuje v činech. Osobnost uvnitř každého z nás je
bytí, entita vytvořená jako umělecké dílo - vytvořené díky tvůrčímu
úsilí a ze stejných podmínek, za jakých vytváříme předměty..... Ani
vášeň, ani bludná víra, ze které vznikla, nemohla vyvolat mínění, že
cílem našeho života má být ovládání přírody.“
___________________
(9. poznámka pod čarou: De Rougemont (1) str. 307 - 8.)

___________________
Jako v oříšku je tu obsažena celá historie ztotožňování
absolutního, osobního a božského s lidskými výtvory a v rozporu s
přírodou. Ve svém původním významu persona, to jest maska, je
ovšem lidským výtvorem, májou v jejím pravém smyslu. Ale právě z
tohoto důvodu měla být rozlišována od božského a absolutního.
Neboť to božské, to skutečné, to není cosi tvořeného; to je přírodní,
slovy nevyjádřitelný a nepopsatelný řád (li), z něhož je podřízeno.
Vyjímat princip vynalézání a tvoření z přírody a stavět je s ní do
protikladu, to znamená roztrhnout vesmír tak, že trhlina může být
léčena jen za podmínky úplného podrobení přírody lidské vůli a
jejímu zákonnému násilí. Takový náhled na božskost zákona a slova
se objevil v koncepci manželské smlouvy, kde člověk je tu „pro
sobotu, nikoliv sobota pro člověka“. Neboť se předpokládá, že člověk
získává osobnost či duchovní hodnost tím, že se neodvolatelně
podřizuje absolutnímu zákonu. Takto je věrnost směšována s úplnou
nedůvěrou v sebe, neboť za takových podmínek se lidskému
organismu dá věřit jen v té míře, jak se podřizuje zákonu - zákonu,
který sám vymyslil a jehož řád a struktura jsou na daleko nižším
stupni, než je on sám.
Z tohoto důvodu stanovil Konfucius „jen“ čili „lidské srdce“ za
daleko vyšší ctnost než je „i čili „spravedlnost“, a rozhodl se tu prvou
nijak přesně nedefinovat. Neboť člověk nemůže definovat nebo
legalizovat svou vlastní přirozenost. Může se o to pokoušet jen za

cenu, že se ztotožní s abstraktní a neúplnou podobou sebe sama - to
jest s mechanickým principem, který je kvalitativně nižší než člověk.
Konfucius vycítil, že v dlouhodobém pohledu byly lidské tužby a city
spolehlivější než lidmi vytvořené principy dobra a zla, že přírodní
člověk byl lidštější než člověk jednající podle koncepcí, tj. než uměle
vytvořená osobnost. Principy byly výborné a také nezbytné, pokud
však se řídily lidským srdcem a smyslem pro proporce či humoru,
který je doprovází. Ku příkladu války byly méně ničivé, když se
bojovalo z hrabivosti, než když šlo o ideologické principy; neboť
hrabivost neničí to, co chce vlastnit, zatímco dokazování správnosti
principů je abstraktní cíl, který je zcela bezohledný k lidským
hodnotám života, zdraví a majetku.
Horlivci a fanatici všech druhů se bouří proti Konfuciově
rozumnosti s jejím duchem kompromisu a žoviálního humoru. Vyčítají
mu krotkost, nedostatek vznešenosti, hrdinství a zápalu
neodvolatelné oddanosti vůči principu - a to je přesně postoj
čínského komunismu v jeho soudobém pokusu zničit konfuciánskou
tradici.

____________________
(10. poznámka pod čarou: Viz Artur F. Wright „Strugle versus Harmony: Symbols
of Competing Values in modern China, in Bryson, et. al., Symbols and Values, str. 589 602, Harper, New York, 1954 - „Boj proti harmonii: Symboly soupeřících hodnot v
moderní Číně“.)

____________________
Z konfuciánského hlediska není však horlení pro naprostou oddanost
principu pouze pošetilým udatničením, udatenstvím a záchvatem
hrdinských nálad, je též úplnou necitlivostí
ke vnitřnímu vnímání a k subtilní inteligenci přirozeného řádu.
„Člověk vyššího principu“, říká Konfucius v Sebraných spisech,
„prochází životem bez jakéhokoliv plánu či zábran. Rozhoduje se
prostě v každém okamžiku o tom, co je správné učinit.“
_____________________
(11. poznámka pod čarou: Viz de Rougemont (1), str. 308: „Slavnostní slib vzájemně
daný v manželství je pravým typem opravdového aktu, protože je to slib daný jednou
pro vždy. Pouze neodvolatelné je opravdové.“)

_____________________

Z našeho hlediska znamená takové pravidlo doporučovat
náladovost a nepořádek, neboť cítíme, že kdyby nám nevisela nad
hlavou ustanovení zákona jako klacek, vrátili bychom se
ke své „původní“ a „přirozené“ zkaženosti, jako by ona byla tím, čím
reálně jsme pod „pláštíkem“ civilizovanosti. Ona však není tím, čím
jsme skutečně přirozeně a ve svém základu. Ona je tím, čím jsme
mimo-scénu, což není - jak jsme již viděli - o nic skutečnější než to,
čím jsme na scéně. Neslušnost a zmatek jsou opravdu tím
posledním, z čeho by kdokoliv chtěl obviňovat stoupence
konfuciánských a taoistických filosofií, protože to byli oni, kdo položili
základy k jedné z nejstabilnějších společností na světě.
Nyní je snad jasné, že musíme odhalit charakter posvátné lásky
pomocí analogie s posvátným či kontemplativním životem
v jeho ostatních aspektech. Nejdříve jsme si však museli ujasnit, že
sakrální, posvátné nesoutěží s profánním, jako by šlo o něco téhož
řádu. Jinými slovy, sakrální není v pojmovém a konvenčním řádu
věcí, a tak s nimi ani nebojuje, ani se jim nevyhýbá, ani neusiluje, aby
je ovládalo. Nemá zapotřebí, neboť je nadřazeným řádem, z něhož
ony vycházejí a jemuž jsou následkem toho vždy podřízeny - a to je
důvod, proč se každý pokus o únik ze sexuality přeměňuje v
chlípnost. „Tato je to, z čeho není ani na okamžik úniku. Z čeho lze
unikat - to není Tao.“
__________________
(12. poznámka pod čarou: Čung-yung, i.)

__________________
Při spontánním způsobu života lidské vědomí přejde
od postoje napjaté, chtěním naplněné pozornosti až ke kuan,
k otevřené pozornosti či kontemplace. Tento postoj vytváří základnu
pro spíše „ženský“ a přijímající přístup k lásce - postoj, který právě z
tohoto důvodu je spíše oceňován ženami. Je asi zřejmé, že většina
dosud probíraných přístupů je jednostranně a směšně mužská. S
vyjímkou těch, kteří provádějí karezzu, nevědí nic o ženském
orgasmu, který je pro účely prostého plození téměř bezvýznamný.
Ženy jsou takto výhradně soustředěny na to, co je dobré či špatné
pro mužskou sexuální rozkoš, a také na mužské sexuální chování,
které je jednostranně agresivní, dominantní a uchvacující. Stručně
řečeno, jsou to pokusy vytvářet pravidla sexuality ze strany lidí, kteří
o ní vědí málo.

Idea rovnosti v sakrální sféře byla často chápána jako vymizení
sexuality, jelikož sv. Pavel řekl, že v nebi se nežení ani nevdávají.
Avšak tato druhá poznámka říká pouze to, že nebe - sakrální sféra je nadřazeno sociálním institucím sféry profánní. Světské pojetí
sexuální rovnosti naopak pouze dovoluje ženám, aby se chovaly jako
muži, a obě parodie, církevní i světská, jsou spíše bezpohlavní než
sexuálně rovnostářské. Sexuální rovnost by měla vlastně znamenat
sexuální naplnění, přičemž realizuje svou mužskost skrze muže a
muž realizuje svou ženskost skrze ženu. Neboť ono „čistě“ mužské a
„čistě“ ženské nemá nic společného a nic, čím by mohlo vzájemně
komunikovat. Jsou to stereotypy a umělé kulturní výtvory. Co muž
nebo žena skutečně jsou, zůstane vždy nepochopitelné, neboť jejich
realita spočívá
v přírodě a nikoli ve světě slov a myšlenkových konstrukcí.
Sexuální rovnost zahrnuje proto sexuální život osvobozený od
profánních definic muže a ženy, ale nestojící proti nim. Znamená to,
že nemusejí hrát obvyklé role milujících, nýbrž že vstupují do vztahu,
pro nějž si můžeme vypůjčit výrok sv. Augustina, užitý v jiné
souvislosti: „Miluj - a dělej, co chceš.“ Tím, že si vzájemně věnují
ohleduplný postoj pozornosti, nacházejí se v situaci, kde bez
omezování „vše klape“.
Hraní rolí je tak automatické, že jen zřídka si uvědomujeme, jak
hluboce proniká náš život a jak ochotně se jeho postoje směšují s
našimi přirozenými a pravými sklony. Zaměňují se dokonce do té
míry, že milostný vztah se pak podobá spíše „aktu“ než čemukoliv
jinému. Láska sama je často osvojené vzrušení, o němž jsme
přesvědčeni, že je máme pociťovat. Domníváme se, že
její
přítomnost lze ověřit pomocí jistých známých symptomů, které se
muži i ženy učí očekávat jeden od druhého a které umíme tak chytře
napodobovat, že levice neví, co činí pravice. Očekává se, že
zamilovaní budou na sebe vzájemně žárlit.
Od muže se očekává, že bude jednat jako ochránce a žena trochu
bezradně. Od muže se očekává, že bude iniciativní
ve vyznávání lásky a žena, že bude toužebně vyčkávat jeho
pozornosti. Určité typy tváře, hlasu, postavy jsou považovány
za zvlášť hodné lásky čili, že mají sex-apeal; důvěrnosti sexuálního
styku jsou ovládány rituály, v nichž muž je aktivní a žena pasivní a v
nichž slovní a symbolické sdělování lásky se řídí velice omezeným
modelem.
Leč ani to není vše, neboť role spočívají uvnitř rolí jako vrstvy
cibule. Muž hrající manžela vůči ženě, může být též hercem syna
vůči matce, nebo může žena hrát dceru vůči otci. Nebo může být
normální hraní rolí promyšleně přerušeno tak, aby mohlo začít hrát
roli „přirozenosti“, „upřímnosti“ či „emancipace“. I chlípnost lze

podvědomě pěstovat tak, že muž může sám sebe ujišťovat, že má
pravdu mužnost a že dostává od žen společensky očekávané
rozechvění a vzrušení. Více než často milujeme jen, abychom
dokázali, že jsme hodni lásky, což znamená, že umíme ztotožnit se s
rolí, která je společensky přijatelná.
Každý, kdo si uvědomí, že stále hrajeme nějaké role, rychle
objeví, že téměř všechny jeho postoje jsou rolemi, že nemůže přijít
na to, čím je doopravdy; a proto je na rozpacích, co má dělat, aby se
projevoval bez masky. Na to si začne uvědomovat své já i ve
společnosti a zablokuje své vztahy, protože shledá, že se octl ve
slepé uličce s dvojí vazbou, kde každá cesta je uzavřena. To ho
zanechá ve stavu úplného ochromení, pokud si stále myslí, že
existuje nějaký „správný“ směr činnosti a nějaký zvláštní soubor
pocitů, které tvoří jeho pravé Já. Tam, kde očekával, že nalezne
specifickou pravdu o sobě, tam nalezl svobodu, ale považoval ji za
pouhou nicotu. Neboť lidská svoboda zajisté obsahuje řád, ale nejde
o lineární řád, nýbrž proto, že nejde o lineární řád, protože jde o liao
Tao, nemůže být klasifikován; nemůže být ztotožněn s žádnou
zvláštní rolí. Proto
v tomto bodě dvojité vazby musí čekat, dokud se něco nestane samo
od sebe, spontánně. Shledá, že pocit, že všechny cesty jsou
zataraseny, přechází náhle - jako šlehnutím proutku v pocit, že
všechny cesty jsou volné. Může hrát všechny role, právě jako
v mytologii hindů je pravé Já zobrazováno jako boží hlava pohybující
všemi částmi všehomíra konečných stvoření.
Přesně řečeno, není zcela správné, že se musí čekat
na něco, aby se to dálo spontánně. Vždyť srdce tluče, dech plyne a
všechny smysly vnímají. Celý svět zážitků přichází k organismu sám
od sebe, bez sebemenšího nucení. Tento spontánní příchod zážitků
není ve skutečnosti pasivní; je to již spontánní činnost. Když jej
pozorujeme a pociťujeme jako činnost v uvedeném smyslu, pak
přichází přirozeně do činnosti následující. Dojde však k zablokování,
jestliže této činnosti nedbáme a její zdánlivou pasivitu si vykládáme,
jako že se „nic neděje“. Je pravda, že to nemusí být to, co jsme
očekávali, že se dostaví, ale pak to, co jsme očekávali, má vždy blíže
k nucenému než ke spontánnímu. Vytrvalá činnost spontánního
zažívání, chápaná jako tvůrčí čin, je tím, čím organismus vytváří svůj
svět, tím, čím svět vytváří organismus. Je základem a stylem činnosti,
z níž vzniká láska a její projevy. V takovém otevřeném a
nežádostivém způsobu vnímání si milovaného, toho druhého
nepřivlastňujeme, nýbrž spíše ho přijímáme do sebe s celým
bohatstvím a nádherou předem nepromyšleného překvapení.
Láska je téměř v každé kultuře intimní záležitostí mezi dvěma
jednotlivými lidmi, v níž se odkládají konvence, které vládnou v jiných

vztazích. V tomto smyslu to již naznačuje - i když ne symbolicky spíše cosi posvátného než profánního, a to, že se milenci před sebou
svlékají, je již příznakem, že odkládají masky a vystupují ze své role.
Pouze společnost, které je úplně cizí smysl pro posvátné, mohla by
se dívat na tohle a považovat posvátnost hájemství lásky za pláštík
zakrývající neblahý, ale nezbytný návrat k animálnosti. A to se právě
dá očekávat od kultury, která chápe duchovní jako rozdílné od
přírody a která se pokouší ovládat řád přírody řádem slova. Pro
takovou mentalitu je ztotožňování sexuality se sakrálním daleko
vážnější hrozbou než ta nejsurovější a nejbrutálnější oplzlost. Její
censura může tolerovat sexualitu, pokud se projevuje „sprostými“
vtipy nebo pokud je udržována na své vysloveně fyziologické úrovni
lékařského vyjadřování - jinými slovy tak dlouho, pokud je držena co
možná nejdále od sakrálního. Spojování sexuality se sakrálním
vykouzluje nejpověrčivější obavy a fantazie včetně podezírání, že
musí nějak souviset se satanismem a kouzelnickými praktikami černé
magie a se „stezkou levé ruky“. (Pozn.překl.: viz 4.pozn.pod čarou v
kapitole 8.)
Jestliže však spojení milenců je již symbolickým přechodem od
profánního k sakrálnímu, od role k realitě, pak jde o vztah obzvláště
vhodný pro bezprostřední realizaci osvobození od máji. K tomu však
může dojít jen když mysl a smysly obou zúčastněných jsou ve stavu
otevřené pozornosti, pomocí které zažíváme přírodu v její nám
neznámé skutečnosti, neboť uzavřená či omezená pozornost může
vnímat pouze projekce toho, co už zná. Zde se nachází ideální oblast
pro ten typ pozornosti, který Freud považoval za podstatný
pro psychoanalýzu.
„Neboť jakmile je pozornost s rozmyslem v jistém stupni
soustředěna, začne vybírat z materiálu, který má k dispozici; mysl se
upne s obzvláštní jasností na určitý námět, zatímco jiných se
důsledně nevšímá a výběr se pak řídí podle našich očekávání a
náklonností. To ale právě nesmíme dělat; děje-li se výběr podle
našich očekávání, pak je nebezpečí, že nikdy nenalezneme nic
jiného než to, co ji známe, a jestliže se řídí podle našich náklonností,
pak cokoliv budeme vnímat, bude téměř jistě falsifikát.“
______________________
(13. poznámka pod čarou: Freud (2), str. 324)

_______________________
Obecně se soudí, že milenci, na rozdíl od ostatních lidí, vidí
jeden druhého v tom nejméně realistickém světle a že v jejich

setkáních není než vzájemná projekce výstředních ideálů. Ale
nemohlo by tomu být také tak, že příroda jim dovolila poprvé uvidět,
čím lidská bytost je, a že následující zklamání není postupným
mizením reality v příliš dychtivém objetí?

8. Dokončení a shrnutí
Láska přináší reálné a ne pouze idealizované vidění toho, čím
jsou druzí lidé, neboť je zábleskem toho, čím jsme tělesně. Co se
obvykle nazývá tělem, je totiž abstrakce. Je to konvenční představa
určitého objektu nahlíženého odděleně od jeho vztahů k vesmíru, bez
něhož nemá vůbec žádnou realitu. Tajemný a nehledaný vznik lásky
je však zážitkem úplného vztahu k druhému, ale i celého světa. A
takovým zůstává, dokud se tento vztah sám nepřeruší tím, že si
hrabivá mysl chce zážitek přivlastnit a ohradit jej vůči ostatnímu
životu.
Tělesné a fyzické nelze pokládat za svět atomizovaných a
oddělených entit, a tělesné spojení nesmí být omezováno na věci tak
zjevně viditelné jako spojení siamských dvojčat. Musíme poznat, že
fyzická realita vztahů mezi organismy má právě tolik „podstaty“ jako
tyto organismy samy, pokud jí nemá více. Jakkoliv nauka o
manželství je v mnoha ohledech defektní, přece má křesťanská
Církev zcela pravdu, když tvrdí, že manžel a manželka jsou jedno
tělo. Obdobně je správné považovat příslušníky Církve za tělo
Kristovo, zejména když Církev je chápána jako proces uvědomování
si toho, že celý vesmír je tělem Kristovým, což je reálným obsahem
učení o Vtělení.
___________________
(1. poznámka pod čarou: Takto sv. Cyril z Alexandrie v „Dopisech Římanům, vi, říká, že
v jistém smyslu tělo Krista „obsahovalo veškerou přírodu, právě tak jako když Adam
propadl odsouzení, onemocněla v něm jeho zavržením celá příroda.“ Sv. Cyril
z Alexandrie, učitel Církve, 380-444, potíral nestorianismus na koncilu v Efesu r. 431.)

___________________
Je proto tím podivnější, že konvenční spiritualita zavrhuje
tělesné spojení muže a ženy jako vrcholně tělesnou, animální a

ponižující fázi lidské činnosti - ale ukazuje to, v jakém rozsahu tato
spiritualita chybně chápe a vykládá přirozený svět. Zavrhuje tu
nejkonkrétnější a nejvíce tvůrčí formu vztahu člověka vůči světu,
který je mimo jeho vlastní organismus, protože skrze lásku k ženě
muže člověk říci nejen o ní, ale o všem, co je jiného než on: „Toto je
mé tělo.“
Navzdory křesťanské intuici, že svět je tělem Kristovým, je
přirozený vesmír považován za oddělený a také protikladný vůči
Bohu, neboť nebyl zažíván jako jedno tělo. Když považujeme
přirozený svět za pouhou množinu pomíjejících těl, jeví se jako
konečný a závislý na něčem jiném než je on sám. Nic z něho není
trvalé, nic z něho není bytím, nýbrž pouze má bytí -a jestliže celek je
jen součtem částí, pak celek nemůže existovat sám ze sebe. Ale to
vše plyne z nepochopení, že individuální těla jsou pouze jakýmsi
ohraničením, koncovými body vztahů - krátce, že svět je systémem
neoddělitelných vztahů a ne pouhým seskupením věcí.
Slovní a analytický způsob, po částech postupující způsob vnímání
nás činí slepými vůči skutečnosti, že věci a události neexistují
odděleně jedna od druhé. Svět je celkem větším, než je součet jeho
částí, neboť části nejsou pouze sečteny, shrnuty dohromady, nýbrž
svázány vzájemnými vztahy. Celek je pak modelem, vzorcem, který
trvá, zatímco části přicházejí a odcházejí - právě tak jako lidské tělo
je dynamickým modelem, který trvá navzdory rychlému rození a
umírání svých individuálních buněk. Model ovšem neexistuje, aniž by
byl vyjádřen v těle mimo individuální formy, nýbrž existuje právě tím,
že ony přicházejí a odcházejí právě tak, jako skále dává pevnost
uspořádaný pohyb a vibrace jejích elektronů.
Naivní filosofické myšlení, na němž byla založena západní
filologie, předpokládalo, že co je v pohybu, plně neexistuje, neboť
pravá existence musí být stálá a statická. My nyní poznáváme, že
bytí a pohyb, hmota a energie jsou neoddělitelné a nemusíme už
předpokládat, že co se pohybuje a mění, je neúplnou formou reality.
Můžeme vidět, že to věčné je pomíjivé, neboť měnící se panorama
smyslových zážitků není jen souhrnem objevujících se a mizejících
věcí, je to trvalý model či vztah, který se projevuje jako přechodné
formy a jejich prostřednictvím. Naše obtíž spočívá v tom, že se lidské
vědomí neuzpůsobilo pro vnímání přírody jako integrovaného
systému vztahů. Musíme nahlédnout, že vědomí není ani izolovanou
duší, ani prostou funkcí jednotlivého nervového systému, nýbrž
funkcí oné totality hvězd a galaxií spojených vzájemnými vztahy, a
tato funkce způsobuje, že nervový systém může existovat. Musíme
se dostat k prožitku toho, co z teorie známe jako pravdivé, abychom
vnímali svou jednotu v souladu s tím, co víme o neoddělitelnosti částí
přírody.

V tomto světě je pak jasné, že vědomí není pouze
fosforeskující pěna na základech z ohňů a skal - jakýsi pozdní
přídavek ke světu, který je ve své podstatě necitelný a nerostný.
Vědomí je spíše odhalováním, onou „evolucí“ toho, co bylo vždy
skryto v srdci prvotního vesmíru hvězd. Neboť vesmír, v němž
vědomí není ničím víc než statistickou pravděpodobností, je stále
ještě vesmírem, v němž vědomí je obsaženo. Pouze prostřednictvím
živých organismů celý svět cítí; pouze díky očím jsou samy hvězdy
světlem. Vztah je jistým druhem identity. Hvězdy a lidské oči nejsou
vzájemně cizí objekty, uvedené
do vztahu pouhým střetnutím. Slunce, hvězdy a planety skýtají
podmínky, v nichž a z nichž organismy mohou vznikat. Jejich zvláštní
struktura v sobě obsahuje organismy takovým způsobem, že kdyby
nebylo organismů, struktura vesmíru by byla zcela jiná, a tak zase
organismy mají v sobě obsažen vesmír právě této struktury. Jen
časový posun a vesmírná složitost vztahů mezi hvězdami a lidmi
způsobují, že těžko chápeme, že hvězdy a lidé se vzájemně obsahují
právě tak, jako muž a žena či oba póly zeměkoule.
Nepochopení vzájemnosti a tělesné jednoty člověka a světa je
společnou základnou jak pro požitkářské, tak pro asketické postoje.
Již snaha získat potěšení ze smyslů a učinit z něj cíl života, je postoj,
kdy člověk se cítí odděleným od svých zážitků a nahlíží na ně jako na
něco, co má využívat a o co má usilovat. Ale radost takto získaná je
vždy částečná a frustrující - a na to reaguje asketa tak, že se vzdává
usilování, ale nikoliv pocitu oddělenosti, který je právě kořenem
obtíží. Svou oddělenost ještě zdůrazňuje tím, že mobilizuje svou vůli
proti tělu, že dává přednost abstraktnímu proti konkrétnímu, a tak jen
zdůrazňuje právě ten způsob vnímání, z něhož honba za
radovánkami pramení. Asketická duchovnost je příznakem právě té
choroby, kterou se snaží léčit. Smyslnost a konvenční duchovnost
nejsou ve skutečnosti v protikladu; jejich konflikt je hranou bitvou,
kterou nevědomky inscenují straníci téhož „spiknutí“.
__________________
(2. poznámka pod čarou: Viz báječnou rozpravu v L.L.Whitxeovi (1), kapitola 3., v níž se
autor pokouší o psychologickou a historickou analýzu původu uvedeného konfliktu.
Běžnou ukázkou této hrané bitvy je spojení organisovaného zločinu
s konservativními církevními skupinami, aby udrželi legální potlačování jistých typů
neřestí.)

__________________

Asketa stejně jako požitkář zaměňují přírodu a „tělo“ za abstraktní
svět oddělených entit. Tím, že sebe ztotožňují s izolovaným
individuem, cítí se vnitřně neúplnými. Požitkář se snaží kompensovat
svou neúplnost tím, že dobývá radovánky či naplnění z vnějšího
světa, který se mu jeví jako oddělený a jako něco, co postrádá.
Asketa svým postojem „kyselých hroznů“ dělá z nouze ctnost. Oba
zapomínají dělat rozdíl mezi požitkem a honbou za požitky, mezi
smyslnou ctí či touhou a mezi vykořisťováním touhy: nevidí, že
požitek, kterého jsme se zmocnili, už požitkem není. Neboť požitek je
milost a nepodléhá příkazům vůle. Jinými slovy, vzniká ze vztahu
člověka k jeho světu. Obdobně jako vlastní mystický vhled (insight)
musí také požitek přijít samovolně, aniž jej hledáme, což znamená,
že vztah může být plně zažíván pouze myslí a smysly, které jsou
otevřeny a nesnaží se chovat jako svaly, které se chápou věcí. Ve
smyslovém požitku není zřejmě nic ponižujícího, když se dostavuje
samovolně, bez žádostivosti. Ve skutečnosti ale neexistuje žádný jiný
druh požitku a omyl požitkáře nespočívá ani tak v tom, že dělá něco
zlého, jako v tom, že se snaží o nemožné. Přirozeně je možné cvičit
svaly v honbě za něčím, co může a nemusí přinést požitek. Požitek
však nemůže být dán, dokud smysly nejsou ve stavu schopném spíše
přijímat než brát a proto nesmějí být jako by ochromeny a ztuhlé
dychtivou snahou něco ze vztahu vytěžit.
To vše obzvláště platí o lásce a o sexuálním společenství mezi
mužem a ženou. To je důvod, proč láska má silný spirituální a
mystický charakter, je-li spontánní, a proč je tak ponižující a
frustrující, je-li vynucována. A proto také je sexuální láska takovým
problémem v kulturách, v nichž se lidská bytost silně ztotožňuje s
abstraktní oddělenou entitou. Sexuální zážitek pak ani nesplňuje
očekávání, ani nenaplňuje vztah mezi mužem a ženou. Současně
však poskytuje dosti dílčího uspokojení, aby se o něj usilovalo stále
tvrdším způsobem, a to pro úlevu, kterou se zdá slibovat. Sex je
proto skutečným náboženstvím velice mnoha lidí; je cílem, který
uctívají víc než co jiného. Pro konvenčně smýšlející náboženskou
mysl je takové uctívání sexu nebezpečnou a určitě hříšnou
náhražkou za uctívání Boha. Náhražkou je - ale proto, že sex a
kterýkoli jiný požitek, za kterým se obvykle ženeme, není nikdy
pravým naplněním. Právě z tohoto důvodu to není Bůh - ale vůbec ne
proto, že běží jen o „fyzickou“ záležitost. Trhlina mezi Bohem a
přírodou by zmizela, kdybychom uměli vnímat přírodu; neboť to, co
Boha a přírodu odděluje, není rozdíl v podstatě, nýbrž trhlina v mysli.
Jak jsme však už viděli, problémy sexuality nemohou být řešeny
na jejich vlastní úrovni. Celá nádhera sexuálního zážitku se neodhalí
bez nového způsobu vnímání světa obecně.
Na druhé straně je sexuální vztah rámcem, v němž se může plné

otevření pozornosti snáze uskutečnit, neboť přináší bezprostřední
odměnu. Je to nejobecnější a dramatická příležitost, jak se sjednotit s
druhým. Aby však tento vztah sloužil jako prostředek
k zasvěcení do „jednoho těla“ s celým vesmírem, je k němu zapotřebí
to, co jsme nazvali kontemplativním přístupem. Není to láska „bez
žádostivosti“ ve smyslu lásky bez rozkoše, nýbrž jde
o lásku, která není vymyšlena či vyvolána chtěním jako únik
z obvyklého pocitu prázdnoty izolovaného ega.
Není zcela správné říkat, že takový vztah daleko převyšuje
„pouhou sexualitu“, dalo by se lépe říci, že takový sexuální styk
ozařuje každý aspekt všech schůzek a že šíří své teplo do práce a
rozhovorů i mimo rámec „skutečného milování“. Sexualita není
odděleným úsekem lidského života; je to záření, provázející každý
lidský vztah, ale dosahující zvláštní intenzity v určitých okamžicích
života. Opačně bychom mohli říci, že sexualita je speciální způsob či
stupeň celkového obcování člověka s přírodou. Rozkoš z něho je
ukázkou běžně potlačované rozkoše, která spočívá v samém životě,
v naší podstatné jednotě se světem.
Vztah takového druhu nemůže být přiměřeně rozbírán jako
technická záležitost v příručkách sexuální hygieny. Je pravda, že v
taoismu a v tantrickém buddhismu jsou věci, které vypadají jako
„techniky“ či „praktiky“ sexuálního styku, ale jsou to - podobně jako
svátosti - „vnější a viditelné znaky vnitřní a duchovní milosti“. Jejich
používání je spíše následkem než příčinou jistých vnitřních stavů,
neboť se nabízejí skoro přirozeně partnerům, kteří přijímají lásku tak,
jak přichází, kontemplativně, a nijak nechvátají z ní cokoliv urvat.
Sexuální jogu je třeba vymanit z nepochopení, spojeného se všemi
druhy jogy, z nepochopení, které vyplývá
z výrazů duchovní „praktika“ či „cvičení“, neboť takto chybně zvolená
slova vyvolávají dojem, že joga je metodou pro postupné dosahování
jistých výsledků - a to je přesně to, čím joga není.
_________________
(3. poznámka pod čarou: Viz výborný rozbor na toto téma v Guenónovi (1),
str. 261-267.)

_________________
Joga znamená „spojení“, to je realizaci lidské „vnitřní“ identity s
Brahmanem či s Tao, a přesně řečeno, to není cíl,
k němuž vedou nějaké metody či prostředky, neboť z něj nelze učinit
předmět tužby. Pokus dosáhnout jej vůlí jej neodvratně oddaluje.
Jogické „praktiky“ jsou proto svátostnými projevy či „oslavováním“
této jednoty téměř ve stejném smyslu, jako katolíci slaví (celebrují)
mši jako výraz Kristovy „úplné, dokonalé a dostačující oběti.“

Prostředky nejsou důležité k tomu, co již jest dostatečné (Means are
irrelevant to what is sufficient.) Takto není kontemplace či meditace,
která usiluje o nějaký cíl, výsledek, není ani kontemplací ani meditací
(Thus contemplation nor meditation which seeks a result is neither
contemplation nor meditation)
z toho prostého důvodu, že kontemplace (kuan) je vědomím bez úsilí
něčeho dosáhnout. Přirozeně, že takové vědomí je soustředěné, ale
„neprovádí soustřeďování“; je soustředěné na to, co je v každém
okamžiku jeho „věčného nyní“.
Sexuální joga, či jak je technicky nazývána - maithuna - je
běžným námětem hinduistického sochařství, i když se má za to, že
její počátky jsou čínské a že přicházely do Indie jako zpětná vlna
šíření buddhismu. Západníci, včetně misionářů a teosofů a také Indů
pod jejich vlivem, vcelku přirozeně šíří názor, že tato zobrazení jsou
pornografická a že sexuální joga představuje perversní a zvrhlou
degeneraci východní duchovnosti. Takovou reakci lze očekávat
pouze od diváků, jimž je představa spiritualisované sexuality úplně
cizí. Ale učenci tak seriózní a odpovědní jako Woodroffe
________________
(4. poznámka pod čarou: Woodroffe (1) na str. 578)

________________
konstatuje, že partnery jsou normálně manžel a manželka, i když za
zvláštních okolností, platných v polygamní kultuře, ženou je stálá,
nábožensky zaslíbená manželka, zvolená pro duchovní shodnost s
daným mužem. Domněnka, že sexuální joga je spojena s „černou
magií“ je jednou z mnoha deformací asijské filosofie, které rozšiřuje
teosofie - což je západnická verse hinduisticko-buddhistického učení,
která přejímá v podstatě křesťanské učení o zlu. Teosofové byli
svedeni především faktem, že ti, co prováděli sexuální jogu, byli
přivrženci „cesty levé ruky“, což je označení, s nímž spojovali čistě
západní představy o „zlověstném“. Ale v indické symbolice cesta
pravé a cesta levé ruky se nerozbíhají do protilehlých směrů: obě se
sbíhají kolem téhož bodu jako dvě poloviny kruhu. Cesta pravé ruky
hledá osvobození v odpoutání od světa, cesta levé ruky je hledá
v totálním přijímání světa; pravá je - symbolicky - cestou muže a levá
cestou ženy - takže na levé člověk nachází osvobození skrze přírodu
a ženu. Odtud plyne název této discipliny sahadža, přírodní či
spontánní cesta. Dále je nutné připomenout, že v teosofických
stanoviscích se projevovala prudérie střední třídy Anglie a Ameriky
devatenáctého století. Podobným zmatením je také teosofický
vynález „lóže dugpas“ či černých mágů, založený na tom, co se v té
době proslýchalo o nyní dobře známé Drug-pa, sektě tibetského

buddhismu. Pokud jde o komplex metafyzické symboliky pozic
maithuny či yab-yumu (Tibet) - viz S. B. Dasgupta (1), str. 98-134.
To, čemu pozice odpovídají, není vždy přesně duch a příroda, nýbrž
rovněž moudrost (pradžna) a činnost (upaya), prázdnost (sunyata) a
soucitnost (karuna). S. B. Dasgupta (1) a Coomaraswamy (1) jasně
ukázali, že takové výjevy nejen že nemají žádný pornografický
záměr, nýbrž že také to, co představují, je současně metafyzické
učení a svátost,
při nejmenším tak posvátná jako křesťanské manželství. Postavy
maithuny nemají nic společného s pohlavními rituálními orgiemi.
Z jedné strany jsou to symboly věčné jednoty ducha a přírody;
z druhé pak představují dovršení kontemplativní lásky mezi partnery,
kteří jsou si navzájem oddáni.
Vedoucí ideou tantrické maithuny tak jako jejího taoistického
protějšku je, že sexuální láska může být transformována do jistého
typu uctívání, v němž oba partneři jsou jeden pro druhého inkarnací
božského. Možná, že tento názor musí být poněkud upraven s
ohledem na buddhismus a taoismus, jimž je pojem zbožňování ve
skutečnosti cizí a je proto třeba zbožňování nahradit kontemplací
přírody v její pravé podobě. Pohlavní styk maithuna, kterou vyvolává,
což je symbolicky popisováno jako její vysílání ze slabin do hlavy.
Joga, jak je dobře známo, obsahuje zvláštní symbolismus lidské
anatomie, v níž lze považovat páteř za zpodobnění stromu života,
který má kořeny
v tomto světě a jehož větve a květy jsou v nebi pod „oblohou“ lebky.
Základna páteřního stromu je sídlem kundalini, Hadí síly, která je
obrazem boží životní energie, vtělené v přírodě a dřímající pod iluzí
máji. Joga má probudit hada a umožnit mu, aby stoupal po „stromě k
nebi“, odkud osvobozený prochází skrze „bránu slunce“ na temeni
lebky. Pokud je had v kořeni páteřního stromu, projevuje svou sílu
jako sexuální energii; když se dostane do koruny stromu, projevuje se
jako energie duchovní.
Podle tantrické symboliky se energie kundalini běžnou sexuální
činností probudí, ale také hned promarní. Může však být
transformována v prodlužovaném objetí, při němž se mužský
orgasmus zadržuje a sexuální energie se mění v kontemplaci božství
vtěleného v ženě.
___________________
(5. poznámka pod čarou: Taoistická praxe umožňuje normální průběh orgasmu a ženský
orgasmus je považován za vyživování a posilování mužné síly. Viz Needham (1), svazek
2. str. 149-50.)

___________________

Proto partneři sedí v meditační pozici se zkříženýma nohama,
přičemž žena objímá mužovo tělo svými stehny a rukama objímá jeho
šíji. Taková pozice je jasně nevhodná pro pohyby, protože účel je v
tom, aby partneři setrvávali v klidu a prodlužovali objetí tak, aby jejich
vzájemný styk byl pasivní a spíše přijímáním než aktivitou. Neprovádí
se nic, aby se vzbudila sexuální energie; prostě se jí umožňuje, aby
probíhala způsobem jí vlastním, aniž by byla přivlastňována či
vykořisťována představivostí a vůlí. V průběhu objetí se mysl a
smysly neoddávají fantazii, nýbrž zůstávají prostě otevřeny vůči
tomu, „co jest“, aniž by se snažily, jak se to běžně říká, z toho něco
udělat.
Při snaze něco takového pochopit, si moderní Zápaďan musí
dát pozor, aby nepopletl symboliku kundalini a stoupání sexuální síly
s nějakou fyziologickou situací. A opravdu, anatomické symbolismy
tohoto druhu jsou nám tak cizí, že spíše brání, než pomáhají
pochopit, oč ve skutečnosti jde. Navíc téměř všechny staré náhledy
na sex jsou spojeny s představami semene a jeho mimořádných
vlastností, které dnes už nesdílíme, a tak už nepovažujeme za životní
tekutinu, s níž je třeba šetřit podobně jako s krví. Naše fyziologie
nepřipouští náhled, že mužský orgasmus je oslabující únik síly, a
proto pouhé vyhýbání se orgasmu může mít jen malý význam ve
kterékoliv soudobé aplikaci sexuální jogy.
Význam, který pro nás mají tyto staré představy, není ani
v jejich technické stránce, jako v jejich psychologickém závěru.
Vyjadřují postoj k sexualitě, který, kdyby byl dnes námi plně přijat,
mohl by přispět víc než co jiného k vyléčení zmatků a frustrace
v našich manželských a sexuálních vztazích. Zbývá tedy oprostit
sexuální filosofii tanter a taoismu od symbolických a rituálních prvků,
které pro nás už nemají žádný význam, a hledat, zda ji můžeme
použít v podmínkách naší vlastní kultury.
Abychom objasnili základní záměr sexuální jogy, musíme
studovat základní provádění ve spojitosti s principy, které tvoří základ
buddhistické a taoistické filosofie. Pro buddhismus je základním
principem zachovávat vědomí nerozptylované trišnou čili
nepřivlastňující si touhu, a to takovým způsobem, že smysly
nevnímají pokřivený zlomkovitý obraz světa. Taoistický princip se liší
jen v terminologii: je to wu-wei čili neprotivení se Tao, což je
organické a spontánní fungování systému „člověk - ve vztahu
k prostředí“. Oba principy zahrnují kontemplativní postoj či postoj
mysli otevřené vůči zážitku - tedy buddhistickou dhyanu (japonský
zen) a taoistický kuan. V jogách, které k nim patří, oba systémy
praktikují „pozorování dechu“, protože rytmus dýchání určuje

celkovou dispozici organismu. Takto je jejich postoj k dýchání jedním
z hlavních klíčů k pochopení jejich postoje vůči sexualitě.
Podle některých popisů se perfektní ovládání dechu dosáhne,
jestliže jeho rytmus zcela ustane, aniž dojde ke ztrátě života. To je
samozřejmě literární karikatura, založená na doslovném a primitivním
výkladu pojmu nirvána jako stavu bez dechu. Pozorování dechu však
ve skutečnosti spočívá v tom, že ponecháme dech, aby vcházel a
odcházel, jak chce, aniž by byl nějak vynucován či zadržován. Při
správném průběhu se jeho rytmus automaticky zpomaluje a plyne
dovnitř a ven tak jemně, že ustanou všechny šelesty a syčivé zvuky
tak, jakoby dech ustal. To je jednak symbol a jednak pozitivní pomoc
k tomu, abychom nechali celý svůj život přicházet odcházet a
nepřivlastňovali si jej, neboť způsob, jak člověk dýchá, je ukazatelem,
jak žije.
V sexuální sféře je zadržení mužského orgasmu právě takový
omyl vzniklý příliš doslovným překladem jako zastavení dechu; v
obou případech není cílem zastavit, nýbrž nezmocňovat se. Tak jako
kontemplace procesu dýchání automaticky zpomaluje dech, sexuální
kontemplace přirozeně oddaluje orgasmus. Vždyť prodlužování a
bezpohybové obcování nemá samo o sobě žádnou cenu. Účel hry je
umožnit, aby sexuální proces se stal spontánním. A to nelze docílit
bez předchozího vymizení ega, aniž bychom přestali prvořadě
sledovat dosažení sexuální rozkoše. Orgasmus pak je spontánní
(tzu-jan), přichází sám od sebe a ve svém vlastním čase a když
tělesné pohyby následují jako odpověď na něj. Aktivní či s úsilím
prováděný sexuální styk je chtěná napodobenina pohybů, které by
měly běžně vznikat samy od sebe. Když sexuální lásce poskytujeme
otevřenou mysl a smysly, je v tomto smyslu zjevením. Daleko dříve,
než začne mužský orgasmus, projevují se sexuální impulsy jako
něco, co může být popsáno pouze psychologicky jako roztavující žár
mezi oběma partnery, takže se zdá, že opravdu vtékají jeden do
druhého. Jinak řečeno „fyzický chtíč“ se promění do té
nejpozoruhodnější a nejněžnější formy lásky, kterou si lze představit.
Cenný pokus vypracovat něco podobného pro moderní
podmínky provedl von Urban (1), ale pro naše účely je to přístup příliš
na úrovni sexuální hygieny a příliš se zabývá technickými návody,
které jsou poněkud nepružné a násilné. Navíc, právě jako jsou
tantrická pojednání přetížena detailní anatomickou symbolikou,
zavádí von Urban některé vysoce spekulativní myšlenky o
elektrických proudech mezi sexuální partnery, které se podobají
„orgonovým“ teoriím Reichovým (1).
(Pozn. překl.: Wilhelm Reich, rakouský lékař, narozený
v Dobrzcynici v Haliči, 1897 - 1957, pokoušel se o syntézu mezi
marxismem a psychoanalýzou a hlásal volnou lásku.)

Ale mechanická symbolika tajuplných „sil“ a „fluidů“ není pro
vysvětlení intenzivních vjemů vzájemného předávání mezi dvěma
partnery vůbec nezbytná v přírodní filosofii, která klade přiměřený
důraz na skutečnost, že organismy existují pouze skrze vztahy
k sobě navzájem a ke svému prostředí. Sexuální láska v duchu
kontemplace prostě vytváří podmínky, za nichž si můžeme svou
vzájemnou závislost jednoty uvědomit.
Uvedený závěr je tak významný, že snese, aby byl opakován:
Kontemplativní láska - tak jako kontemplativní meditace - je jen zcela
druhořadě otázkou techniky. Nemá totiž žádný specifický cíl; nic
zvláštního není třeba dělat, aby k ní došlo. Jde prostě o to, že muž a
žena společně zkoumají své spontánní pocity bez jakékoli předem
pojaté představy, jaké by měly být; Neboť oblastí kontemplace není
to, co by mělo být, nýbrž to, co jest. Ve světě hodin a plánů je
jediným důležitým technickým pokynem opatřit si přiměřený čas. Ale
není to ani tak hodinový čas, jako spíše čas psychologický, kdy jsme
schopni ponechat věcem, aby probíhaly ve svém vlastním čase, a
smyslům, aby se bez přivlastňování a beze spěchu projevovaly tím,
co vnímají. Když tento postoj chybí, pak větší část sexuálního zážitku
v naší kultuře zůstává ochuzena o své možnosti.
_________________
(6. poznámka pod čarou: Kinsey (1), str.580, zjišťuje, že „snad
u tří čtvrtin mužů orgasmus nastává během dvou minut po začátku sexuálního styku a
že pro dosti značný počet mužů může být vrchol dosažen během méně než jedné minuty
či dokonce během deseti až dvaceti vteřin po začátku koitu.“ Dále pak uvádí, že se to
zdá být dosti přirozené, srovnává-li se člověk s jinými savci, že to však
naneštěstí znamená pro většinu žen nemožnost zažít orgasmus. Proto si myslí, že
„požadovat na muži, aby uspokojil svou partnerku, znamená na něm požadovat, aby
byl zcela nenormální co do schopnosti prodlužovat sexuální aktivitu bez ejakulace.“
Ford a Beach (1)
na
str.
30-31 uvádějí, že máme nedostatek záznamů, dost
prokazatelných, jak je tomu s orgasmem u samic savců, ale u primátů je považován za
úkaz řídký či vůbec chybějící. Nicméně je třeba pro značné rozdíly fyzické mezi
člověkem a vyššími savci, používat těchto srovnání k určení, co je u člověka „přirozené“
jen velmi opatrně.)

_______________
Soulož je krátká, ženský orgasmus relativně řídký a mužský
orgasmus je urychlován či vynucován unáhlenými pohyby.
_______________
(Pokračování pozn. č. 6. pod čarou: Kinseyovy statistické odhady - tak často
zpochybňované - mohou být porovnány s údají Dickinsonovými a Beachovými (1), které
uvádějí Ford a Beach na str. 32, a které udávají trvání soulože podle průzkumu skupiny
362 amerických dvojic méně než 10 minut u 74% a méně než 20 minut
u 91%.)

_______________
Naproti tomu kontemplativní a neaktivní způsob soulože
prodloužit vzájemnou výměnu téměř neomezeně a oddálit orgasmus
u muže, aniž by se musel přemáhat či odvracet pozornost od situace.
Navíc pak, jestliže si muž zvykne na tento přístup, může pak
provádět i aktivní soulož mnohem delší dobu a tak poskytovat ženě
nejvyšší možnou stimulaci.
_______________
(7. poznámka pod čarou: karezza či soulož bez mužského orgasmu (coitus reservatus)
může být prováděna také tímto způsobem, i když jsou povážlivé rozdíly v názorech na
to, zda je psychologicky zdravá, zejména když se často používá jako prostředek
antikoncepce. Možné psychologické nebezpečí snad umenšuje velké uspokojení ze
sexuálního kontaktu při kontemplativním způsobu. „Duchovnost“ karezzy je však
spojována s neověřenými názory na sublimaci semena a na ztrátu psychické „síly“ při
jeho ejakulaci.)

_______________
Jednou z prvních fází kontemplativní lásky je objev hloubky a
uspokojení ze samotných prostých doteků, obvykle nazývaných
„předehrou“ sexuální aktivity. Ale ve vztahu, který nemá jiný cíl než
sám sebe, není nic pouhou předehrou. Člověk objeví, co může
znamenat dívat se prostě na druhou osobu, dotýkat se jejích rukou či
slyšet její hlas. Jestliže se na tyto doteky nedíváme, jako že mají vést
k něčemu dalšímu, nýbrž spíše jim umožňujeme, aby vycházely do
našeho vědomí jako by zdroj aktivity spočíval v nich a ne ve vůli,
stanou se z nich nesmírně jemné a bohaté pocity. Když takto
přijímáme vnější svět, získává životnost, jakou obvykle spojujeme
pouze s vlastní tělesnou činností, a z toho plyne pocit, že naše tělo
jaksi vnější svět obsahuje.
Prováděním za-zenu čili „meditace vsedě“ objevili japonští zenbuddhisté v tomto zvláštním rozpoložení umělecké možnosti, jako je
např. čajový ceremoniál (ča-no-yu), při němž se dostavuje
nejintenzivnější estetická rozkoš v nejprostším společenském
sdružování k pití čaje s několika přáteli. Toto umění se rozvinulo
v kontemplaci neočekávané krásy „primitivního“ a neokázalého náčiní
a přirozené prostoty okolí přírodního neopracovaného balvanu na
zahradě, vzoru na tapetách hrubě tesaných přírodních trámů.
Pěstování takových náhledů může přirozeně vést
k rafinovanému snobství, pokud se přitom jedním okem díváme na
sebe - jinými slovy, když hlavním zřetelem nejsou předměty
kontemplace, nýbrž kontemplační „cvičení“. Proto milenci, kteří
začínají mít k sobě takovýto vztah, nemusí cítit, že se cvičí
v dovednosti, která má jisté stupně dokonalosti, kterých by měli
dosáhnout. Pro ně je prostě absurdní se posadit a omezit se pouze

na vzájemné dívání, zatímco bojují proti intenzivní touze padnout si
do náručí. Vtip je v objevování zázraku prostých doteků a ne v
povinnosti je provádět, a proto může být lepší, když se tento typ
vztahů zkouší nejdříve po souloži než před ní.
Nicméně zůstává skutečností, že když milenci dovolí, aby se
jejich styk rozvíjel postupně a jemně, vytvoří situaci, v níž jejich
smysly mohou být opravdově činné; takže když objeví, co může
znamenat pouhý dotek rukou, pak intimnost políbení či jen intimní
blízkost rtů získají opět onu „elektrizující“ kvalitu, kterou měly při první
schůzce. Jinými slovy, objeví co políbení skutečně obnáší, jako
hluboká láska objevuje, co jsou skutečně druzí lidé: bytostmi ve
vztahu, ne v izolaci.
Říkáme-li, že takové doteky vedou k sexuálnímu styku zcela
samovolně, mohlo by se mít za to, že nejde o nic neobvyklého.
Intimnosti prostě vedou k vášni; tato určitě nemusí být chtěná. Ale
právě v tom je nebetyčný rozdíl mezi hltáním a skutečným
vychutnáváním potravy, když má člověk hlad. Nejde jen o to, že chuť
potřebuje kontrolu; ona potřebuje pozornost - organismu a
v jeho prostředí, organismu, který se samovolně rozbíhá. Tak jako se
vedení a následování u dobrých tanečníků zdají být téměř současné,
jako by oba byli jedinou bytostí, tak také dochází
k okamžiku, kdy se intimnější sexuální styk stává vyloženě
oboustrannou záležitostí. Není to muž, kdo vede, a žena, kdo
následuje; je to vztah muže-a-ženy jakožto muž-a-žena, a tento vztah
jedná sám od sebe. Pocit této vzájemnosti je zcela rozdílný od pocitu
muže, který začíná sexuální styk s dokonale svolnou ženou. Zdá se,
že mužova „iniciativa“ a ženina „odpověď“ jsou tímtéž pohybem.
V tomto okamžiku, který se však nedá předem stanovit, se
mohou například svlékat ze šatů, jako by ruce každého patřily
druhému. Jejich gesta nejsou ani neobratná, ani smělá. Jsou
oboustranným výrazem jednoty pod maskami společenských rolí a
společenského chování - jednoty, k níž dospěli odhalením a dotykem
intimních a mimo-scénních částí svých těl. Tyto tělesné části
zakrýváme obvykle pro jejich mimořádnou citlivost nebo pro jejich
bdělé reagování na vztah k druhým. Podobně citlivé jsou jenom oči, a
v běžném společenském styku se prodlužovanému kontaktu očí
vyhýbáme pro jeho intimnost, která působí rozpaky; a působí je
proto, že vytváří pocit vzájemné příbuznosti, který překračuje
normální mez a usvědčuje ze lži ony oddělující role, které s takovou
námahou zachováváme. Neboť ony citlivé orgány, o kterých říkáme,
že jsou nejintimnější a nejsoukromější, nejsou - jak by se mohlo
soudit - nejdůležitější, pokud jde o pocit ega. Naopak - právě ony
nejvíce překračují ego tím, že jejich citlivost zprostředkuje ten

největší kontakt s vnějším světem, a největší intimnost s tím, co
obvykle je „to jiné“.
Psychickým protějškem tělesné a smyslové intimnosti je
obdobné otevření pozornosti k myšlenkám partnera, což je forma
styku, která může mít stejný sexuální „náboj“ jako fyzický kontakt. Je
to pocit, že je možno sdělit své myšlenky tomu druhému, takové, jaké
jsou, neboť neexistuje snaha něco předstírat. Toto je snad
nejvzácnější a nejobtížnější aspekt kteréhokoliv lidského vztahu,
neboť v běžném společenském hovoru se spontánní vznik myšlenek
skrývá pečlivěji než cokoliv jiného. Mezi lidmi nevědomými a bez
humoru, kteří ani neznají a ani nepřipouštějí své vlastní omezení, je
to pocit téměř nemožný, neboť co kritizujeme nejochotněji u druhých,
je obvykle tím, čeho jsme si
u sebe nejméně vědomi. Ale právě tento pocit je nejvýznamnější
částí hlubokého sexuálního vztahu, a partneři si to jistým způsobem
uvědomují, i když jejich myšlenky zůstávají nevysloveny.
__________________
(8. poznámka pod čarou: Je zřejmé, že zde mluvíme o velice zvláštním vztahu, který se
vyskytuje jen zřídka v obyčejném manželství, uzavřeném mezi citově nezralými a
společensky ustrnulými lidmi, kde vyspělejší partner by měl vyjadřovat svůj (tj. jeho či
její) názor pouze s největším ohledem vůči druhému. Úplné sebevyjádření tam, kde
nemůže být přijato, je ve skutečnosti druhem sebelásky. I když někdy může být pro
druhou osobu „dobré“, jsme-li k ní upřímní, přičemž manželé a manželky jsou těmi
posledními, kdo by si měli dělat plány na vzájemné zdokonalení. Je to možná cynické,
ale je zcela přirozené a lidské předpokládat, že naši manželští partneři zůstanou takoví,
jací jsou a že je třeba se s těmito omezeními smířit. Mají-li se vůbec změnit, je to jediná
cesta jak začít. Vždyť je to akt hlubokého přijetí druhé osoby, který se může stát pro oba
jakýmsi druhem psychického prolínání.)

__________________
Je příznačné, že zpravidla říkáme o lidech, v jejichž přítomnosti
se můžeme nejspontánněji vyjadřovat, že s nimi můžeme být
nejplněji samými sebou. To také znamená, že plným a skutečným Já
není funkce vůle a myšlení, nýbrž funkce spontánní. Stejně jako
zakrýváme své nejchoulostivější orgány, protože překračují a lámou
omezení ega, zakrýváme i proud myšlenek a pocitů, který - přestože
o něm mluvíme jako o svém „vnitřním já“ - je tou nejspontánnější a od
hraní rolí nejvíce osvobozenou činností vůbec. Čím je forma činnosti
niternější a vyššího řádu, tím méně se podílí na maskách ega.
Odhalení myšlenek může proto být dokonce větší sexuální intimností,
než fyzická nahota.
V kontemplativní lásce nemluvíme o sexuálním „aktu“, neboť
tento pojem zařazuje soulož do její vlastní, zvláště oddělené
přihrádky, kde se stává tím, co Albert Jay Nock nazval velmi
přiléhavě a humorně „procvičováním zadnice“ (culbatising exercise).

Jedním z důvodů, proč je sex předmětem anekdot, je snad i to, že je
v něm cosi směšného, když se provádí s určitým cílem a promyšleně,
a to i tehdy, když se vyjádří tak malebně jako v čínštině: „květinový
boj“. Aniž bychom chtěli vytvářet pravidla pro tuto nejsvobodnější ze
všech lidských asociací, je zajisté nejlépe přistupovat k němu
neaktivně. Neboť jestliže jsou si milenci tak blízko, že jejich sexuální
orgány se dotýkají, pak je pouze třeba zůstat klidně a neuspěchaně v
klidu, takže po nějaké době může žena vstřebat mužský úd do sebe,
aniž by byl do ní aktivně pronikal.
___________________
(9. poznámka pod čarou: Von Urban (1) nedoporučuje tantrickou pozici se zkříženýma
nohama, která je přirozeně nesnadná pro ty, kdo nejsou zvyklí takto sedět. Místo toho
navrhuje ležet v pravém úhlu jeden ke druhému, žena na zádech s jednou nohou mezi
mužskými stehny a druhou ponechávajíc na jeho boku. Takto je jejich styk čistě genitální
a celý vztah mezi dvojicí „proudí“skrze toto centrum. I když jde o výborný způsob, jak
začít, není třeba z něj dělat pevné pravidlo, ačkoliv se při něm dociluje mimořádné
pocitové intenzity tím, že se celý citový vztah nechá procházet pouze přes sexuální
centra. „Absorbce“ mužského údu závisí ovšem
na dostatečné sekreci vaginální vlhkosti.)

______________________
Právě při tomto spojení přináší čekání za otevřené pozornosti tu
největší odměnu. Jestliže se vůbec nepokoušíme přivodit orgasmus
tělesnými pohyby, stává se vzájemné propojení sexuálních center
spojovacím kanálem pro nejživější výměnu psychických zážitků.
Žádný z partnerů nedělá nic, aby něco vyvolal, a oba se zcela
vzdávají tomu, co bude chtít dělat sám proces. Pocit totožnosti s
druhým nabývá obzvláštní intenzity, i když je to spíše jako by nová
identita, která se mezi nimi vytvořila a která má svůj vlastní život.
Tento život - mohli bychom říci toto Tao - povznáší nad sebe samé,
takže oni se cítí být unášeni společně proudem vitální síly, která
může být nazvána pouze kosmickou, protože už není tím, co „ty“ a
„já“ děláme. Pokud muž nedělá nic, aby vyvolal nebo zadržel
orgasmus, je možno nechat tuto vzájemnou výměnu probíhat hodinu i
více - a za tuto dobu může u ženy dojít několikrát k orgasmu i při
velmi lehké aktivní stimulaci v závislosti na její schopnosti přijímat
zážitek jako proces, který sama neovlivňuje.
Při správném průběhu se cítí oba partneři oproštěni
od všech obav, zda orgasmus jde či ne, což jim umožňuje oddat se
jakýmkoli formám sexuální hry, které jim mohou napadnout, ať jsou
jakkoliv aktivní či vášnivé. Použili jsme slova „napadnout“, protože je
to věc spíše bezprostředního citu než naučené techniky - je to
odpověď na nádherný, neodolatelný popud, aby se „obrátili na ruby“
pro druhého. Může se též stát, že raději zůstanou prostě v klidu a

ponechají procesu, aby se rozvíjel samovolně na úrovni čistě citové,
což obvykle vede k hlubšímu a psychicky plnějšímu uspokojení.
Pocity, které při vyvrcholení soulože jsou často považovány za
vrcholnou rozkoš - což je slovo do diskuse - to je prostě ananda,
extáze slasti, která provází zážitek vzájemného vztahu, na rozdíl od
izolovaného vědomí osobnosti. „Sebevzdání“ vyjadřuje ono
rozpoložení lépe než „rozkoš“, neboť oba jedinci se odevzdávají
procesu či vzájemnému vztahu mezi sebou a toto odevzdávání vůlí
se může stát tak intenzivní, že se pociťuje jako touha odevzdat
samotný život - zemřít do druhé osoby. De Rougemont (1) tvrdí myslím, chybně - že tato „touha zemřít“ odlišuje pouhou vášeň či eros
od božské lásky čili agape. Domnívá se, že první - jsouc čistě láskou
na úrovni stvoření - hledá nebytí, které bylo jejím původem, zatímco
druhá je láskou Stvořitele, která hledá život, neboť jejím původem je
čisté Bytí. Takový přístup zcela popírá křesťanské mysterium Smrti a
Vzkříšení, což je křesťanská verze rozšířené pravdy, že smrt a život
nejsou protikladné, nýbrž ze sebe vznikající aspekty Celku - takže
život se vynořuje ze svého ponoření do smrti a smrt ze svého
ponoření do života. Avšak touha po smrti v lásce je obrazná, a
vzdálení se života je básnickým obrazem pro mystickou
sebepřekračující kvalitu sexuálního styku, který ono vynořování
života zprostředkuje. Smrt v témže obrazném smyslu jako „umřít
sobě samému“ je běžně používána v mystické literatuře pro proces,
jímž se člověk stává božským. Není to o nic doslovnější než smrt
housenky, která spí ve své kukle.
Citové rozpoložení z intenzivní sexuální rozkoše není však
vždycky tak drtivé jako touha „zemřít“. Pocit „opuštění“ či unášení ze
sebe sama může stejně dobře najít výraz v radosti - zvlášť když
zážitek přinese silný pocit naplnění. Jakkoliv řídká může být tato
radost, v kulturách, v nichž se spojuje sex s pocitem viny, přináší tato
osvobození od jáství do milostné praxe úsměvy, právě tak jako je
přináší do mystiky; musíme mít na paměti, že Dante popsal zpěvy
andělů v nebi jako „úsměvy vesmíru“. Coventry Patmore řekl, že
„láska zvedá ducha nad oblast důstojenství a uctívání do oblasti
úsměvů a laškování“. To platí především, když partneři „nepracují“ na
své lásce, aby si byli jisti, že dosáhnou „opravdový zážitek“.
Vlastnický přístup k sexualitě ničí především její radostnost, protože
zablokuje její nejhlubší a nejtajnější pramen. Neboť pro tvoření není
žádného jiného důvodu než čistá radost.
Jak dlouho by tato hra měla pokračovat, nelze měřit hodinovým
časem. I když ji budeme stále znovu opakovat, nedosáhneme její
bezčasové kvality vytrvalostí nebo dokonce délkou trvání, ale tím, že
vyloučíme chtění a spěch. Konečné uvolnění orgasmu, po němž se
ani nepachtíme a které ani nezadržujeme, prostě „přichází“, jak to

také napovídá populární výraz našeho intuitivního poznání, že totiž
nejde o čin, nýbrž o dar a milost. Když se takový zážitek prolomí do
plně otevřeného vnímání, pak už nejde o jakési „kýchnutí v bedrech“,
uvolňující fyzické napětí: je to exploze, jejíž nejvzdálenější jiskry jsou
hvězdy.
To se může zdát neuctivé či příliš náročné těm, kdož nejsou
ochotni vnímat komplexně a odmítají vidět cokoliv mystického či
božského v okamžiku počínání života. Ale právě v tom, když
zacházíme s tímto okamžikem jako se zvířecí křečí, odhalujeme svou
obrovskou odtrženost od života. Právě v tomto krajním bodě musíme
nalézt, že fyzické a spirituální jsou jedno; neboť jinak je náš
mysticismus sentimentální či sterilně čistý a naše sexualita právě jen
vulgární, bez síly a životnosti sexu - v jeho pravém smyslu je
náboženství neradostné a abstraktní; a bez náboženského opuštění
sebe je sex jen mechanickou masturbací.
Vrchol sexuální lásky, který k nám přichází sám od sebe, je
jedním z nejkomplexnějších zážitků příbuznosti s druhým, jakého
jsme schopni. Avšak předsudky a necitlivost nám brání vidět, že za
jakýchkoliv jiných okolností by rozkoš takové povahy byla nazvána
mystickou extazí. Neboť co milenci k sobě cítí v takovém okamžiku,
není nic menšího než zbožňování v jeho plném náboženském smyslu
a jeho vyvrcholení je téměř doslovně vléváním jejich života do
druhého. Taková adorace, která patří jedině Bohu, by ovšem byla
modloslužebná, kdyby v tomto okamžiku láska neodstranila iluzi a
neukázala, čím milovaný člověk vpravdě je, že to není osoba, hrající
společenské role, nýbrž někdo od přírody božský.
Jak bylo vždy známo, nezůstává mystická vize na vrcholu
extáze, tak jako v lásce vede její extáze k jasnosti a míru. Doznívá-li
tělesné spojení jako citový sestup, je to proto, že vyvrcholení lásky
bylo uchváceno a nikoliv přijato jako dar. Když ale celý zážitek byl
přijat, pak jeho doznívání zastihne člověka v báječně změněném a
přece nezměněném světě - a zde mluvíme jedním dechem o
spiritualitě i o sexualitě. Neboť mysl ani smysly se nyní už nemusejí
otvírat; nacházejí se ve stavu přirozené otevřenosti a ukazuje se, že
božský svět není nic jiného, než každodenní svět. Ty nejprostší
pohledy a zvuky, jak právě přicházejí a jaké jsou, plně dostačují a
neměly by být přecházeny v dychtivosti mysli, která chce nalézt cosi
významnějšího. Tím se člověk zasvěcuje ze světa hodinového času
do světa času reálného, v němž události přicházejí a odcházejí
samovolně v nevynucované posloupnosti - řazeny časově samy
sebou a nikoli myslí. Tak jako dokonalý pěvec nezpívá píseň, nýbrž
ponechává ji, aby sama zněla prostřednictvím jeho hlasu - neboť
jinak by ztratil rytmus a přepínal hlas - život zde je viděn jak probíhá
samovolně v kontinuu, v němž jedno jest aktivní a pasivní, vnitřní a

vnější. Zde konečně nalézáme pravé místo člověka v přírodě, jak je
obrazně vyjadřuje čínská báseň:
Nechť jen žijeme
mezi bělostnými mraky a lesy nachovými,
zpívajíce společně
píseň o Velikém Míru.
___________________
(10. poznámka pod čarou: Teiwa šu, ii, překl. Ruth Sasaki v Zen Notes, III, 10.
New York 1956.)

___________________
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pod názvem
Příroda, muž a žena

Plně sdílím názor Aldous Huxleye (1894-1963), který
o tomto díle napsal: „The theme is profoundly important, and the
treatment accorded to it in this worthy of the theme.“ Vliv Huxleyovy
The Perency Philosophy je ve Wattsově knize patrný. Toto dílo jsem
přeložil do češtiny a považuji je za základní dílo
v oboru.
Uvádím toto uznání v úvodu ke komentáři, protože čtenář
komentáře by mohl mít dojem, že jsem opačného názoru. Budu totiž
nemilosrdný vůči vývodům Wattsovým v té míře, jak mi mé
zkušenosti dovolují. Sdílím dále mínění Wattsovo v tom ohledu, že
osobní zkušenosti nepovažuji za méně vědecké, než zkušenosti
nasbírané vně pozorovatele, v přírodě. Vždyť člověk je nedílnou
součástí přírody a jeho vnitřní zkušenosti tedy nemohou být

oddělovány od zkušeností přicházejících zvnějška. Pouze lze říci, že
člověk se přesvědčuje někdy vnitřně, jindy vnějšně, ale i pak jeho
nitro má co říci k vnějšímu, a nedopřejeme-li mu, aby se se svými
zkušenostmi právoplatně přihlásilo, činíme tak z tzv. objektivní
zkušenosti jednostrannou subjektivní záležitost. Vždyť člověk je svým
rozumem a se svými zkušenostmi tou částí přírody, která nemůže být
ničím jiným nahražena a vytlačena.
Začli jsme si v Evropě dost neodvážně a povrchně všímat
lidského nitra. Dr.Sigismund Freud (1856-1939) získal za své pokusy
a pojednání o podvědomí Nobelovu cenu. Kdyby byli
o jejím přidělení rozhodovali indičtí jógini nebo dokonce taoisté, byli
by řekli: „Za co?“ V Evropě však za mnoho, přestože v Indii mezi
jóginy jsou tyto vědomosti už po tisíciletí známé a už se tam jen
berou na vědomí, protože proud hlavních zkušeností
v psychologii se tam ubírá jiným směrem.
Západní kultura sebe považuje za vyspělou a dopouští se při
tomto hodnocení jedné velké chyby. Zapomíná, jakým jednostranným
způsobem došla k té vyspělosti: Tím, že po staletí nutila člověka od
nejútlejšího mládí, aby přijímal zkušenosti nedospělých lidí, ba dětí,
od jejich příchodu na svět. Tady se nám otevírá velké a úrodné pole
zkušeností, které, pokud jsou přednášeny dětmi, se neberou vážně.
Představte si, jak by se asi zformovalo dítě, kdyby nemuselo
bezpodmínečně přijímat za výlučně správné názory dospělých, a jaká
kultura by vznikla, kdybychom dokázali poradit se s dětmi. Proč se s
nimi radit? Vždyť ještě nemají ani takové zkušenosti, které by vedly
k zachování jejich života, neumějí užívat smyslů a rozumu, mýlí se na
každém kroku, tápají tam, kde jim dospělí mohou snadno poradit a
vymanit je ze zbytečných omylů. To všechno je pravda. Nemíním
nikterak snižovat nebo osočovat pozici dospělých
po této stránce. Ale dítě je přirozenější než kterýkoliv dospělý člověk,
přímočařejší nejen v tom běžném slova smyslu, že nemá zábrany
dospělých lidí, nýbrž i přirozenější ve svém kontaktu
se svou vnitřní podstatou (nejen s podvědomím), neboť mu nikdo
dosud neřekl: „To není pravda.“
Teď si představte, že mi lékaři v rozmezí dvou let (od mých
jeden a půl - do tří a půl let) řekli, aniž si to přáli, opakovaně
čtrnáctkrát: „Co vidíš, co vnímáš, není jediná skutečnost. Je ještě jiná
skutečnost, nadřazená tvému smyslovému vnímání.“ Takové dítě se
muselo vyvíjet podle jiných principů, než jen podle zásad
o správnosti, jichž se drží dospělí. Lékaři navodili zkušenost, která
nemohla být zapomenuta, protože byla doprovázena rozhodnutím
jednat správně. Ta zkušenost je pro člověka závažnější než ostatní,
neboť je postavena na dokonalejších a přesvědčivějších faktech než
ostatní zkušenosti. Ta se pak může stát individuálním měřítkem

hodnot toho kterého člověka. Neměl by ji vnucovat jiným lidem. Jde
tu o důležitý fakt relativní pravdy, nebo dokonce relativně správného
omylu. O tomto posledním faktu promluvím podrobněji.
A. Watts píše, a jeho pozorování je velmi výstižné, že příroda
není řízena politicky, nýbrž organicky, a dodávám, že
v takovém řízení má ničím nenahraditelné místo též relativně správný
omyl. Co rozumím relativně správným omylem? Příroda se jich
dopouští soustavně a jen tak se udržuje ve zdravé přírodní
rovnováze. Příklad: Že z tisíce jiker jen jedna se vyvine v rybu, ostatní
zahynou, nebo jsou pochytány a snědeny jinými živočichy, nebo
dokonce vlastními rodiči, to je příklad toho relativně správného omylu.
Že se motýl vyvíjí napřed v podobě housenky a pak se zruší tato
existence buď zakuklením, nebo že housenku sežere pták, to je další
příklad relativně správného omylu. Nedalo by se to dělat jinak,
přímočařeji? Za daných okolností nikoliv. Příroda je velice moudrá ve
svém organickém řízení. Zasahuje tak, jak to sta organismů za
daných okolností vyžaduje. Kdyby se změnily okolnosti, organismus
by zahynul, nebo by se pustil jinou obtížnější cestou, než je smrt
nebo pokračování ve vyježděných kolejích. Vizte skřivan na
Galapágách, který se naučil stéblem vytahovat z děr larvy a červíky.
U nás to neumí, protože to nepotřebuje umět a neprošel tak tvrdým
bojem o život jako jeho příbuzný na osamělých ostrovech v Tichém
oceánu.
Abych mohl lépe komentovat A.Wattse „vlastními prostředky“,
rozeberu dotaz tří a půl roku starého dítěte, které se dostalo k
závažné zkušenosti za smysly a za rozumem: „Mamičko, říkej mi, co
je správné. Chci dělat správně!“
Tento dotaz byl výrazem závažnosti mimosmyslové zkušenosti,
kterou dítě nabylo. Závaznost té zkušenosti trvala, přetrvávala svůj
vznik, byla semenem zasetým do podvědomí toho malého
človíčka. Byla to závaznost stejná, jako je závaznost smyslové
zkušenosti. Spálíme-li se stykem s horkým, je pro nás závazné
vícekrát na horké nesahat. Nebo méně dramatický příklad: Když jsme
se naučili rozeznávat, co je bílá barva, nikdy nebudeme považovat
bílé za jinou barvu.
Jaká byla ona mimosmyslová zkušenost dítěte, se dá pochopit
z jejích následků, najmě z nastoupivší schopnosti rozlišovací
obdobné oné: toto je bílé, toto je horké. Tato schopnost rozlišovací
nevypovídala, co je ctnostné a co nectnostné, nýbrž co je správné a
co nesprávné. V tom je velký rozdíl oproti vžitému rozlišování
ctnostného a hříšného, a tento rozdíl nesmí být přehlížen, protože
napovídá mnoho o pružné moudrosti přírody, která je přímější ve
svých radách než lidská konvence. Abych mluvil srozumitelněji: Co
mně ona rozlišovací schopnost předkládala jako správné, to bylo

správné konkrétně většinou než pro ten okamžik, nanejvýš pro ono
vývojové období, kdy k tomu poznání docházelo. Jakmile ono období
bylo za mnou, jevilo se mi to, co jsem dělal na základě oné
schopnosti rozlišovací, dokonce jako omyl.
Příklad: Do 17 let jsem se řídil tím, co mně ona schopnost
rozlišovací ukazovala jako správné. Přitom jsem nikdy neuvažoval,
zda rozlišuji správně, nýbrž bral jsem onu nápovědu prostě jako
správnou a velmi příkaznou. Nebádal jsem např. odkud pochází,
přestože na každém kroku jsem mohl poznávat, že nepochází z
rozumu nebo z citu. Neztotožňoval jsem tuto pomoc s pomocí boží,
takže skvělá schopnost rozlišovací byla spojena s nehorázným
omylem, a brzy se ukázala moudrost tohoto omylu. Vlivem toho, že
jsem se soustavně, pokud jsem na to stačil, zařizoval podle toho, co
se mi jevilo jako správné, odnaučoval jsem se chybnému užívání
vlastní vůle a učil jsem se správnému užívání vlastní vůle. Další
stupínek duchovního vývoje je zřejmě postaven na správné
manipulaci s vůlí. Jakmile jsem se totiž, po onom třináctiletém učení
správnému používání vůle, vzdal hlavní své touhy, stát se
přírodovědcem, stal jsem se jím nečekaným způsobem. Poznal jsem
věčnou přirozenost lidskou, přesahující rámec pozemského života. K
tomu by nebylo mohlo dojít, nebo při nejmenším závan tohoto tzv.
kosmického vědomí by byl zapadl bez valného užitku, jako u mnoha
jiných, kdybych se byl prudce neodvrátil od svého dosavadního života
jako od svého velkého omylu - žít bez Boha. To mi umožnilo
nastoupit bez otáčení novou cestu, další stupeň vývoje. A kdyby se
bylo nestalo totéž v mých 26 letech v koncentračním táboře, že jsem
dosavadní cestu začal považovat za chybnou a bez lítosti jsem se od
ní a od sebe odvrátil, byl bych promarnil onen zlomek vteřiny, na
němž závisel můj život, když mě esesman chtěl zabít. Dnes bych
prostě nežil.
Mohu tedy za sebe říci, že v mém životě hrály největší roli
relativní pravdy, které jsem po dobu jejich účinnosti považoval
za absolutní, a relativní omyly, které jsem při jejich zjištění považoval
za absolutní. Takhle je řízena příroda, pokud do ní rušivě nezasáhne
člověk, řekl bych podle terminologie Wattsovy - politicky. Podle téže
terminologie je dítě vedeno rodiči a společností politicky, nikoliv
organicky, zatímco by mělo být vedeno kombinačně oběma
metodami. Hořce jsem sice oplakal, když jsem po prodloužení
předškolního věku začal být vychováván jen politicky, ale nastoupil
jsem správně dost dlouhé období deseti let, v nichž jsem byl doveden
k užívání rozumu. Přesvědčil jsem se nejen na sobě, ale i na svých
vnoučatech, čili všude, kdekoliv jsem zasáhl, že lidé v předškolním
věku jsou přístupni rozšíření vědomí za hranice smyslového
zprostředkování, a všiml jsem si, že dospělí lidé ne tak snadno,

neboť jsou příliš ztuhlí a mají klapky na očích vlivem dokonale
navozeného konvenčního způsobu myšlení a hodnocení.
A.Watts ovšem mluví už k těmto dospělým, kultivovaným lidem,
odchovaným západním způsobem myšlení a ukazuje jim rub jejich
osobnosti. Daří se mu to jedinečně, protože má
k dispozici všechny západní, ale i východní, a kromě toho vlastní
zkušenost, která mu dovoluje správně vybírat z toho nepřeberného
množství materiálu.

Komentář k úvodu
Tento komentář píši tak, že předpokládám něco, co se obvykle
nedělá při četbě tak dobře vědecky fundovaného spisu jako je tento.
Předpokládám, že čtenář bude kráčet spisem a zároveň
komentářem. Čtenář narazí postupně na tytéž myšlenky jako
komentátor. Možná, že bude chvátat, nebo si nebude činit vlastní
názory o napsaném. Avšak i tomu nechvátajícímu se může stát, že
některou podstatnou myšlenku přejde bez povšimnutí a pak už celý
spis bude chápat jinak, než si autor přál. On totiž počítal s tím, že si
čtenář osvojí základní myšlenky, ať už podle autora nebo po svém,
ale nepsal pro ty, kteří je přejdou bez zájmu. Mívám ve zvyku spis
tohoto druhu, který pojednává
o tématu „hluboce důležitém“ jak se vyjádřil A.Huxley, aby i on se
přidal k báječnému myšlení autora se svou troškou.
Člověk je tedy nedílnou součástí přírody svou tělesností a svým
jástvím, a neměl by se od přírody distancovat svým postojem k tzv.
přirozenému. O tom se bude v celém díle diskutovat. Jenže postoj
člověka k přírodě a k přirozenému pojímanému obecně, bude se
vždycky lišit od postoje zvířete nebo rostliny. Nechci tím říci, že
člověk proto ve všem převyšuje zvířata nebo rostliny! Naopak v
jednotlivostech je daleko za nimi, lépe řečeno, nedokáže, co jejich
specializované existence, např. postrádá orientaci včely nebo holuba,
není v tom smyslu vybaven ani jako netopýr. Ale tyto nedostatky jsou
vysoce vyváženy celkovými možnostmi člověka i co do pochopení
vlastní přírody. Člověka prostě nelze vrátit do takové podřízenosti
přírodě, v jaké se ocitá od svého narození zvíře nebo rostliny, nikdy
se z něho nevymaňuje, ani netouží se vymanit. Kde se v člověku
bere ta touha dostat se nad přírodní řád? Není to snad také výraz
jeho pravé přirozenosti? Vždyť chování živé buňky se liší od chování
složitějšího organismu, který se z buněk skládá. Řekli bychom
správně, že chování buňky je jiným způsobem přirozené než chování
složitějšího organismu, zase jinak se přirozeně chovajícímu.

Nesmíme tedy chtít od člověka, aby se choval podle vzoru jiných
nižších tvorů, nebo aby se snažil je v něčem napodobovat. Proviňoval
by se tím proti svému lidství a nijak by se nestal přirozenějším. Učme
se od přírody: Žádné zvíře se nesnaží napodobovat jiné zvíře svého
druhu. Tato napodobivost
u dětí je zvlášť nápadná. Ale to je jen jedna stránka rozvojových
podnětů člověka. Oč tíže se člověk automaticky stává dospělým
tělesně i duševně než zvíře (co nám jen dá práce naučit se chodit,
srovnáme-li se s kolouchem nebo jiným zvířátkem), o to snáze se
dostává k osobitějšímu projevu, k něčemu, co bychom nejvýštižněji
vyjádřili pojmem osobitě se vyjadřujícím individuem. Tento fakt by
nám měl mnoho napovědět. Pocit odděleného jáství je u člověka
daleko mohutněji vyvinut, nebo daleko rychleji a mocněji se vyvíjí než
u zvířat nebo rostlin. Tam se tento vývoj zastavuje poměrně brzy.
Čím je to způsobeno? Neradil bych, abychom se spokojili s lehkou
odpovědí, že člověk má přece vyvinutější mozkovou tkáň a tím i
mozkovou činnost, rozvinutější nervovou soustavu, je nucen
přizpůsobovat se jinému prostředí a jinému společenství než zvířata
a rostliny. To je sice pravda, ale jen samotný její okraj. Pusťme se
dále. Už zrození člověka
na svět probíhá trochu jinak než zrození zvířete. Všimněme si třeba
vyražení dechu při narození dítěte, kterému obvykle musí být
pomoženo, ne tak u zvířat; a tím pouze začíná série daleko větší
nemohoucnosti malého tvora lidského než zvířecího mláděte. Tím
ovšem vzniká daleko větší sounáležitost a závislost dítěte na matce a
s matkou než u zvířat, obecně řečeno, daleko větší závislost na
dospělém organismu, a tím vzniká samovolný odíl na myšlenkovém,
ale především citovém životě, zvláště matky. Ta si ani neuvědomuje,
co všechno z ní do dítěte přechází, aniž se ona o to vědomě snaží;
ve zkratce řečeno, kus jejího duševního světa, ale tak nějak obecně,
ne přednostně v konkrétních jednotlivostech - toho dítě ještě není
schopno. Individualita mouchy se např. hned po narození projeví
schopností létat, tzv. v pohybové oblasti, kdežto dítě i do této
pohybové oblasti dospívá velmi pomalu, a pudovou oblast opouští jen
ruku v ruce s nárůstem sebeuvědomění, tj. s nárůstem duševní
činnosti. V tomto smyslu se začíná mílovými kroky vzdalovat od
vývoje zvířat. Někteří primáti, např. opice, s ním drží ještě několik
měsíců krok, ale pak už se definitivně přivracejí k pohybovému
napodobování svého rodu, svého druhu. Tam potom předhoní
člověka a ten už je nikdy nedohoní. Ukazuje se např. u včely, že
decentralizovaný systém řízení a vývoje zastane mozek tam, kde by
mozek, tj. centrální způsob řízení organismu vůbec nestačil. Ale i
tam, kde u zvířat mozek existuje, je zvíře na něm méně závislé než
člověk. A protože velká závislost člověka na mozkové činnosti je

přirozená, je dána strukturou lidského organismu, není divu, že lidská
rasa dbá na rozvoj rozumové činnosti, a pochopitelně prvořadě tím
směrem, aby se člověk ve světě osamostatnil se svou mozkovou
činností a byl i pro společnost platným členem; my tomu říkáme, aby
se uživil. Bereme to přízemně účelově, a teprve v jakési nadstavbě,
ke které všichni lidé plně nedospějí, překonává lidská individualita
sebe. Konkrétněji řečeno: v ideálním případě růstu individuality jde
člověku stejnou měrou o bližního jako o sebe samého. Až takhle
daleko může člověk dotáhnout rozvoj svého já výchovou a
sebevýchovou. Z takového stupně ohleduplnosti člověk „nic pro sebe
nemá“, jak se na první pohled zdá. Ale zdání klame. Získává
automaticky přístup k hodnotám, ke kterým předtím dříve přístup
vůbec neměl. Objevuje krásu a vznešenost těchto přístupů a je
odměňován na poli čistě duševním. Nakonec nedokáže žít bez těchto
vztahů a rozšiřuje se za hranici své osobnosti, která začne pociťovat
potřebu vycházet z vězení sobeckého jáství, točícího se jen kolem
sebe. Možná, že je v tom časem i kus vypočítavosti, protože člověk v
tom zapomnění na sebe nachází velkou duševní úlevu, nad kterou v
životě není. Takového jedince můžeme považovat za lidsky
dospělého - za stávajících poměrů. Takto dospělá jáství mám ve
zvyku nazývat plným rozvinutím lidského života, neboť vím z vlastní
zkušenosti, že všechny nedostatky v tomto rozvoji přinášejí velké
obtíže v dalším růstu, a o ten by člověku mělo jít. Zatím se tohoto
růstu nad jástvím nebudu všímat, nebudu ani vykládat, kam směřuje.
Vystačíme si
s faktem, že růst nad vlastní já nemá hranic a že by bylo předčasné a
nerozumné podceňovat při něm funkci vlastního přízemního já, které
přivádí člověka např. k „pouhému nasycení“. Je totiž důležité, aby v
tomto já směrem dolů, symbolicky k „nasycení“, panoval úplný klid,
aby zde vznikala přirozená základna k oblasti „nenasycení“, do
oblasti nad normální funkci já.
Proč nazývám oblast nad normální funkcí já oblastí nenasycení.
Jsem z mála lidí, kteří se násilným zásahem lékařů dostali do této
oblasti už v předškolním věku dávno před dospělostí já, a není divu,
že jsem tam nacházel nasycení, také snad proto, že jsem nebyl
nasycen ani na té nižší úrovni, kde se člověk může nasytit aspoň
přechodně, než zase vyhladoví. Nazývám však tuto oblast za stav
nasycení z jiných důvodů, než jak by se dalo tušit. Člověk se v ní
ocitá napřed tušením, ale pak se stále větší jistotou, že tamtudy vede
cesta za hranice lidství, za hranice jeho pocitu oddělenosti a stává se
nepokojným výzkumníkem, a to jen pokud není spokojen trochu s
výsledky svého výzkumu. Nuže je to cesta ke vnitřní svobodě. Abyste
si učinili už teď nějaký obrázek o tom, čím ta vnitřní svoboda je,

ocituji aspoň část verše buddhistického Visuddhimagga, jak jej uvádí
A. Watts v tomto spise v kapitole Svět jako extáze:
„Existuje jen utrpení, nikoliv někdo, kdo trpí;
...existuje cesta, ale nikdo, kdo by po ní kráčel.“
Kdo tohle nezažil, řekne, že takhle mohl mluvit člověk vrcholně
otrlý, chvíli před smrtí, když už jeho smysly nevnímaly bolest. Není
tomu tak. Protože jsem se tak záhy ocitl za hranicemi běžného
rozvoje lidského já, musel jsem si potom počkat až
do 26 let, než se to obyčejné lidské já rozvinulo v tom, co
v předškolním věku přeskočilo. Stalo se tak v koncentračním táboře
toto:
Vzdal jsem svůj život bez lítosti tváří v tvář smrti. V té chvíli
místo smrti, aniž jsem si to přál, přistoupila ke mně vnitřní svoboda,
která mocně kontrastovala s tím, co jsem zažíval před oním
odevzdáním. Před tím bylo utrpení, ale bylo i trpícího, a ten utrpení
pořádně pociťoval na těle i na duši. Potom po onom vzdání kolem
mne vládlo velké utrpení i nadále, ale já jsem už netrpěl. Ztratil jsem
ten život, v němž se trpí. Nebyla to však otrlost, nýbrž něco
mnohostranně jiného, co zde nebudu popisovat, protože i jen
heslovitě by se ten popis nevešel
do tohoto komentáře. Zmíním se jen o některém z následků této
změny. Stav trval pět měsíců. Za tu dobu esesmani mnohokráte týrali
lidi kolem mne. Ale týrání se vždycky zastavilo těsně přede mnou a
za mnou zase pokračovalo. Nedostal jsem po dobu pěti měsíců ani
jednu ránu. Všichni kolem mne ten zázrak viděli. Ještě důležitější
znak tohoto stavu byl tento: Kamkoliv jsem upřel svou pozornost, tam
jsem se svým já byl. Všiml jsem si, že jeden
z vězňů se třásl strachem před smrtí, která tam hrozila na každém
kroku. Dokud jsem sám trpěl, měl jsem pochopení hlavně pro své
utrpení a v nejlepším případě jsem si říkal, že jsou na tom všichni
spoluvězni jako já. Koho jsem měl napřed litovat, je nebo sebe?
Ovšem, že jsem měl blíže k sobě. Ale tato lítost nad sebou utrpení
nezmenšovala, naopak je zvětšovala právě o tu lítost. Nyní jsem však
přestal být trpitelem, a proto jsem začal kolem sebe vidět utrpení a
začal pomáhat z něho ven. Žádným obalamucováním, že není toho,
kdo trpí. Vstoupil jsem samovolně do nitra trpícího, ale doslova a
dokonaleji než trpící. Trpící mne považoval za jasnovidného, když
jsem mluvil o jeho nejtajnějších myšlenkách. To se však dělo jen
proto, abych měl moc trpícího vyvést z jeho utrpení na cestu za
lidství. Nemusel jsem trpícího získávat nanovo jinak. Viděl před
sebou na mně probíhající zázrak, že jsem netrpěl tam, kde všichni
ostatní trpěli. To je jedna ze součástí té vnitřní svobody. Jak jste si

všimli, člověk při ní neotupuje, nýbrž naopak teprve začíná být
opravdově slitovný. Ale to je jen jedna nepatrná stránka té svobody.
On si uvědomuje, že už nemusí kráčet po nějaké cestě, nýbrž že se
před ním otevírá cesta ke svobodě, která nemá prostorové a časové
dimense atd.
Člověk je schopen toho, aby pochopil, že není určen
k tomu, aby věčně trpěl pro nějaké své hříchy, ani k tomu, aby byl
věčně blažený pro nějaké své ctnosti, nýbrž je určen k tomu,
překročí-li hranice svého běžného lidského já, aby vědomě žil a stále
spontánně více si uvědomoval svou sounáležitost s věčným životem
a se všemi jeho aspekty. A.Watts mluví jen o několika málo
aspektech tohoto stavu, ale nepodezřívejme ho, že si myslí, že je to
všechno. Nelze slovy vyjádřit, co všechno je pro člověka od věčnosti
připraveno na cestě jeho vývoje. Čím je to? Nejdokonaleji to vyjádřili
ve svých pojednáních Indové, pokud se otevřeně vyslovují např. o
radžajóze. Watts říká, že jejich symbolika čakramů navazujících na
páteř, je pro nás příliš těžkopádná a v praxi neproveditelná. Přesto
však radžajógini svou velmi starou praxí dokazují, že lidská
představa, vedená podle jejich dispozic, má nesmírnou moc,
především zúžením pozornosti a ustálením obrazotvornosti,
rozšiřovat vědomí. Radžajógini provádějící kundalini jógu (tj.
protahující hadí sílu postupně sedmi čakrami, čakras, která
odpovídají průběhu páteře), soustřeďují své duševní síly na myšlená
místa, která nejsou zvolena náhodně, a na představy, jejichž obsah
je dávno vyzkoušen co do účinnosti převodu vědomí pomocí nich do
jiné oblasti vědomí. Tento poznatek se dá zobecnit: Představa má
schopnost převést vědomí do jiné oblasti než nám známé. Zároveň
však víme, že tato obrovská moc představy má své meze působnosti,
můžeme pomocí ní proniknout jen tam, kde se něco něčím stalo, tzn.
kde něco vzniklo a kde zase totéž pomine. Nedovede nás do
věčného, do toho, co nevzniklo. Je to pochopitelné: rovné s rovným
se slučuje. Lidská představa také vzniká a může nás převést do
vzniknuvšího, přestože toto vzniklé nepovstalo z použité představy,
nýbrž pomocí ní bylo pouze přivoláno do vědomí.
Tohoto faktu si nebyl vědom téměř nikdo z křesťanských
mystiků. Pomáhali si při svých modlitbách s představami o Bohu, a
když je jejich, třebaže vznešené představy dovedly, kam až mohly
podle své shora zmíněné povahy, začli procházet temnotou smyslů a
ducha, velkými krizemi, které ovšem při jejich způsobu myšlení a
počínání byly velkým požehnáním na cestě. Kdo z nich však se smířil
s faktem, že s představou (i v tom nejširším smyslu slova, např. s
obrazem, slovem apod.) se až k vědomému spojení svého vědomí s
věčným vědomím nedostane? Věčné vědomí totiž nevzniklo! Mnozí
svůj neblahý stav připisovali hněvu božímu, jeho nemilosti, nebo

prostě si mysleli, že není možno jíti dál. Někteří zase, a těch bylo
více, si mysleli, že jejich představy jsou nadlidskou vrcholnou
skutečností, a v tomto sebeklamu zůstali, jako třeba Marie z Agredy.
Zde bych rád ukázal na velký rozdíl mezi tradicí křesťanské
mystiky a indické jógy. Obě tradice vždycky předkládaly svým žákům
představy, kterých se měli držet, ale zkušenosti indické jógy jsou
přece jen starší a moudřejší. Jógin je představami prováděn a pod
vedením mistra dokonce velmi odborně: zralá představa, která už
přinesla své ovoce, je bez krizí odkládána a nahražována další a
další tak dlouho, až se žák dostane za představy. Ale kámen úrazu,
se kterým se křesťanský mystik musel vypořádat mnohem dříve,
teprve teď dopadne na žáka. Ten se totiž vláčel s představami tak
dlouho, že např. soustředění bez představy mu neposkytuje možnost
patřičně se zaujmout (zvykl si technickými poučkami - představami nabývat zaujetí, a teď jich nemá). A on se soustřeďuje opravdu na nic
a k ničemu dalšímu. Téměř nikdo z žáků na to nepřijde. Mám za to,
že křesťanská mystika ovládá víc adekvátních prostředků k zaujetí
než indická jóga. Nemíním však generalizovat, např. indická bhakti
ovládá prostředky víry, citových extází apod., jaké má
k dispozici křesťanská mystika.
Vraťme se však k lidskému já. Tam je zřejmě klíč
k veškerému duchovnímu rozvoji. Já se dovede zaujmout
představami, které je vyvedou z vězení úzkého rozsahu vědomí.
Dovedeme se však za určitých okolností zaujmout i bez představ
a těmi příhodnými okolnostmi jsou naše zkušenosti, které cestou
nasbíráme. Klíčem k pokroku je přitom kvalita a intenzita zaujetí.
Všimněme si, čím se dovede zaujmout zvíře, čím dítě, čím dospělý
člověk podle svých zkušeností. Když se např. mé zkušenosti hned od
útlého mládí utvářely jinak, než jak tomu běžně bývá, mé zaujetí jim
odpovídalo do všech podrobností. Škola např. předkládá žáku
zkušenosti dřívějších generací, zkušenosti, které se tradičně utvářely
do určitých uzavřených celků. Cílem je utvořit z těchto celků návyky,
z nichž se potom mohou vyvinout určitá pole zaujatosti. Zůstává zde
mnoho otevřených otázek, např. zda se tradice vyvíjela po všech
stránkách správně, zda nesvádí k jednostrannosti, zda příliš netříští
zaujatost do malých částeček a tím ji anuluje atd.
Hned však musím poznamenat, že v zaujetí nevidím všelék,
který by vedl až k úplnému uzdravení z nevědomosti (avidya). Vede
také tam, kam by vést nemusel, k extázi. A pak nastává obvykle ono
alchymisty skvěle znázorněné postavení motýla
v uzavřené láhvi. Vzlétá opětovně až k jejímu vrcholu a pak vysílením
zase padá zpět.
Je až dojemné, jak je obtížné i pro tak všestranně vybaveného
filosofa a teologa, jakým je Watts, dopátrat se, jak si má člověk

počínat, aby objevil své pravé Já a vymanil se
ze svého klamného pocitu oddělenosti malého lidského já
od pravého věčného Já. Málem bych Wattse a s ním všechny taoisty
a buddhisty podezříval z toho, že když se jim to hodí pro jejich tvrdé
argumenty, zapomínají, že malé, zde na zemi vznikající já, bere
ustavičně svou sílu k rozvoji z věčného Já, a tím je s ním v
jednostranném spojení shora dolů, aniž si je toho vědomo. U nás na
Západě je lidskou nevědomostí vinna špatnou cestou se ubírající
křesťanská tradice, která své chyby dokázala
v minulosti obhajovat politickou mocí, prostě mocensky a ne
vědecky, upalovala nebo soudila odpůrce svých chyb. Ještě že mistr
Eckhart, jeden z těch souzených, sám maje vysoké postavení v
Církvi, které mu zjednávalo určitý respekt, moudře odvolal několik
svých nesmírně závažných a veskrze pravdivých tezí, a nebyl tedy
upálen a jeho spisy nebyly spáleny. Tyto teze se pak přiložily k jeho
spisům, v nichž je obsaženo leccos, na co censura nepřišla a co
dosvědčuje jednotu jeho ostatního myšlení se zakázanými
myšlenkami. Jeden z těchto zakázaných výroků vydatně pomohl A.
Wattsovi, aby aspoň rámcově podepřel jednotu západního myšlení s
východním. Budu mít příležitost ukázat co ještě chybí ve Wattsově
myšlení. Je podivuhodné, že tento geniální člověk se přesto ubírá
správným směrem, jenomže ne dosti daleko. Chybí mu třeba úplně
poznatek o smyslu symboliky Ježíšova života, symboliky, v níž je
podrobně probíráno, jak se lidské já vymaňuje nebo má postupně
vymaňovat ze svého klamu, oddělenosti, a nejenom to, jak se má
spojit ve vědomí
s pravým Já do vědomě žitého věčného života. Pokud nějaký mistr
jógy (např. Vašištha) vypracoval do takových podrobností, jak člověk
má správně zacházet se sebou a se svým okolím, a já nepochybuji,
že to učinil nejeden z nich, pak se držel zásady, individuálního pojetí
Cesty, a nic z těchto poznatků nezveřejnil, nýbrž všechno projednal s
každým ze svýcn žáků mezi čtyřma očima. O tom dokonce podává
svědectví i Jean Herbert, žák Šrí Aurobinda Ghose, tedy žák mistra,
který toho nejvíce řekl a vypsal ze svých obrovských vědomostí. Jean
Herbert napsal ve svém úvodu do jógy, že o čem se můžeme dočíst,
jsou pouhé poznámky k tomu, co mistr řekne svému žáku soukromě.
A když se tohle dělo mezi ním a jeho mistrem se západoevropským
vysokoškolským vzděláním dvacátého století, pak tento systém tou
větší měrou platí o dřívějších mistrech taoistických a zenbuddhistických, kteří byli úplně vzdáleni našemu způsobu myšlení.
Jejich výroky namnoze připadají velmi krutě nebo jako výsměch
nemohoucnosti rozumového chápání. Proto jsem předeslal tím
způsobem psanou ukázku myšlení a vyjadřování buddhistického
zasvěcence: „Existuje jen utrpení, nikoliv někdo, kdo trpí.“ Kdybych

byl nezažil sám po dobu pěti měsíců, že tomu tak je pro člověka,
který se ocitl na úrovni pisatele toho výroku, odmítl bych takové
tvrzení jako pouhé fantazírování nebo mluvení z cesty, a kdybych
uznal, že ten dotyčný má pravdu pro sebe, tedy za bezohledné a
nemilosrdné tvrzení. Ve skutečnosti je to prubířský kámen. Člověk se
z něho dovídá o ryzosti kamene mudrců, který dobyl nebo nedobyl.
Pisatel dobře ví, že ti, kteří jej ze zkušenosti nepochopí, ten výrok
pouze odsoudí a přejdou bez dalšího povšimnutí jako nepotřebný.
Jestli tito lidé odsoudí tím zároveň celý systém, jehož je pisatel
nositelem, jemu už na tom nezáleží, protože poslání těchto lidí je
zatím někde jinde a bylo by velmi těžké a dokonce nesprávné je
přetahovat z jejich pozic někam, kam beztak nepatří a kde by se
necítili dobře.
Odebereme se tedy do navržené symboliky Ježíšova života.
Ježíš nemohl svým životem ukázat, jak správně zacházet
s lidským životem a s lidským já než analyticky. Jeho slova vyznívala
zase spíše synteticky.
Smrtelná duše člověka hned po narození začne podporovat
individualitu rozvíjejících se lidských vlastností. Ocitla se na světě a
tam se míní uplatnit v kůži člověka. Musí tedy podporovat rozvoj
lidských vlastností potřebných pro lidský život tak, jako by to byla
jediná tvář života. Nezapomínejme, že jde o smrtelnou duši člověka,
která má za úkol jen pozemské cíle. V tomto smyslu je podle zjevení
Sv. Jana onou nedobrou ženou (nevěstkou), která ukládá o život
dítěte nesmrtelné Panny (rozuměj o život individuality, kterou
nesmrtelná duše přivede na svět, do lidského těla). Souhrn
vlastností, které smrtelná duše vyvinula pro tento náš svět, je dvanáct
učedníků Páně. Kdyby se jich byl neujal Ježíš (naše pravé Já ve
smrtelném rouše), byli by sloužili jen tomuto světu, zůstali by jen
rybáři, celníky, lékaři apod., a to proto, že jim nebyly zkušeností
známy vztahy k bližnímu, nýbrž byly navozeny jen existenčně, a to je
málo... a jeví se člověku jako nezávazné.
Zde bych mohl začít být nesrozumitelný, proto k vlastní
zkušenosti, tj. k obraznému výkladu. V koncentračním táboře trpící
spoluvězeň vedle mého vlastního utrpení vězně, převážně existoval
jen se svým zase vlastním utrpením. Měl jsem sám svého utrpení
dost, a měl jsem co dělat, abych se s ním vypořádal, proto jsem dbal
na utrpení jiných jen potud, pokud mi na ně zbyl čas a chuť. Ale v
okamžiku úplného odevzdání se dostavila zkušenost o spojitosti
mého já s ostatními lidmi, a nejenom to, i s Ježíšem a s jeho
posláním, atd. Najednou jsem věděl, že Bible mluví o Petrovi - rybáři,
právě tak jako o Petrovi - lidské vlastnosti, která pro sebe a své shání
potravu, a o všech učednících dohromady jako analyticky podaný
návrh, jak zacházet se svými lidskými vlastnostmi, aby začly sloužit

jako ničím jiným nenahraditelné nástroje nesmrtelné duše, která
prostřednictvím vyvinuté smrtelné duše jich používá k nabytí vědomí
o nesmrtelné podstatě člověka. Jakým způsobem kromě z výroků
Ježíšových se učedníci dovídali o způsobu tohoto nacházení? V
zásadě hlavně pomocí dvou prvků: víry a sebelásky. Uvěřili v poslání
Ježíše spasit člověka, protože uvěřili v něho pro divy, které dělal, a
ze strachu z blízkého konce světa, kterému za pomoci Ježíše chtěli
ujít. O tomto životě, který si člověk přivlastňuje, o této duši, která je
jeho, tedy kterou si rovněž přivlastňuje, mluvil Ježíš, když říkal, že
kdo ztratí svůj život (duši), nalezne jej (ji). A nechtěje nikoho
nechávat na pochybách, přirovnával tento život, který se má ztratit, k
semenu, které musí samo zahynout, aby z něho mohl vzejít nový
život, a tím už myslel uvědoměle žitý věčný život.
Vlastnit by nebylo možné bez já nadaného pocitem oddělenosti.
Ztráta tohoto vlastního já (duše) nevypadá tak, že by člověk fyzicky
zemřel. Něco takového by dokonce nemělo za následek ztrátu já.
Máme nesčetné důkazy o tom, že já přetrvává po fyzické smrti a
odívá se do jemnějšího těla, s nímž se opět ztotožňuje. Ztráta já
(života, duše) vypadá zcela jinak, než jak si člověk představuje, že to
je obdoba fyzické smrti. Především smrt já nenastává najednou a
není hned úplná, nýbrž probíhá souběžně s tzv. znovuzrozením.
Kdyby se já mělo ztratit a ničím nenahradit, kdyby se měl člověk
rozplynout v bezvědomé nic, nebylo by znovuzrození, o němž mluvil
Ježíš, a kdyby toto znovuzrození proběhlo jednorázově, nebyl by
Ježíš mluvil
o znovuzrození z vody a z Ducha. Jde tedy o vývojový proces, jakého
jsme v přírodě ustavičně svědky. Jenže tento proces neprobíhá jen
na fyzické úrovni. Začne automaticky probíhat v životě každého
člověka, bez ohledu na to, zda je nábožensky založen, či nikoliv, činíli člověk dost velkorysé a velkodušné rozhodnutí (ne tedy týkající se
nepatrné části života), kterým se zříká nějakého podstatného
způsobu vlastnění, a toto rozhodnutí plní. Proces se rovněž zastavuje
automaticky tam, kde rozhodnutím a jeho plněním nejsou postiženy
další kořeny vlastnícího já. Nejzřetelněji to můžeme pozorovat na
učednících Páně, kam až se dostali svou vírou v Ježíše, nezištným
používáním jím dané moci ve prospěch bližního a touhou po osobní
spáse. Účinky jejich komplikovaného rozhodnutí a dost
dalekosáhlého zbavení se vlastní vůle, dohrály svou roli před
Ježíšovým křížem. Obvykle bývá snazší přestat vlastnit své než
přestat vlastnit sebe, takže celý proces obvykle postupuje od prvního
ke druhému vzdání, jak označil i Ježíš svým životem. Ve 30 letech se
vzdal rodiny, ve 33 letech sebe (Viz jeho poslední slova na kříži:
„Bože, odevzdávám ti svého ducha.“) Mezitím nám však ukázal něco
velmi důležitého, co se týká našeho já. I on, jakmile se vtělil do

člověka, musel používat lidského já k rozvoji své osobnosti, aby
vůbec mohlo dojít ke snadnému přechodu
do fáze vývoje, ve které už nediktuje smrtelná duše, co má člověk
dělat, nýbrž tón udává vědomé spojení s věčným životem a jeho
záměry. Na tomto přechodu musí lidské já přejít na novou funkci - na
poslušnost vůli spojené s věčnou nezindividualizovanou vůlí. Toho se
týkalo v symbolice Ježíšova života ono známé a velmi důležité
intermezzo na poušti, kde Ježíš ukazuje, jak má člověk nadále užívat
své vůle, aby umožnil další vzestup. Nato lidské schopnosti se stávají
učedníky středu osobnosti - Ježíše, středu, který je definitivně
etablován - Ježíš přijímá učedníky a podle jeho slov - podle vůle
Otcovy, rozuměj podle vědomého spojení středu osobnosti s
centrální zdrojovou vůlí. Takhle vypadá přirozené počínání člověka
za hranicemi možností rostlin a zvířat a za hranicemi lidí, kteří se
dosud řídili jen vlastní vůlí. Nemyslete si však, že jsem si vymyslel
další kategorie, jak se mi to hodilo do krámu, např. centrální vůli,
centrální nebo zdrojovou existenci, vědomí, lásku atd. Jen jsem se
snažil slovy vyjádřit nepřetržitý a mnohostranný tok života ze zdroje
do stvořeného nebo tvořeného. Musel bych si vypomoci dalšími
slovními obraty, abych mohl vyjádřit, jak tentýž tok zase vtéká do
zdroje cestou obohacování. Mně však zde jde jen o doplnění pojmu
„přirozeného“. Budete se s ním setkávat v celém spisu, a bylo by
dobře, kdybyste si při četbě uvědomovali, že přirozené pro člověka je
právě jen to, co odpovídá jeho vývojovému stupni. Je snadné ukázat,
co je přirozené pro rostliny a pro zvířata, neboť jejich vývojový trend
je nepatrný a téměř zanedbatelný, ale pro člověka je taková stabilita
něčím nemožným, protože během průměrného věku člověka je
možno projít různými stupni a podobami přirozeného, někdy totálně
se lišícími od sebe, a pak rozhodnout, co je pro člověka přirozené,
závisí na sebepoznání, ke kterému má člověk stupeň od stupně
zvýšené možnosti. Největší obtíž nespočívá v chybném odhadu
přirozeného, nýbrž v neblahé setrvačnosti v relativních pravdách,
které tu dohrály svou roli, a pak v bolestivém nástupu do realizace
dalších relativních pravd. Přitom připadá důležitý úkol i tzv.
správnému omylu, který především usnadňuje odvrátit se od
překonaného k nově nastupovanému. Dá se říci, že organický
způsob vedení člověka spočívá jak na objevování nových relativních
a dočasně závazných pravd, tak na omylech, podobných omylům
přírody.
A.Watts v tomto spisu nebere v úvahu, že všichni, kdo zničili
své já nebo vymazali je, po onom zničení nebo vymazání opět „mají“,
lépe řečeno, projevují se jako osobnosti, jenže už výjimečně vyspělé.
Způsob, jakým se to stalo s Ježíšem po zmrtvýchvstání, je snad pro
mnohé neuvěřitelný nebo těžko uvěřitelný, ale existence osobnosti po

vymazání já v nirváně u Buddhy je snadno a přijatelně prokazatelná.
Tato spojitost člověka před vnitřní smrtí a po ní je dalším přínosem
ke správnému pochopení „přirozeného“, pokud se týče člověka. Zvíře
tímto způsobem nemůže překročit sama sebe, a kdo se
z lidí chová jen obdobně jako zvířata, rovněž ne. Tím se dostává také
pohlavní život, společný lidem i zvířatům, do nového světla. Není ani
tak zbytečné zříkání se pohlavního života v těch fázích vývoje, kdy
jde o překonání sama sebe nebo o překonání sama sebe z úrovně
zvířecí na úroveň vyšší. Argumentace Wattsova tedy není
přesvědčivá. On jako protestant ovšem měl blíže ke starozákonnímu
pojetí Bible než katolíci. A my víme, že ve starozákonních dobách i ti
největší zasvěcenci se ženili. Řekl-li Ježíš, že lidé se v nebi, rozuměj
ve stavu nebe, nežení a nevdávají, mnoho lidí tento výrok zmátl, a
stejně tak je tomu
s výrokem, že nezemře-li semeno, nevydá nový život. Lidem uniká
spojitost mezi zvířecím a přírodním životem, takovým, kterého už
nejsme svými smysly svědky, který však není méně přirozený než ten
první. Rozdíl mezi oběma tkví jen v tom, že ten první vzniká a zaniká
a těmi ustavičnými a spojitými proměnami (součást duality) se
udržuje, kdežto ten druhý, protože nevzniká, také nezaniká, udržuje
se prostě tím, že je. (To je znak Advaity, a člověk by řekl, že A.Watts
přese všechno je jejím zastáncem.) Pak ovšem sexuální vztahy mezi
mužem a ženou nejsou těmi nejvyššími přirozenými vztahy, nejsou
ani oněmi vztahy, které, pokud se u nich člověk zastavuje, by ho
nepřipoutávaly k určité úrovni vývoje, která v nejlepším případě
odpovídá střední fázi možného duchovního vývoje, k období extází,
se kterou je nutno skončit, má-li se dojít k tomu, co jest, a nezůstávat
jen u toho, co se stává, a nepotýkat se bolestivě se stavy, třebaže
velmi vznešenými, ze kterých se vypadává, už ne do oblasti
dovolené, nýbrž do krutého vězení, čili s rozdílným stavem poznání.
Bez extáze člověk nepoznává svůj nynější stav vědomí jako úzké
vězení, a žije si jako na dovolené, která buď se vydaří nebo nikoliv.
Ve zkratce: Člověk dovede překonat a překročit sám sebe. Tím
se lidé liší od jiných tvorů. Pak ovšem je nesmírně těžké stanovit, co
je v jeho případě přirozené. Řekl bych, že tkví
v přirozenosti člověka, aby se stal něčím více, než čím se narodil.
Zvíře se narodilo zvířetem a zvířetem zůstane až do smrti. Člověk se
narodí člověkem, napřed velmi podobným zvířátku, ale brzy začne
jeho přirozený zvířecí stav přerůstat do stavu lidského chápání. Tento
fakt by nás měl upozornit na možnost, že by člověk mohl přerůst své
lidství, závislé jen na smyslových vjemech a jejich rozumovém
zpracování. Toho jsou sice svědky všichni lidé, pokud se dožijí
dospělosti, ale buď převádějí své mimosmyslové vnímání a
„nerozumová“ jejich zpracování

do pouhého prakticismu, že totiž jich jenom využívají pro běžný život,
nebo jim nevěří a o ně nedbají. Snad by bylo dobře toto
dokumentovat vlastní zkušeností. U mne pojetí správného
nepocházelo z rozumových úvah nebo nemělo v nich původ. Bylo to
irracionální nutkání, jako když někdo z čista jasna ví, že to nebo ono
by bylo správné, ale neví, odkud k tomuto vědění přišel. Také mně
původ toho vědění unikal a vůbec nezajímal. Důležité pro mne bylo,
že se tu vyvíjela forma předvídavosti, a je-li inteligence schopností
předvídat, pak jsem tuto předvídavost zcela přirozeně přidal ke
svému smyslově rozumovému inteligentnímu kvocientu a byl jsem
označen společností jako inteligentní člověk. Tak takhle začíná růst
člověka nad úroveň normálního lidství. Nevzroste-li nad ně dost
vysoko a uvědoměle, člověk umírá zase ve stavu velmi podobnému
stavu zvířete, tak jako tomu bylo na počátku jeho pozemského života,
kdy se ze zvířecího stavu začal povznášet... co nevyužije dále než
lidsky, musí vrátit.
A.Watts dovede jedinečně vycházet z lidské průměrnosti, ale
pak do ní zase zapadá a průměrnost obhajuje jako něco přirozeného.
V tomto spise se naskýtá příležitost tohoto se dopustit v oblasti
sexuality. Neprominu mu tento úpadek mlčením. Měl bych pro něho
jedinou omluvu: že je zvyklý ze svého satori se vracet do tzv.
„přirozeného“ stavu omezenosti a že ji pak považuje za přirozenou.
Jenže, přísně vzato, člověk má možnost a schopnost dostat se tam,
kam lidství tak jako tak míří: do nepřerušovaného vědomí
nesmrtelnosti, a to již zde na světě a nikdy později. Pak ovšem je
přirozené nastoupit tuto cestu
do vědomí, které se od určitého stupně vývoje rozšiřuje bez
přestávky do nekonečna. Zdánlivě zde podporuji názor, že někde
vědomí vzniklo a od chvíle svého vzniku se pak stále rozvíjí. Tak
tomu není. Vědomí patří do kategorií nezrozeného, tedy věčného
odevždy.

Měšťáctví a venkovanství
K větě: „Kontemplativní mystik by řekl, že poznat Boha je právě
nepociťovat ho...“
Uvažující a povídavá mysl zároveň se smyslovou činností
opravdu vytvářejí mezi naším způsobem poznávání a poznávání
Boha nepřekonatelnou překážku. Veškeré vnímání smysly a potomní
zpracování rozumem je vcelku tím, co se v Otčenáši nazývá
pokušením přicházejícím od Boha.
V té vývojové fázi, ve které jsme, nutně potřebujeme smyslovou
a rozumovou činnost, abychom se stali opravdovými lidmi, tj. těmi,

pro které je připravena cesta k božství. Ještě jednou, promiňte,
nepřeji si, abyste tuto myšlenku přešli bez povšimnutí: Na jedné
straně potřebujeme smyslovou a rozumovou činnost, abychom se
mohli vůbec přiblížit k věčnému cíli, a na druhé straně tatáž činnost
nám zabraňuje v tom, abychom Boha poznávali. Nemá valného
smyslu, abychom myšlenky zastavovali a vymítali z mysli představy,
neboť obojím se ztratí obvykle i břitkost vědomí. Co tedy učinit:
správně řízená smyslová a myšlenková činnost roznítí zaujetí, a je-li
ono dostatečně mocné, samo překryje a zruší obrazy a slova a
nakonec se člověk ocitne za plného vědomí v prázdnotě, ve které
buď se vzdá sebe, tedy toho, kterého už zná, a tím se mu uvolňuje
cesta k neznámému, nebo se zalekne a vrátí se k tomu dosud
známému a cesta od sebe se mu uzavře. Právě definovaný vnitřní
sebezápor je jedním z nejúčinnějších prostředků k otevření dveří.
Pak přichází nechtěně odjinud pokoj, který je pravým ovzduším
věčnosti... Člověk tedy může jen připravit půdu, může do ní zasévat
vhodné myšlenky a obrazy, ale pak musí mít trpělivost dobrého
hospodáře, který musí vědět, že semeno sám nevytvořil, to že není v
jeho moci. Kdyby však člověk nezačal s obrazy, nýbrž s
překonáváním své vůle konáním správného, ne vždy příjemného,
prohlubovala by se v něm schopnost rozlišovací v tom smyslu, že by
poznával, co je v té chvíli relativně správné, nepotřeboval by se
nakonec ucházet o pomoc zvnějšku a zapíral by sebe tak účinně, že
by bez jakéhokoliv očekávání užitku pro sebe byl jednou velkým
užitkem překvapen - byl by přemožen vůlí, která není jeho a kterou
beztak ve chvílích správného rozlišení už dávno poslouchal. Ta by se
pak samovolně vlila do jeho mysli, smyslů a citů a začla by je ovládat.
Poznání však v této fázi ještě není dokonalé. Vyznačuje se spíše
horlivostí v plnění oné vůle než v potřebné trpnosti.
Autor vytýká křesťanům, že se staví za relativní dobro také
proto, aby se jím pustil do boje proti relativnímu zlu (absolutní dobro
nelze postihnout), jako by bylo možné jedno druhým potřít, zatímco
přirozeně poměr relativního dobra k relativnímu zlu je poměrem
nerozlučitelným. Jedno závisí na druhém, jak je tomu u jiných párů
dvojic. Žijeme všichni ve světě, v němž vládnou páry dvojic všeho
druhu, a kdyby se páry dvojic neprojevoval, nemohl by se člověku
jevit vesmír jako něco existujícího. Poměry v samotné přírodě nám
dosvědčují, že zlo s dobrem tam tvoří jeden nerozlučitelný celek.
Ježíš Kristus je zastáncem absolutního dobra, které se nepodobá
relativnímu dobru. Vyjádřil to velmi odvážně, že sám není dobrý,
nýbrž že je dobrý jen jeho Otec v nebesích. Nebyl-li Ježíš dobrým,
protože jako Bůh vtělený do člověka nemohl provádět nic jiného než
relativní dobro, pak se dá přesto říci, že absolutní dobro, které hájil,
stojí za relativním dobrem jako jeho opora. Proč tomu tak je? Ježíš

směřoval k porušení přírodní rovnováhy mezi relativním dobrem a
zlem. Postavil se na stranu relativního dobra a tím učinil
neudržitelnou i pozici relativního zla, neboť obojí může existovat jen
ve vzájemném, více či méně rovnovážném poměru. Stojí za
povšimnutí, jak nečekaně právě v životě Ježíšově se hlásí o moc a
ke slovu relativní zlo, zosobňujíc se v osobě Herodesa, satana na
poušti, farizeů a Jidáše. Ježíš však přesně rozlišoval absolutní dobro,
nepodobné relativnímu dobru. Jeho zázračná léčení způsobovala
relativní dobro, tomu nebo onomu bylo na čas pomoženo. Ježíš však
přesně rozlišoval relativní dobro od absolutního dobra, a také v tom
smyslu jednal a se vyjadřoval. Na jeho učednících neprobíhaly
zázraky s relativním dobrým účinkem, neboť Ježíš je vedl mistrně za
relativní dobro a zlo. Ovšem i Watts má pravdu, když si myslí, že
pouhým potíráním relativního zla není možno se dostat k
absolutnímu dobru, jehož odezvou je vnitřní svoboda. Proto učedníci
Páně ani za tři roky věrného sloužení relativnímu dobru v podobě
zázraků, to znamená v nejvyšší možné míře, nezískali ještě vnitřní
svobodu založenou na absolutním dobru. Za běžných okolností,
nejde-li člověku o nic více, než aby se stal služebníkem relativního
dobra, nepodaří se mu vymanit se ze spárů relativního zla. Jedno
vyvolává druhé, protože je s tím druhým spárováno. Tak se dá
pochopit, proč mnozí svatí tolik trpěli ďábelskými pokušeními,
o nichž běžný člověk nemá ani zdání. Na jiných místech jsem uváděl
jiná zdůvodnění tohoto pronásledování ďáblem. Tyto předešlé
důvody nemíním těmito dalšími rušit.
Watts si všímá ve svém spisu, že křesťané ďábla pokušitele
s oblibou znázorňovali podobou starořeckého boha Pana, chlupaté
hos ocasem a rohy, veselého boha přírodních vztahů. Usuzuje z
toho, že asketi svým počínáním dráždili přírodu, jejíž součástí je
lidská přirozenost, tedy že se stávali nepřirozenými. Tato narážka
nepostrádá pravdivý základ, ale jen v určitém případě. Jde o podobné
podráždění, které se projevuje u modlícího, pokud se snaží překonat
všechny myšlenky kromě myšlenky na Boha. Nežádoucí myšlenky,
které mu jinak na mysl vůbec nepřijdou, začnou se rojit a on proti nim
marně bojuje. Říkám-li marně, pak mám na mysli ty určité okolnosti,
za kterých je rozzloben Pan.
Tohle vysvětlím pomocí kontemplativní meditace (kuan). Snažíli se někdo o tzv. mantrická cvičení a přeříkává-li nějaké mantram v
těle, běžně se mu stává, že svou mysl neudrží při vytouženém
mantramu, nýbrž „musí“ honit jiné myšlenky, které se mu do toho
přeříkávání pletou. Pak dělá dvojí práci: soustřeďuje se na mantram
a honí cizí myšlenky. Výsledek je nulový, neboť sedí na dvou židlích.
Kuan se nedostaví. Napřed řeknu, kdy člověk při vyslovování
mantramu není rušen jinými myšlenkami, kdy nedráždí a neburcuje

své podvědomí, odkud tyto myšlenky přicházejí: Nevyslovuje-li
mantram proto, aby je vyslovoval, nýbrž proto, že je vrcholně zaujat
myšlenkou, která ho k opakování mantramu vedla. Konkrétně můj
případ. Po svém sedmnáctém roce života jsem dorostl z touhy po
konání správného do touhy po absolutním dobru, jímž mi v té době
začal být Bůh tak, jak jsem ho jednoho dne bez své vůle zažil. Od
chvíle onoho zážitku jsem neměl pokoje, protože jsem byl z tohoto
zážitku vyveden zase do běžného stavu vědomí, ve kterém si člověk
uvědomuje jen tento časoprostorový svět. V tomto zážitku byla
obsažena jistota, že se do něho zase vrátím, ale chyběl mi
prostředek, jímž se to může stát. Nechyběla však jistota, že ten
prostředek najdu. Za několik dní jsem se o něm domněle dočetl ve
Weinfurterově Ohnivém keři (Viz Umění žít). Weinfurter však dost
podivně označoval opakování mantramu v těle jako písmenová
cvičení. Opakování mantramu bylo pro mne od začátku něčím více
než písmenovým cvičením. Bylo to navracení do Otcova domu,
přičemž mantram bylo nejmenším ukazatelem cesty. Protože
za jeho vyslovováním stála zmíněná zaujatost pro Otcův dům, nejen
že vyslovování nebylo přerušováno myšlenkami, které by bylo nutno
zahánět, nýbrž dost brzo nebylo možno i při nejlepší vůli mantram
opakovat. (Než se to stalo, bojoval jsem s horším nepřítelem, než s
cizími a nechtěnými myšlenkami. Bojoval jsem s nechtěnými pocity v
těle. Ještě že jsem měl po ruce schopnost rozlišovací, která mi říkala,
že v těch pocitech není Bůh.) Ona zaujatost mne odvedla tak blízko k
Otcovu domu, že nebylo zapotřebí ukazatele. Povídavá mysl,
vyslovující mantram se dokonale zastavila, a nastalo něco, co se v
Číně nazývá kuan, tj. po meditaci nebo soustředění zastavení mysli,
ale zároveň zbystření a rozšíření vědomí. (Pozn.: Kdybych se byl
však zastavil u pocitů, které vyvolávalo opakování mantramů, byl
bych se býval jakýmsi osobitým způsobem začal klanět satanovi a
nebyl bych vyšel z pouště, jak tak mnozí přede mnou. Přesto jsem se
zdržel na oné podivuhodné poušti plné zázraků několik měsíců. Ti,
kdo tam zažívali mnohem podivuhodnější věci, zjevení svatých a
rozmluvy s nimi apod., ti se tam ovšem zdrželi mnohem déle.
Důvodem toho byly jejich představy, se kterými do toho stavu
vstupovali. Ale nebojoval jsem proti těm stavům, nýbrž přemáhal
jsem je zjemnělou koncentrací, v níž už ani jemné představy neměly
místo, protože bylo rozeznat jejich hrubost vedle jemnosti božího
tažení, které nemělo tvaru a dokonale se obešlo bez představy. Ty
mu dokonce škodily.)
Vysvětleno jinak na tomtéž příkladu. Normálně člověk
vyslovující mantram považuje tuto činnost za dobrou, kdežto
myšlenky, které tam nepatří, považuje za zlo. Je to vzor potírání
relativního zla relativním dobrem. To nikam nevede, leda k

vyčerpanosti z toho marného úsilí. Ježíš však zaséval do svých
učedníků absolutní dobro, moc Otcovu. Abychom to pochopili, měl je
k tomu, aby touto mocí dělali zázraky. Tím si soustavně
dokumentovali, že je nemohli provádět svou silou, a že tato síla by v
nich. Jednak se učili nevlastnit, jednak odvádět se od vlastní vůle.
Protože však jejich moc byla založena na víře v Ježíše Krista, bylo
nutno, aby se této víry dočasně vzdali pomocí potupné smrti
Ježíšovy. Tohle odpovídá v přeříkávání mantramů samovolnému
zastavení mysli, tj. aniž si to člověk přál, aniž se snažil k tomu nějak
přispět. Všechno je dopodrobna vysvětleno událostmi okolo Ježíšovy
smrti. Mohlo by snad uniknout vašemu pochopení, že boží moc se
stejnou měrou projevila zázračnou mocí, která vstupovala do
učedníků, jako bezmocností Ježíšovou na kříži. Nedělejte si z toho
nic, ani učedníci Páně tohle nepochopili dříve, než jim byl seslán
Duch svatý. Když se mi tato pravda odhalila v okamžiku, kdy jsem v
koncentračním táboře vzdal svůj život, nastalo dlouhé pětiměsíční
období, v němž jsem úplně přestal potírat relativní zlo relativním
dobrem, protože jsem přestal vládnout jak ctností tak hříchem.
Přestal jsem být ctnostný nebo hříšný, protože jsem zakoušel, že
skrze mne žije, miluje a poznává Bůh, a já už nedělám vůbec nic, co
by stálo za řeč, jen se mu odevzdávám celou svou bytostí, aby mohl
volně působit. To byl jeden z podstatných aspektů ztráty vlastního já.
Tato ztráta je však vždycky vyvažována znovuzrozením; člověk si
uvědomuje, že v něm žije věčné Já, které mimo jiné čím dál tím více
zastupuje lidskou mysl, lidské chtění a relativní dobro a zlo. Aspoň
ještě řeknu, jak jsem zaznamenával, že zastupuje i relativní zlo. Od
chvíle sebevzdání po dobu pěti měsíců jsem netrpěl, nebyl jsem
ohrožován esesmany, neměl jsem strach o život, hlad a žízeň apod.
Stavět strohý křesťanský kříž do protikladu s uvolněnými
pohyby a tvary přírody a dokonce s Taem, je možné jen tehdy, když
se nezná symbolismus Ježíšova života. Ježíš na kříži nemá přece
symbolizovat absolutisticky vládnoucího monarchu, nýbrž naopak
bezmocného mučedníka. Nepovažuji za správné směšovat
křesťanskou tradici, která se ubírala některými chybnými směry, s
Ježíšovým učením, které není vzdáleno pojetí Taa. Viz svědectví o
Ježíšovi: „Nalomené třtiny nedolomí.“
Brát podle potřeby útočiště ve Zjevení sv. Jana mi připadá
zvlášť pochybné, protože Zjevení se rozumí ještě méně než
samotnému Ježíšovu životu. Koho napadlo vidět ve Zjevení podrobný
rozbor vnitřního umírání jednotlivce? Jestliže však ta hrůzostrašná
líčení odpovídají do všech podrobností všem fázím vnitřní smrti, pak
ovšem citátu ze Zjevení je ve Wattsovi použito chybně. Zjevení
svatého Jana by si konečně zasluhovalo výklad, který by je vymanil z
tolika historizujících omylů. Jinde Watts správně praví, že „náš smysl

pro příbuzenství s tímto světem není spojen jen s jeho zřejmě
sympatickými a nádhernými aspekty, nýbrž rovněž s aspekty
úděsnými.“ Příroda hýří nemilosrdností právě tak jako draze
vykoupeným milosrdenstvím. Tam, kde nemilosrdně silnější ničí
slabšího a chová se jako vládce, mohli bychom mluvit o politickém
aspektu přírodního dění. Tyto snahy jsou však zbytečné. Stačí říci, že
vláda párů dvojic v přírodě nečiní z ní neproniknutelnou džungli,
nýbrž kolébku stále kupředu kráčejícího rodu, nejen lidského,
nadaného stupňovitě individualitou a vědomím. Je to opravdový
rozvoj zvnitřku navenek, jak velice dobře podotýká Watts. Stačí jen
dodat, že je nekonečný na obě strany, vznikem i vzestupem a
zánikem. Mé i Wattsovy výroky budou jednou překonány
dokonalejším výkladem a vhledem do skutečnosti. A je tomu tak
dobře. Závěrem této kapitoly se dalo něco důležitého dodat o
měšťácké povaze křesťanství.
Je pochopitelné, že tak malá hrstka apoštolů Páně se nemohla
rozběhnout po vesnicích, nechtěla-li plýtvat silami. Bylo třeba v
krátkém čase poučit co největší počet lidí, a k tomu poskytovaly
příležitost městské aglomerace. Ale při smrti apoštolů nelze ještě
mluvit o politické a mocenské povaze křesťanství. Teprve po roce
313 až 324, když se křesťanství stalo oficielně uznanou církví,
obecnou církví, karta se obrátila. Krutě pronásledovaní křesťané se
dostali k moci a okamžitě ji začali zneužívat zcela proti duchu
Kristovu. Pobíjeli pohanské kněze a ničili pohanské svatyně všude,
kde se nedaly pro odpor lidu převést na křesťanské chrámy. Nově
vznikající chrámy křesťanské nebyly ani zdaleka tak honosné jako
bývalé pohanské. Tam tedy nevznikl odpor a odklon od prosté
přírody! Spíše by se dalo říci, že pohanská honosnost kultu
imponovala křesťanům. A totéž by se dalo říci o židovském kultu.
Dávno víme, že podoba i obsah katolické mše jsou mnohem starší
než křesťanství. Dokonce vstup nejstarších křesťanských svatých
do dějin byl vědomě odvozen od mythologického podání starého
Řecka. Tak např. dodnes existují chrámy, a právě ty nejstarší,
Castora a Poluxe, které byly pojmenovány novými jmény svatých
Kosmy a Damiána, dále chrámy Artemidiny, které jsou dnes
v původních zdech zasvěceny Panně Marii (např. v Syrakuzách na
Sicilii) atd. Křesťané tedy vždycky jen nebořili, nýbrž také využívali
starých tradic ve prospěch nové tradice. Těžko se jim však pronikalo
na venkov, a proto slovo pagamus, venkovan, se kryje se slovem
pohan. Přál bych Wattsovi, aby byl měl příležitost navštívit některé
františkánské řehole dokonale srostlé s přírodou. Udělal by si býval
jiný dojem o odtažitosti katolictví od přírody.

Věda a příroda

Watts považuje původní asijské kultury za tradicionální
v tom smyslu, že se nesnaží využívat přírodu k nějakému
technickému pokroku, nýbrž naopak hledí „techniku“ života
přizpůsobit potřebám přírody. Proto podle jeho názoru nevznikla
v Asii žádná technicky vyspělá kultura. Watts se dále domnívá, že
pokus proměnit vzhled přírody pomocí vědy a techniky má své kořeny
v politickém typu křesťanské kosmologie. Uznává však, že naše
nynější kultura má už ráz pokřesťanský, tedy nesouvisí přímo s
křesťanstvím, ale má stejně politický charakter jako křesťanství, a
proto s ním po této stránce táhne za jeden provaz. Tady by bylo třeba
provést nějaké kosmetické úpravy Wattsova výkladu. V Asii, zrovna
jako v Evropě ve starých dobách, v nichž převládala řecká kultura,
nemohla vzniknout technologická kultura našeho typu hlavně z toho
důvodu, že tamní lidé nepřestali považovat náboženství za hlavní
prostředek poznání. My přece víme, že nejstarší Evropské university
vznikly z jader teologických fakult, jako např. první italské university,
pařížská Sorbona atd. Odrozování se teologii bylo způsobeno
tisíciletým úpadkem náboženského poznání, jak začlo ústupky
římskému státu, který křesťanství zprvu tvrdě pronásledoval. Teprve
když se začátkem čtvrtého století církevní představitelé uvolili slevit z
Ježíšových požadavků nezabíjet a nevlastnit, a tím vydobyli pro
křesťanství pozici státně schválené a státem chráněné instituce,
začlo křesťanství nabývat politickou povahu nebo aspoň opírat se
o politickou moc a pak dokonce světské politické moci diktovat.
Zkrátka církevní představitelé vsadili na špatnou kartu a tohle se jim
mstí dodnes. Naopak dnes politická moc hrozí křesťanství a
podrobuje si je. Začlo to tvrdě především v Anglii za vlády Jindřicha
VII. (1491-1547). Ten po sporu s papežem zabavil církevní pozemky,
založil anglikánskou církev a prohlásil se za její hlavu. Dosud
anglický král nebo královna zůstávají hlavami církve. K tomu
pochopitelně Watts nemá příležitost zaujmout ve své knize
stanovisko. Co se stalo veřejně v Anglii, to se dělo potichu ve všech
státech Evropy. Způsob soužití církve se státem (modus vivendi),
pokud je Církev státem vůbec uznávána, spočívá v tom, že např.
panovníci mají právo navrhnout představitele Církve ve svém státu.
To ovšem vedlo, zvláště
v Rakousko-Uhersku, k velkému zhoršení situace Církve jako
v instituci opravdu náboženského charakteru a začli ji brát jako
nástroj národnostního útisku. Lidé si nepřáli směšovat politiku
s náboženstvím, ale tím, že se všude zakládaly, vlastně po vzoru
Anglie, národní církve (v Rakousku dokonce vznikla církev
utlačovatelského národa), vplulo náboženství plnou parou

do moře politiky. V mohamedánském světě tomu není jinak, takže
křesťanství nelze označit jako specificky se lišící od východních
náboženství. Hinduismus byl od tohoto vývoje uchráněn, protože sám
nevytvořil žádnou oficielní věrouku ani církev s vrcholnými
představiteli. Starověké indické posvátné knihy - Védy, nahražují
veškeré politické vedení v náboženství. Jen samotná jejich existence
a obecné uznání, jemuž se dosud těší, zajišťují obsah náboženství.
My si už ani nedovedeme představit, že by např. Nový zákon mohl v
křesťanství zastat tuto funkci. Co by k tomuto odpolitizování
náboženství bylo zapotřebí? Především, aby křesťané, podobně jako
je tomu u hindů, neviděli v Bibli historický dokument, nýbrž návod k
životu. A všimněme si, co se v Indii děje s Védami jako s
dokumentem určeným pro praktické užití v denním životě. Život se
mění, Védy se nemění. Vznikající propast mezi původním textem Véd
a nynějším způsobem myšlení se nepřemosťuje škrty ve Védách,
nýbrž Upanišadami, stále nově se vynořujícími komentáři k Védám.
Komentáře k Bibli vznikly na Západě jednak z odporu k oficiálnímu
výkladu církevními představiteli - toto se v Indii nemohlo stát, protože
těch oficiálních představitelů tam prostě není - jednak z téhož důvodu
jako v Indii, že vědecký a technický pokrok zdál se překonávat
některá tvrzení Bible. Věda se u nás stavěla stále houževnatěji proti
náboženství. Proč se něco podobného neděje v Indii? Protože
slova Véd se stále nově
podkládají zkušeností náboženských
mudrců. Ti pak, je-li to zapotřebí, píší o svých zkušenostech
komentáře k Védám. Kdybyste si přečetli takový moderní komentář k
Védám, např. od Šrí Aurobinda Ghose, zjistili byste, kdybyste znali
Védy, že Ghos nepovažuje za nutné odporovat prastarým Védám,
nýbrž jen považuje za správné je znovu vyložit. A činí to opravdu
skvěle. Nepochybuji, že najde
v Indii své následovníky a že se tedy nikdy náboženství nebude
protivit vědě a naopak ani věda náboženství. Tato opozice by se stala
i na Západě nesmyslnou, kdyby se v Bibli začal vidět nástroj k
výchově člověka pro běžný život. K tomuto převratu v myšlení však
nemůže dojít do té doby, dokud se budou např. Ježíšovy výroky
oddělovat od jeho života. Zatím největším neštěstím křesťanství je,
že pouhý slovní komentář Ježíšův k jeho životu je považován za
téměř jediný zdroj křesťanského učení, kdežto symbolicky podaná
předloha pro život vůbec není pochopena, a proto není vůbec brána v
úvahu. Evangelické církve našly z tohoto nepochopení aspoň jakési
náhradní řešení, že se více chopily Pavlových komentářů (epištol) k
Ježíšovi než Ježíše samotného. Jenže toto počínání je pouhým
vyhýbáním se přímému styku s životem Kristovým. Nemůže být tedy
trvalým představitelem správného křesťanského myšlení. Je to
přechodné řešení, kterého bude zapotřebí tak dlouho, dokud se

nenajde smysl celého Ježíšova života, ne jako něco tajemného,
nýbrž jako něco lehce srozumitelného a hlavně napodobitelného.
Nezapomínám na zvláštní povahu Nového zákona, kterou se
liší od Véd. Nový zákon vypráví ve čtyřech verzích o Ježíšově životě,
tedy „historizuje“!, kdežto Védy nic takového nečiní. Tato specifičnost
Nového zákona by se však dala snadno využít kladně, kdyby se
uznalo, že se v Novém zákoně historií Ježíšova života hledí
postihnout věčně platné vztahy zasahující do lidského života, tedy
něco úplně přirozeného z hlediska lidského života, přestože běžný
lidský život do těchto výšin dosud nedospěl. Kdyby se Nový zákon
bral jako vyčerpávající ukázka věčných vztahů člověka k přírodě i k
Bohu, tedy k existenci, která se mění a k existenci, která je, a tedy se
nemění, pak by rázem připadaly všechny rozpory mezi vědou a
náboženstvím jako vzniklé z obapolné neinformovanosti.
Takže věda si myslí, asi právem, že více porozuměla přírodě
než náboženství, a proto se distancovala od náboženství a jejích
názorů na přírodu. To říkám vědomě velmi mírně a nebojovně,
protože v praxi to byl mnohdy boj na nůž. Jenže platí zatím: Tak
zvaně vědecky uznávanými prostředky ke zkoumání samotné přírody
věda nemůže proniknout do pochopení přírody dále než k jejímu
využití technickým způsobem. Vezměme si příklad vědního oboru,
který se nejživěji stýká s přírodou - lékařství. Je dobře, že se
vymanilo ze středověkých pověr spojených s léčením, že si přibralo
na pomoc chemii, fyziologii, psychologii a jiné vědní obory, ale kromě
toho, že tím zmnohonásobila účinnost svých diagnostických i
léčebných metod, podcenila širokou oblast lidské přirozenosti, do
které tito pomocníci nezasahují svými postupy.
Uvedu jen jeden příklad, jímž podpořím tuto námitku. Třetinu
svého života prospíme a domníváme se, že kromě tělesného a
duševního odpočinku nám spánek nepřináší žádný další užitek. Proč
zastáváme tento omyl? Protože nám chybí náboženská zkušenost,
při které se dostáváme za hranice bdělého stavu i spánku. Z této
zkušenosti vyplývá, že nežijeme jen ve svém hmotném světě a
prostředí, nýbrž že spíme při bdělém stavu v dalším prostředí, v
němž jsme i za těchto okolností trpně obsaženi. Člověk se však
dokáže ve snu probudit - zatímco jeho tělo nadále spí - k životu, který
běží na jiné úrovni, než jakou si v bdělém stavu uvědomujeme.
Člověk s maximální náboženskou zkušeností se dokonce za bdělého
stavu - napřed jen v extázi, později bez transu - dovede se svým
vědomím ocitnout ve věčném životě, který je jeho pravlastí. V tomhle
zatím nemůže něco jiného náboženství zastoupit, nahradit. V bdělém
stavu spíme tak dokonale v té oblasti, kterou svým vědomím obsáhl
Ježíš, že právem nás nazval mrtvými („Nechť mrtví pochovávají
mrtvé.“) Úroveň, na které Ježíš žil, definoval jednoduše: „Já a Otec

jedno jsme.“ Jak se dopracovat tohoto stavu, to přišel ukázat svým
životem, a o tomto svém úkolu řekl, že si přeje, aby jeho učedníci byli
jedno s Otcem jako on sám s ním jedno je. Tohle zatím nemůže
zastat nic jiného než náboženství, lépe řečeno náboženská
zkušenost, považujeme-li zkušenost, ke které vede Ježíš, za
zkušenost náboženskou. Dala by se však nazvat vědeckou v
nejlepším smyslu slova, kdyby se věda nedistancovala od zmíněné
náboženské zkušenosti jako nevědecké. Neměla by se té chyby
dopouštět, protože při této zkušenosti jde jen o dosud obecně
neznámou manipulaci s vědomím a s vůlí.
Obecně vzato: Ježíš ve svém vývoji vědomých vztahů vnímal
vztahy, souvztažnosti a závislosti, kterých si my v našem vývojovém
stavu vůbec neuvědomujeme. Ten dojem nabude každý, kdo čte
Nový zákon.
Pak ovšem tak zvaná progresivistická tendence západní kultury
není tak úplně scestná a zavrženíhodná. Pokrok její se sice ubírá
cestami jinými, než kam sahá Ježíšova zkušenost, ale to je dáno
spíše prostředky, kterých používá, než omyly, kterých se dopouští.
Používá totiž výběrově jen těch prostředků, na které mu dosavadní
stav vědy ukáže a doporučí. A těch prostředků je málo a jejich
závažnost na poli poznání je dosud nepatrná, nebo při nejmenším
vede
k
jednostrannému
procesu
vývoje.
Kdybychom např. pochopili
závažnost prostředků doporučovaných Ježíšem a pak jich začli
soustavně používat, stal by se z jednostranného prostředku
mnohostranný rozvoj i těch spících a dřímajících složek lidské
přirozenosti. Ony by přestaly být nadpřirozené, co chvíli by jedna po
druhé přecházela z „nadpřirozených“ a z „náboženských“ přístupů do
oblastí zcela přirozených. Mohu takhle usuzovat s úplnou jistotou,
protože od doby opakovaných operací za vědomí se bez
náboženského zaujetí, bez víry v náboženské hodnoty, bez víry v
Boha do mého vědomí vtíraly „nadpřirozené“ prvky v podobě
rozeznávání relativně správného i s mocí, rovněž „nadpřirozenou“,
zařizovat se podle tohoto poznávání. Teprve v 17 letech do mého
života vstoupilo něco, co zevní pozorovatel by vyjádřil slovy „náhlé
obrácení na víru“ nebo „nadpřirozený zásah do lidské přirozenosti“,
ačkoliv o nic takového v podstatě nešlo, nýbrž přihodilo se v podstatě
něco úplně přirozeného: nádoba lidského vědomí se naplnila vlivem
soustavného odstupování od vlastní vůle a přetekla do nové kvality. A
tato řetězová reakce je připravena v nitru každého člověka, a kdo se
řídí Ježíšovým návodem „zapři sama sebe“, u toho začne probíhat.
Tento návrh Ježíš sám rozpracoval svým životem do etap únosných
pro lidi
na kterémkoliv stupni duchovního vývoje. Tím rozpracováním je

symbolika jeho života, které se, bohužel, i v životě víry přisuzuje
pramalá váha, ne proto, že by se jí úplně nerozumělo, ale protože i ti
vpravdě hluboce nábožensky založení lidé považují za velmi troufalé
následovat Ježíše Krista krok za krokem, celým jeho žiovtem. Na
pomoc proti této poraženecké náladě jsem napsal Umění následovat
Krista (UNK) a Sladké jho (SJ). Tamní argumenty zde nebudu
opakovat, neboť zde píši pouhý komentář.
Zkušenost mne vedla k poznání, že Ježíš od chvíle křtu
v Jordánu vystupoval se svým vědomím z časoprostorové závislosti
až tak daleko, že mohl prohlásit na kříži: „Bože, odevzdávám ti svého
ducha,“ tj. mysl, která je naplněna časoprostorovými vjemy. Protože
však svým životem znázorňoval proces, který se dá napodobit jako
vzor (Vizte jeho výrok: „Svůj příklad dal jsem vám“), stačí vyčíst z
děje jeho života návod, jímž se má přejít vědomě z jeho
časoprostorové závislosti do absolutní nezávislosti na časoprostoru a
pak se tímto návodem řídit. Proces ten se uskutečňuje v podstatě
sebezáporem. Ten však nemůže být úplnější, než jaká je míra
sebepoznání. V tomto smyslu má celý ten proces svou gradaci
protkanou fázemi anihilace, relativně a dočasně nutného
sebezmenšení. Odvolávám se přitom na matematickou symboliku, o
níž víme, že bez ní by nebylo možno provést žádný složitější
výpočet. Lze říci, že matematika stojí a padá s dokonalostí své
symboliky. Totéž platí o zmíněném osvobozovacím procesu. Uvedu
jen namátkou z Bible některé důležité symboly, které vyjadřují
vzestup: křest v Jordánu: „Tento je syn můj milý, v němž se mi
zalíbilo“; nebo slavný průjezd Ježíšův Jeruzalémem na oslu krátce
před potupnou smrtí. A jiné dva symboly, které vyjadřují odstup od
sebe: útěk do Egypta po narození Ježíše v Betlémě a smrt na kříži.
Už třeba jen tyto čtyři symboly naznačují jasně, čeho dvojího je třeba,
aby proces mohl probíhat a nezastavil se. Berme tyto ukázky jako
živé symboly našich možností.
Watts se velmi výstižně vyjadřuje o lidském těle, že „kůže je
právě tak pojítkem jako dělítkem, protože je jakoby mostem, jehož
vnitřní orgány mají styk se vzduchem, teplem a světlem.“ A pokračuje
v tomto duchu dále.
Vezmu si zase na pomoc zkušenosti indických jóginů, abych
Wattsovu myšlenku dotáhl kousek dál. Jógin otevírá v těle lotosy,
které tam už jsou, ale nejsou zatím otevřeny. Tato střediska jsou
branami k daleko širší přírodě, než jako poznáváme pomocí smyslů.
Tyto lotosy se otevírají nejen obrazovou a slovní představou, nýbrž i
manipulací s dechem, a tak je přitom asi nejdůležitější. Rozdílná
frekvence dechu totiž způsobuje přechod zindividualizovaného
vědomí do jiného rozsahu vln, než ve kterém vnímáme hmotnou
přírodu. Takhle objevované oblasti přírody jóginovi dokazují, že tělo

má ještě jinou funkci, kterou je ono spojeno s přírodou, než jakou zná
běžně člověk. Jakmile jógin otevře kterýkoliv ze sedmi lotosů, začne
vědomě žít v přírodě, která náleží do úrovně toho lotosu, asi
podobně, jako my žijeme
v přírodě, která odpovídá našim smyslovým vjemům. Jako by se
probouzíme po spánku do bdělého stavu se všemi jeho příznaky
smyslových vjemů a jejich rozumového zpracování, tak jógin se
probouzí z nám známého bdělého stavu do jiného druhu bdělosti s
mimosmyslovým vnímáním. Abyste si o tom mohli učinit nějakou
představu, k tomu potřebujete vědět, že se v těchto stavech vědomí
projevuje smrtelná lidská duše, která není tělesná, má všechny
smyslové i rozumové schopnosti jako tělesný člověk, ale není
brzděna právě tou lidskou kůží nebo toporným tělem vůbec. Tělo
funguje jen jako spontánní přisluhovač, tj. duše ani neví, že ono
přisluhuje, a že by nemohla bez živého těla a bez spojení
s ním odstartovat do jiné úrovně vědomí. K tomu bych měl aspoň říci,
že je-li těch úrovní vědomí podle Indů sedm, a všechny se dají
dosáhnout v živém těle, nikdy a za žádných jiných okolností jindy a
jinak, platí pak, že umře-li tělo, nastává konec tomuto rozběhu.
Protože však člověk třetinu svého života prospal a tam ve spánku
samovolně uskutečňoval vstup do jiné úrovně vědomí, symbolizované
v lidském těle svadhistanou, má do této úrovně po fyzické smrti
přístup se svým vědomím a smrtelnou duší proto, že mu zbývá
astrální tělo, o které se může lidské vědomí opřít. Indové se
nezajímají o záhrobní život, protože je zbaven hmotného těla, a oni
vědí, že bez úplného transformátoru vesmírných sil, jímž toto tělo je,
se nedá vejít vědomě do věčného života. Člověk ví o své duši tak
málo, že i po smrti se dopouští z této neznalosti mnoha chyb,
především té, že se domnívá, že ze záhrobního života přejde po
nějaké očistě do dalšího tělesného života, čili, že se odtamtud
převtělí. Chyba je totiž
v tom, že se dokonale zapomnělo na příklad a výroky Ježíšovy a také
se chybně vyložily různé výroky ze Zjevení sv. Jana. Výsledkem toho
bylo a je, že se nerozlišuje mezi smrtelnou a nesmrtelnou duší.
Člověk v posmrtném stavu dříve nebo později dokáže sebe oprostit
od tělesnosti tak, že sebe spatřuje jako duši, a přestože tato duše má
všechny smysly, nevidí ji, ani jinými smysly ji nevnímá, jen o ní ví, na
rozdíl od člověka žijícího na zemi, který o ní neví. Tento fakt se stane
lehce otcem myšlenky, že ten, koho smyslové nevnímá, jen o něm ví,
je jeho nesmrtelnou duší, zatímco pravda je taková, že člověk od
chvíle narození na světě začal vytvářet já a toto já přežilo fyzickou
smrt, po smrti se napřed ztotožnilo s astrálním dvojníkem, a jakmile
se dostalo z tohoto způsobu života zpola pozemského, zpola
nepozemského, začlo být nezávislé i na astrálním těle, mohlo se do

něj oblékat a z něho svlékat, čím dále snáze a s čím dále menší
potřebou se do něho obléci, začlo se odrozovat pozemskému životu,
začlo na něj zapomínat, a začlo přijímat světlo, dočasně i život, ze
zdrojů, které jsou nám uzavřeny.
Za takových okolností - protože zažívá něco vznešenějšího než zde
na zemi (např. žluté světlo svědků Moodyho) - snadno podlehne
dojmu, že tam probíhá něco, čemu se říká očistec, a neví, že jde o
začátek něčeho, co sv. Jan ve Zjevení nazývá druhou smrtí.
Radžajógin se už za pozemského života přesvědčuje, že jde o omyl.
Začátek jeho zkušenosti není nikterak vyjímečný. Stává se mnoha
lidem, že se ve snu probouzejí do bdělého stavu, i když tělo stále spí.
Zdá-li se vám, že jste se ve snu probudili a ve skutečnosti spíte dále,
pak vězte, že tímto probuzením končí pouhý sen a začíná bdělý stav
na úrovni svadhistany, tedy spánku. Zkušenost radžajógina je
obdobná.
Ve svém soustředění za bdělého stavu se probouzí do jiného druhu
bdělosti, za které ztrácí přímý kontakt se světem zprostředkovaným
smysly, ale nabývá styk se smrtelnou duší, která postupně proniká do
sedmi úrovní vědomí. Jenže na konci té řady proměn v úrovni vědomí
má živý jógin pořád k dispozici živé fyzické tělo, a posbírá-li všechny
zkušenosti nabyté proměnami vědomí a opře-li se o zkušenost
vůdce, který šel před ním toutéž cestou, vybaví se ze všech úrovní
vědomí, tj. ze všech jeho omezení, a ocitne se za nimi na svobodě,
která pozůstává v tom, že individualizovaným vědomím přetéká do
svého pravého věčného já, které nezačalo nikdy být a proto ani nikdy
nekončí.
Doufám, že se z mého výkladu dá pochopit, jaký je rozdíl mezi
zkušeností radžajógina a zkušeností člověka, který se probouzí ve
spánku a jeho tělo dále spí. Tento člověk se probouzí do bdělého
stavu jen na úrovni, kde ono snění probíhalo, kdežto jógin se dostává
z bdělého stavu (který stojí řádově mnohem výše než spánek se
snem) do obsáhlejšího bdělého stavu. Dociluje to podivuhodným
způsobem, že zužuje svou pozornost (např. na obraz čakramu) a
manipuluje s dechem a tělesnou dispozicí tak, aby zapnul tělesný
transformátor do vyšších funkcí. Tohle spící člověk může učinit jen v
nepatrné míře. Zemřevší člověk se v tomto smyslu podobá spícímu
člověku. Jeho východiskem nemůže být stále narůstající vědomí,
nýbrž jen takový rozsah vědomí, který stačí unést onen zbytek
transformátoru, jímž je napřed astrální tělo ve spojení se smrtelnou
duší, později smrtelná duše sama už bez astrálního dvojníka. Tím je
dán omezený rozsah vzestupu vědomí.
Zkušenost indických radžajóginů je příliš stará a ustavičně se
opakující, než aby se dala přejít rozpačitým mlčením nebo dokonce
neuznáním. Watts však praví, že obrazová symbolika je Západu cizí,

a proto nepoužitelná v našich poměrech. Je tomu tak, ale přesto
zkušenost zůstává zkušeností. Je-li něčím, co si lidé po tisíciletí jen
nesugerovali, nýbrž něčím, co jim rozšiřovalo vědomí, pak by bylo
dobré se podívat, zda bychom se nemohli dostat k téže zkušenosti z
jiné strany a jinými prostředky.
Napřed je nutno říci, že Indové pomocí radžajógy pronikli
hlouběji do pochopení přírody než naše věda, takže přírodu nikdy
nevykořisťovali (věděli totiž, že my na téže větvi přírody sedíme a z
jejího dobrodiní žijeme), zatímco my si opačnými činy podřezáváme
větev, na které sedíme. Můžeme však mít vážné námitky proti tomu,
jak Indové zacházejí s onou částí přírody, kterou je člověk. Převážná
většina Indů fyzicky strádá a duševně se omamuje přebujelou
obrazotvorností mytologického ražení. Můžeme však říci, že
radžajóginský mistr si dokáže jít pro člověka tam, kde je, i do té bujné
obrazotvornosti, a spoutává ji do sedmi obrazů. To mi připadá jakoby
vyváděli člověka z džungle. Nedá se říci, že princip zacházení s
člověkem je u mistrů chybný, nýbrž že je nenapodobitelný pro nás v
tom smyslu, že my jsme se svou obrazotvorností a představami o
životě jinde než indický člověk, a proto ten, kdo by nás chtěl vést,
musel by si pro nás jít zase tam, kde my jsme. K tomu, abychom to
mohli sami provést bez pomoci mistra, je třeba více než čehokoliv
jiného, abychom věděli, kde jsme, nebo ještě lépe, čím jsme
připoutáni ke své nízké a jednostranné úrovni poznání. Abyste mě
brali vážně, musím vás podobně jako činí Watts, přesvědčit o tom, že
naše úroveň poznávání je nízká a že ji lze zvýšit jinak než lineárním
nabýváním vědomostí. Totiž tento náš lineární způsob nabývání
vědomostí je obvykle mýtem, jakým je u Indů klanění se mnoha
bohům. Možná, že nevíte, že radžajógin na tyto bohy nevěří, kdežto
my jsme svým způsobem vrcholně věřící, a obsahem naší víry je, že
skutečnost, kterou nám dovolují vnímat smysly nebo která je nám
dostupná rozumovou úvahou, považujeme za jedinou skutečnost.
Přitom však nevyužíváme svých vrozených přírodních schopností ani
tolik jako zvířata. Přesvědčil jsem se o tom už v předškolním věku,
když jsem se dal husami dovést do žlutého světla. Tento stav vědomí
je člověku přístupný, ale vlivem svých fixních představ člověk do
něho nevstupuje, nebo do něj vstupuje jen tehdy, když je mu život se
vším všudy brán, jako se stalo mně při operacích za vědomí nebo
jako v klinické smrti. Upozorňuji však, že co jsem zažíval já, nebo
lidé, kteří prošli klinickou smrtí, je ubohý začátek rozšířeného
vědomí, ve srovnání se zkušenostmi radžajóginů. Proč tomu tak je?
Protože člověk může proniknout do hlubších vrstev vědomí jen tehdy,
když opustí svou víru, která ho udržuje na povrchu. Příklad: Spíme-li
a zdá se nám něco, vidíme obrazy, které jsou převzaty z bdělého
stavu a

z příslušného jejich rozumového zpracování. V takovém druhu
spánku se však děje něco, co se nestává za bdělého stavu.
Představy nejsou tak přísně sešněrovány rozumovým soudem jako v
bdělém stavu, jsou tedy nesmyslně popřehazovány a pokrouceny,
vybočují i z běžného časového rámce. Tu se nám však také může
stát, jak jsem už řekl, že sice nepřestaneme spát, ale zdá se nám, že
jsme se probudili. Po takovém probuzení v pokračujícím spánku se
děj snu výrazně pozmění. My totiž začínáme žít na úrovni
svadhistany, zatím co jsme tam před tím jenom snili, tedy fakticky
nežili, jen jsme se obírali svými představami převzatými pamětí z
podvědomí. V probuzení
za pokračujícího spánku vidím přirozený zásah lidského vědomí do
jinak nepřístupných oblastí vědomí. Nuže, a indický radžajógin,
vlivem jiných okolností vstupu, vstupuje do těchto oblastí z bdělého
stavu, a tím se záměrně dostává dále a soustavněji dále proniká. Je
tento vstup do rozšířeného vědomí z bdělého stavu možný i pro nás
a bez obrazů, které jsou nám cizí? Má zkušenost, ale nejen má,
praví, že ano. Co teď řeknu, nebude ani v nejmenším obhajobou
nerozumného jednání, nýbrž jen připomínkou, že pro nás všechny je
připravena řada jiných vstupů do jiných úrovní vědomí, a že je už
vlastně používáme, jenže nevědomě (a to by nebylo samo o sobě to
nejhorší) a namátkově. Tak třeba: Nemůžeme si na něco
vzpomenout, ať se namáháme, jak chceme. Pak zanecháme námahy
a rázem si vzpomeneme. Tato schopnost používat záznamu v
podvědomí se obvykle dále nerozvíjí, protože není pěstována za
jiným účelem, než aby se překlenula zapomnětlivost. Nejsou vzácné
případy, zvláště mezi příbuznými a dobrými přáteli, že jeden ví o
druhém, že mu právě hrozí nějaké nebezpečí. Je to vědění nechtěné,
přicházející samovolně, a ovšem ne z rozumu ani z podvědomí.
Jiným případem jsou spontánně pronášené rady, které se svým
obsahem vynořily nechtěně, a ukázalo se, že byly lepší než rady
pronesené po úvaze apod. Ejhle, oblast samovolnosti, tatáž z níž se
řídí dech a klepot srdce, se náhle nečekaně provalila
do vědomí. To jsou náznaky, že i „neškolený“ člověk má v sobě
otevřeno nějaké vědění za rozumem, které nazývám rozšířeným
vědomím. Člověk dokonce, aniž ví jak, dovede rozšířit vědomí, čili
zná „metody“, jak je rozšířit. Probouzí se zkrátka z bdělého stavu do
stavu jiného širšího vědění tak jako radžajógin. Důležitá je přitom
okolnost, že ty schopnosti za rozumem tady prostě jsou, i když
nejsou využívány a pěstěny, a že jsou tu aspoň v té nejzákladnější
míře proto, že náležejí k lidské přirozenosti, i když člověk po nich
netouží a za nimi nejde. Tenhle ubohý začátek je správný. Ani
radžajógin, a kterýkoliv jógin jiného typu, nerozvíjí „nadpřirozené“ síly
(siddhis) k tomu, aby jich využíval pro pozemské účely. Fakirství a

divotvůrcovství považuje za zvrhlost nejhoršího druhu. Proto Indové
dodnes nepochopili, proč Ježíš dělal zázraky. Měl k tomu několik
pádných důvodů. Uvedu některé z nich:
1) Zázračnou činností podporoval víru svých učedníků. Šel si
totiž pro lidi, kteří se o víru opírali jako o hlavní prostředek vývoje,
musel s nimi jednat jinak, než by byl mohl jednat s lidmi, kteří na
prvním místě šli cestou lásky nebo poznání.
2) Dokazoval, že jeho léčení nesouvisí s tím, čemu v Indii říkají
karma. Bojoval zázraky proti pojetí osudovosti, jak byla zakotvena v
myšlení tehdejších lidí na Blízkém východě. Tuto chybnou víru potíral
soustavně právě „zázračným“ uzdravováním. Z uvozovek vidíte, že
sám nevěřím, že šlo o zázraky, nýbrž o mistrovsky provedenou
manipulaci s lidskou myslí a s lidskou hmotou.
3) Zázraky dokazoval, že není jiného Satana než víra
v samoúčelné egocentrické ego, přičemž na lidské tělo chtěl ukázat
jako na něco, co pochází od Boha a má ničím nenahraditelnou
schopnost přetvořit člověka na vědomě boží bytost. Tohle budu
muset podrobněji vysvětlit: Ježíš léčil choroby těla a citový vztah k
tělu nepovažoval za chybný. Dokonce řekl, že nikdo nemůže dát více
než své tělo nebo život v těle. Tento jeho velmi kladný poměr k živé
tělesnosti způsobil později, že se tradice začla domnívat, že
vstaneme v lidském těle při posledním soudu a zakazovala spalování
mrtvol. „Vzkříšení těla“ při posledním soudu má však jiný význam,
než jaký se mu přisuzuje. Poslední soud se zakouší v živém těle
během pozemského života, takže v těle se křísí vědomí věčného
života, a nikoli někde jinde než v lidském těle. Vzkříšení, které v těle
probíhá není jednorázovou záležitostí, nýbrž procesem, který Ježíš v
jeho začátku označuje jako znovuzrození z vody a v jeho poslední
fázi jako zrození z Ducha, a celý ten proces předvádí od křtu
v Jordánu až po nanebevstoupení a seslání Ducha svatého. Kdo
pochopí tuto symboliku, bude dokonale informován o tom, jak tento
proces probíhá za pomoci těla. Tento proces by však nemohl
probíhat, kdyby nebyl veden celobytostní zaujatostí. Zatím, aniž si to
přiznáváme, jsme úplně zaujati tímto naším světem, to je jediné
zaujetí, které může být úplné. (Vzpomeňte na Maří Magdalenu, jak
dovedla z jednoho úplného zaujetí přejít do druhého, ležícího v
opozici k prvnímu). Zůstaneme-li u tohoto „rodného“, na tomto světě
původního zaujetí, proces se zastaví právě u tohoto rámce těch tří
případů, které jsem vpředu vyjmenoval. Proto Ježíš napovídá, jak se
z této situace vymanit, slovy: „Zapři sama sebe.“ Mluví přitom k
dospělým lidem, kteří už svůj život na zemi rozvinuli. Podal pro
takového rozvinutého člověka dokonalý návod k sebezáporu. Ve
třiceti letech svého života se vzdává svého bydliště na zemi, své
matky a svých bratří, a od té chvíle je přestává vlastnit, nejsou jeho

(Viz jeho slova: „Kdo je má matka, kdo jsou mí bratři.“ Proto však je
nepotřebuje fyzicky opustit!) Přestávat vlastnit, to je celý program.
Namísto toho spravovat nebo hospodařit se vším jako s něčím, co
není naše. To je program nikoliv pro ústraní, nýbrž pro život mezi
lidmi, jak potom vzápětí po Jordánu Ježíš začal ukazovat
všemožným způsobem. A tady už vstupuje do hry nový prvek
v józe nepříliš známý: „Miluj svého bližního jako sebe samého.“ - A to
je aktivní nejvyšší míra správného sebezáporu - a „miluj Boha....“ - a
to je nejvyšší správná trpná míra sebezáporu. První je aktivní,
protože by nebylo správné, kdybychom se v lásce
k bližnímu jemu především odevzdávali. Začal by nás vykořisťovat
nebo by nás považoval za blázny. Druhý druh sebezáporu je trpný,
protože Bohu se máme odevzdávat. (Všimněte si, jak
u Ježíše toto odevzdávání mělo povahu naprosté poslušnosti a
opuštění vlastní vůle, a konkrétním způsobem, nebylo to žádné
utápění se v citech a civění v nečinnosti.) Zde platí ono, „Kdo dá svůj
život,“ dá nejvíce a více dát nemůže.
Použiji příležitosti, která se mi zde naskýtá, abych promluvil o
lásce k Bohu a ke člověku z jiného hlediska, než ze kterého jsem
dost často o tomto závažném Ježíšově požadavku mluvil:
V Novém zákoně se praví: „Pokrytci, dobře prorokoval o vás
Izaiáš, když řekl:
Lid tento ctí mne rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marně
mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.“
(Mat.XV, 7-8. Mar.VII, 6-7)
Od chvíle, kdy jsem nastoupil koncentračním prostředkem
přímou cestu k Bohu, tj. kdy jsem usiloval o vědomé a trvalé spojení
s Bohem, pociťoval jsem, že největším mým nedostatkem na této
cestě je malá láska k Bohu, a proto jsem po devět let neprosil o nic
jiného než o lásku k Bohu, která by převažovala veškerou mou lásku
k čemukoliv jinému. Byla to prosba velmi upřímná a její vyslyšení mi
připadalo být velmi naléhavě nutné, neboť jsem opomíjel všechny
ostatní prosby. Postupně během let jsem nabýval přesvědčení, že
má prosba není vyslyšena, protože jsem si byl jist tím, že miluji Boha
stále méně. Až přišel koncentrační tábor, kde jsem konečně ztratil
víru ve své schopnosti a vůbec ve správnost svého postupu na cestě.
Když ve mně tehdy uhasla poslední jiskra víry v sebe, a víte, že
uhasla při týrání s konkrétním ohrožením života, náhle, nečekaně,
za pomoci přímého ohrožení života, jsem byl přinucen se života
vzdát, jsem kromě jiného pochopil, co znamená pro mne příkaz
„milovati budeš Boha z celého srdce, mysli, duše a síly a bližního
jako sebe.“
Ježíš řekl jindy: „Jak můžete milovat Boha, kterého nevidíte,
když nemilujete bližního, se kterým se stýkáte.“ Čímž zároveň

komentoval svůj výrok o lásce k Bohu a k bližnímu. Přál si, abychom
milovali bližního jen jako sebe, tj. tak nedokonale, jak jsme schopni,
především pro svou nevědomost a neochotu být poslušni správného.
Kolik kolem nás chodí kuřáků, kteří všichni vědí, že si škodí, ale
přece kouří. Milují sebe a zároveň jsou vůči sobě bezohlední. Totéž
platí o požívání alkoholu a o mnoha jiných věcech. Kdyby někdo sebe
miloval celobytostně, byl by nenormální, nebo jako takový
nesnesitelný ve společnosti, ve které žije. Naštěstí není dokonalých
sobců. Lidská sebeláska se projevuje činy. Je tedy součástí lidské
činnosti, i když její základy jsou v myšlenkovém světě. Protože však
člověk ve své činnosti je omezen mnoha činiteli, i jeho láska k
bližnímu je omezena přirozeným způsobem. Proto Ježíš nepožaduje
žádnou absolutní lásku k bližnímu, nýbrž radí, abychom milovali
bližního relativně, tolik jako sebe, tedy nedokonale. Až sem nám
zajisté připadá být Ježíšova řeč velmi moudrá, ale když mluví o
absolutní lásce k Bohu, kterého nadto neznáme, řekli bychom, že
mluví nemoudře. A přece jen jeho moudrost v tomto výroku se
rozběhla na mnohem vyšší úrovni. Ježíš v tomto výroku mluví o trpné
vnitřní modlitbě, která zprvu nejsnazším způsobem se dostává ke
svému prvnímu vrcholu láskou z celého srdce. Pokud se tu vzbuzuje
láska celého srdce, pak ovšem ostatní bytost lidská, nedotčená tímto
vzestupem a zůstávající hluboko v relativnu, musí odpadnout. Z toho
pak pocházejí vytržení a extáze, při nich tělo ve všech svých
obvyklých funkcích odpadá, aby nepřekáželo svou omezeností
absolutnímu vcházejícímu citem, srdcem. Tohoto absolutního vstupu
se dosahuje odevzdaností: člověk se dá přemoci citovou láskou,
neunese ji, vzdává se jí. Už při tomto prvním vstupu absolutní lásky
do vědomí člověka je patrno, že kromě vědomí se všechno ostatní
ztrácí. Vědomí totiž přímějším způsobem vychází z věčnosti než
např. naše pozemská existence. Je zasazeno do lidského těla již
přišlého na svět, již hotového, jako poslední a nejzazší článek lidství.
Mysl, jak ji známe, svým způsobem vězní toto vědomí, a proto,
jakmile mocí boží začneme milovat z celé mysli, ta povídavá a
rozjímavá mysl, kterou známe, zmizí, neboť by svou relativní
povahou znemožňovala ono „z celé mysli své“ (napřed jen při vnitřní
modlitbě celá, žádnou myšlenkou nerozlišená mysl, tedy mysl
nezastíněná myšlenkami všeho druhu a myslí). Zastavení toku
myšlenek bez ztráty vědomí má za následek, že se člověk dovídá
bez obvyklého myšlení. Není mu ovšem uzavřena ani moudrost
ukrytá v Písmu svatém, která mu byla do té doby skryta. V tom
případě stav mysli se nepodobá extázi srdcem. Člověk neupadá do
transu, přestože všechno lidské odpadá jako relativní a zůstává jako
tichý, smysly a rozumem nepoznatelný služebník.- Milovat z celé
duše své nám vysvětlila sv. Terezie z Avily. Byla činná tak, že se

tomu všichni divili. Ale nebyla činna ona, nýbrž jejíma rukama
pracoval Kristus, jejíma nohama vládl Kristus. Nemyslete si, že si
přitom něco nalhávala. Všichni byli svědky toho, že co dělala, bylo
lidsky neúnosné. Zůstávala trpná tak jako Ježíš při veškeré své
bohaté činnosti během tří let od Jordánu až po kříž. Ježíš
charakterizoval tuto svou trpnost především dvěma výroky: že je
jedno s Otcem a pak, že nic nedělá pro sebe, a že je přitom menší
než Otec, že není dobrý apod.
Ježíš ponechává požadavek lásky veškerou silou na konec,
protože tato síla se sjednocuje v jeden, absolutně jeden proud až
tehdy, když se uskutečnilo v lásce, co bylo vysvětleno dříve. Moc
boží, proudící do člověka, není přivlastňována a člověk se stává bez
odporu jejím vodičem. I z tohoto krátkého pojednání je patrno, že
všechny fáze lásky k Bohu jsou možné jen za předpokladu trpnosti v
modlitbě. Boha nelze milovat aktivně a zároveň absolutně z celého
srdce atd., nýbrž jen trpně, takže vlastně absolutní láska je závislá na
míře trpnosti.
Měl bych říci, proč jsem po dobu devíti let nebyl vyslyšen
v prosbě za větší lásku k Bohu. Měl jsem lidskou představu
o lásce a podle ní jsem usuzoval na lásku boží a podle ní jsem chtěl
Boha milovat. Ani jsem si neuvědomoval, že během těch devíti let,
jsem byl ustavičně poučován o lásce boží a o tom, jak mám a mohu
milovat Boha především. Největší chyba byla asi
v tom, že jsem chtěl být milujícím a ne ničím. Řečeno jinak: Je-li
člověk opravdu vědomě spojen s Bohem, přestane se cítit být
dobrým, jako Ježíš, a poznává, že jedině Bůh je dobrý. Jak to
poznává: Nebe sestoupilo do vědomí člověka.
Srovnejme si teď tuto cestu s radžajógou. (Mluvím stále jen a
radža, protože ji považuji za nejúplnější projev Ducha v Indii.) Jóga je
výhradně individuální cestou, kdežto Ježíšem naznačená cesta
probíhá stále v živém společenství s lidmi i s Bohem. Důležitý je
přitom duševní postoj: Ježíš navrhuje několik alternativ. Mně se
nejlépe zamlouvá postoj služebníka na poli a v domě hospodářově.
Vyložil jsem v Úlohách a jinde.
Radžajógin míří rovněž k nejvyšší míře sebezáporu, ale
z jiné strany a v přesně vymezených etapách. Ostatně tyto etapy jsou
rovněž z jiné strany přesně vymezeny začínaje Starým zákonem až
po nanebevstoupení Páně.
Zbývá říci, zdali je možno obě cesty kombinovat i bez znalosti
radžajógy, jen se znalostí principů jógy. Nejvyšší míru sebezáporu
dosahuje jógin v soustředění a stejně je tomu
u mystika. Není vnitřně dokonalejší příležitosti k úplnému sebezáporu
než ve správně pochopené a prováděné vnitřní modlitbě. Čím více
obrazů jak slovních, tak představivých se při ní používá, tím více se

umenšuje poznávací účinek modlitby. Je to tím, že obrazy jsou
mřížemi, které nás drží v zajetí výlučného chápání časoprostorové
skutečnosti. Další takovou mříží je děj probíhající v naší mysli. Např.
modlí-li se někdo na pokračování, zaplétá svou modlitbu do děje,
který ho přidržuje v čase. A protože se ubírá do bezčasovosti, vytváří
si tímto postojem překážku. Při modlitbě by měl být člověk důsledně v
přítomnosti, ne ve vzpomínkách na minulost nebo v naději na
budoucnost. Toto poslední je zvlášť těžké. Smiřme se s tím, že se
napřed chápeme i mříží, abychom je dokázali vylomit. Radžajógin by
nám mohl být principiálně v tomto smyslu příkladem. Jeho způsob
práce je sice v pravém smyslu slova vědecky vypracován, ale je velmi
pomalý. To je dáno také tím, že hned na začátku své vědomé cesty
se musel vzdát veškeré dosavadní víry. Jinak by ho byl mistr nepřijal
za žáka. A pak se jeho víra pomalu buduje
na zkušenostech s mistrem a na výsledcích jeho soustředění. Žák
musí zůstat přitom velmi klidný a trpělivý. Vždyť zprvu, až
do čtvrtého lotosu, kamkoliv vstoupí, odtamtud zase padá, a vstoupíli do čtvrtého lotosu s malým zaujetím jen technicky správně,
uvědomuje si jen tak málo v tomto lotosu sídlící lásku, která mu už
trvale zůstává, že může žít i nadále na dvou židlích, ze zdroje v
prvním lotosu a z úzkého pramínku dosahujícího do čtvrtého lotosu.
Není sice už nikdy takový, jaký byl před dosažením čtvrtého lotosu,
ale není ještě takovým, aby měl příliš vědomou účast na otevírání
dalších lotosů. Bude muset znovu a znovu dotahovat zdola sílu
pomocí opakovaných extází. Totéž platí o extatických stavech
křesťanských mystiků, s tím rozdílem, že oni nevědí, proč se to děje,
ani v nejmenším nemohou předvídat vpád extáze bezpečně dříve,
než nastane. Jindřich Seuse (Suso), jakmile pociťoval, že na něj
extáze dotírá, hleděl se rychle uklidit někam do ústraní a někdy
nedoběhl. Buddha se stačil posadit pod strom. Jde o začátek
procesu, který má končit za extází.
Co jsem řekl o časových mřížích, platí obdobně
o prostorových mřížích. Tělo je takovou prostorovou mříží. A.Watts
výstižně praví, že prostor je funkce obklopovat. Pocit tělesnosti a
všechny pocity v těle mají funkci obklopovat, tedy věznit. Podobně je
tomu se smyslovými vjemy, třeba velmi vznešenými a povznášejícími.
V tomhle by se indický jógin nikdy neklamal, tak jako křesťanský
mystik. On ví o svých obrazech, že jsou mu jen pomůckou, pomocí
níž se šplhá po mříži. Vykládejte tohle křesťanskému mystikovi, který
prožívá zjevení svatých nebo dokonce Ježíše Krista, a slyší jejich
řeč, jak jej poučují, a získává z toho obrovskou sílu a vystupňovává
pomocí toho svou zaujatost. Ale stane se s ním totéž, co s učedníky
Páně. Ocitnou se pod křížem Mistrovým a ta tam je jejich víra,

nemají-li mnohem silnější lásku k Mistrovi. Tohle dovedou indičtí
mistři velmi dobře a důsledně pěstovat u svých žáků.
Další závažná Wattsova myšlenka: „Věda chápe svět tím, že jej
redukuje - tak podrobně jak jen možno - na pochopitelné věci.“ Tohle
způsobuje, že co se nedá pochopit, to s despektem hází přes palubu.
Watts sice trochu neprávem generalizuje, aby byl dost pádný,
nicméně v oboru psychologie se např. naleznou nějaké mentiony a s
těmi se dělají pokusy pomocí sensibilů, ale vědec se do toho
nenamočí, jak by musel, kdyby chtěl prověřit např. poznatky
radžajógina. Pak ovšem zde věda ustrne třeba v nějaké správné
kategorizaci, ale nevede k praktickému uplatnění, a vědec se
nevymaní z klece, rozhoduje o správném a nesprávném z klece
časoprostoru. Připadá mi to, jako by krotitel dravé zvěře sám vlezl do
klece a řídil šelmy, které by volně pobíhaly kolem klece. Jemu by sice
neuškodily, ale jeho krotitelské (rozuměj zvládající) umění by se
minulo cílem.
Radžajógin, protože nemá apriorní víru v konečný výsledek,
postupuje analyticky jako vědec, krok za krokem. Bhaktijógin, který
má víru (bhakti je jediná z odrůd jóg, která na víře staví), sebe
odevzdává hned Nejvyššímu. Podobně obvykle kombinuje analytický
způsob se syntetickým.

Umění vnímat
Zvláště tato kapitola potřebuje dokreslit. Vyjděme z citátu
z Eckharta, kterého se chápe Watts: „Má-li mé oko rozlišovat barvu,
musí být samo prosto barvy.“
Toto hluboké poznání Eckhartovo skrývá v sobě mnohem více
než co je psáno, onu znalost Ničeho přirozenosti boží, jak
o ní Eckhart mluví jinde. Promluvím o ní ze své zkušenosti, jak se
postupně vyvíjela od předškolních let po operacích za vědomí. Výrok
Eckhartův mně poskytuje příležitost vysvětlit, proč jsem si přál po
těch operacích jednat správně a potom mnoho dalšího. Během
operací bez anestézie byla vždy u mně znovu vymazávána smyslová
činnost, takže jsem přestával vnímat bolest od chvíle určité míry
únosnosti. Smysly se jaksi vyčistily, nebylo v nich nic, aspoň na chvíli,
než jsem se dostal zase k sobě. Bez smyslové činnosti nejsme sví v
tom smyslu, jak se jako sví známe. Nepřestává-li však existovat
vědomí, které vyvěrá z věčného pramene, nestojí mezi zdrojem a
tokem života hráz nebo síť smyslů. Člověk pak může snáze vnímat
něco, co při plné činnosti smyslů vnímat nemůže. Já jsem tehdy
začal

na pokračování, protože operací prý bylo čtrnáct, vnímat svět, který
sice neměl tvary, ale zato vědomí o jeho existenci zavazovalo k tomu,
abych také z něho čerpal sílu k uskutečnění tohoto poznání.
Postupně jsem tímto jednáním (relativně správně a nabíráním
síly k tomu) dospěl krátce po 17.roce věku k dalšímu protržení hráze
smyslů, a tentokrát i rozumu, který už měl nějak uceleně zpracované
smyslové vjemy. Byl nečekaně ze svého prestolu vyvrácen i rozum.
Co se stalo, nebylo vůbec v intencích rozumu. Znovu se nádoba
mého vědomí vyprázdnila, a to tak dokonale a za úplného vědomí, že
jsem byl svědkem zdroje a nabyl jsem okamžitě přesvědčení, že jsem
se setkal s Bohem. A protože jsem na něj před tím nevěřil a tedy
jsem si ani nevytvořil lidskou představu o něm, a tedy ani na začátku
přímé cesty jsem si nemusel pomáhat smysly, abych ho vnímal.
Smysly i rozum zůstávaly prázdné podle potřeby, kterou jsem vystihl
podle dřívějších odstupů od sebe.
Pak jsem dorůstal pomocí vnitřní modlitby hraničící
s extázemi do dalšího vyprázdnění, opět nečekanému vyprázdnění
se
současným
daleko
dokonalejším
naplněním
vědomí
mimosmyslovým vjemem.
Ještě bych rád uvedl, jakým způsobem se lišila tato zkušenost
od zkušenosti radžajóginů. Radžajógin provádí své vědomí (rozuměj
vědomí odvozené od zdrojového vědomí, tedy nepatrnou část
vědomí, i když z hlediska lidského poznání je to celé vědomí)
různými úrovněmi vědomí za pomoci představ, kterých je schopen
vlivem své obrazotvornosti, kterou během života nabyl a pak za
pomoci mistra zdokonalil. Obraz (konkrétní symbolické zobrazení
rozvinutého lotosu jak vizuelně tak zvukově) není onou oblastí
vědomí, do které vstupuje, nýbrž jen vhodným pomocníkem, jímž žák
spoutává časoprostorové vnímání a snižuje patřičným a výstižným
způsobem jeho rozsah, takže „se strefuje“ právě do oblasti vědomí,
do které míří. Tato činnost se podobá klepání na dveře. Jakmile je
toto „klepání vyslyšeno“, dveře se otevírají do příslušné oblasti
zvnitřku té oblasti, ne už tlakem jóginovým. Kdyby jógin nepřestal
tlačit nebo klepat svou představou, dveře by se neotevřely. Protože
však každá oblast vědomí má svou nábojovou substanci, je jóginovi
otevíráno touto substancí. Z toho důvodu před vstupem musí dojít ke
kritickému okamžiku, kdy jógin už přestane vidět obraz, který ho až
sem dovedl, ale zůstane s čistou myslí stát před dveřmi lotosu, a
tento se začne potom samovolně rozvíjet zvnitřku,
ze své oblasti. Má-li opět podobu lotosu, kterou si jógin před tím
představoval, jde o přijetí dovnitř i s obrazem. Jenže ten už má
vlastnost posvěcující, možná, že ještě větší, protože jógin už
se nemusí snažit udržovat představu, ona je živena zvnitřku,
z oblasti vědomí příslušného lotosu, tedy má vlastní život, který

přenáší do dosavadního vědomí jógina a obohacuje je. Jógin nabývá
zkušenost, že touto v něm povstavší mimosmyslovou činností lze
vnímat mnohem lépe než za pomoci smyslů a příslušného
rozumového zpracování jejich svědectví. Ještě jinak řečeno:
Poznává, že doprovodný obraz, se kterým vstoupil do příslušné
oblasti vědomí, není ještě onou oblastí vědomí, ale že mu pomáhá,
kdykoliv se o to přičiní a vzápětí nepřičiní, rozšířit jeho vědomí. Tady
se však zkušenost jógina značně liší
od zkušenosti experimentátorů s podvědomím i od zkušenosti
spiritistů. Nejsnáze to vysvětlím na poměrně známých spiritistických
projevech. Pomocí média se lidé stýkají s vědomím zemřelých lidí.
Toto vědomí (tento úsek vědomí) se nenachází na nějaké vyšší
úrovni, nýbrž dosavadní vědomí kdysi žijícího člověka je přivtěleno k
jinému jemnějšímu, říkáme astrálnímu tělu, které má obdobné, ale ne
stejné vlastnosti jako lidské tělo, a proto nezjeví a nemůže zjevit
člověku mnoho z úrovně vyššího vědomí. Kdežto jógin, když se mu
otevře jiný lotos, než který má otevřen za bdělého stavu, získává
vědomosti z širokého zázemí napřed bytostí oddělených a pak
dalších, třebaže se neupíná na osobní projevy, nýbrž na substanci té
které úrovně vědomí. Kdyby se mu přitom projevila nějaká
individualita jiná než jeho, dělo by se to buď proto, že mu má co
povědět o jeho vlastní podstatě, nebo o principech dalšího postupu.
Jógin tedy nepovažuje toto „oživení“ té které oblasti vědomí za
podstatný znak té oblasti, nýbrž jen za dokreslení důkazu o vstupu
do další úrovně vědomí. (Mluvil jsem teď o jóga-nidře.) Oblast sama
není živa jen prostřednictvím svých pomocníků až do anahaty (čtvrtý
lotos), tamní úroveň vědomí se už neuzavírá po zastavení
soustředění, nýbrž jóginovo vědomí se neustále podílí na oné úrovni
vědomí. A tady se dá vysvětlit něco o podstatě této úrovně. Je to
„ovzduší“ lásky. Jógin pak miluje, aniž by se o to přičiňoval svou vůlí.
Miluje samovolně, tak jako mu srdce tluče bez jeho vůle. (Proto mohl
Ježíš požadovat, abychom milovali z celého srdce, z celé mysli, z
celé duše a veškerou silou a právě Boha,
tj. zdroj samovolnosti (z automatismu jedna do automatismu dvě) a
tohle samovolné rozšíření vědomí by potom mělo pokračovat
otevíráním dalších vyšších lotosů. Kdyby se někdo pokoušel otevírat
vyšší lotosy bez otevření anahaty, nepodílel by se na požehnání
trvalého příkonu síly a lásky z tohoto lotosu, takže by mohl používat
oněch vyšších lotosů zvrhle, vždycky však jen méně účinně.
A teď k vlastní zkušenosti. U mně se vždycky lotosy otevíraly
bez pomoci obrazů a bez touhy je otevřít. V tom je velký rozdíl od
praxe jóginů. Od počátku, to jest od mých tří a půl let, jsem vstupoval
do stále širší oblasti samovolnosti, a aniž jsem si byl toho vědom, tato
samovolnost narůstala tak, že jsem se její pomocí dostal v 17 letech

za jakoukoliv oblastní úroveň vědomí, za úseky vědomí. Něco se
zkrátka naplňovalo i na druhé straně dveří, o čem jsem nevěděl.
Ostatně jak je tomu i při pronikání z oblasti do oblasti, z úseku do
úseku vědomí, jak o tom víme ze zkušenosti radžajóginů. Důležité je
však vědět, že naše klepání je slyšet i na druhé straně dveří, čili že
se působí vůlí nepřímo, kdežto přímo nelze zapůsobit na otevření
dveří. Proto je tak nesmírně cenná Ježíšova poučka: „Klepejte a
bude vám otevřeno.“
Teprve však v koncentračním táboře, kdy jsem měl konečně
příležitost odevzdat se jinak než jen vnitřně při modlitbě, nýbrž
celobytostně i s masem a kostmi, dostavilo se ono Wattsovi známé
nelineární poznání v plné míře. Nedovídal jsem se od té chvíle o
jednom po druhém, nýbrž o všem potřebném vždy najednou, tj. bez
pomoci nám známé mysli a rozumu (nikoliv
s jejich vyřazením), takže jsem poznal, co je to poznávat Boha bez
extáze (tj. bez pomoci obrazů a bez vzplanutí citu) soustavně bez
jakéhokoliv umenšení duševní činnosti. Protože toto poznávání trvalo
pět měsíců, nabyl jsem dostatečné zkušenosti
o tom, jak je vysvětlit a přiblížit rozumovému chápání.
Před tím, než se toto stalo, neměl jsem lidsky přístupné
pochopení toho, co Ježíš chtěl říci tím „hledejte především království
boží“. Protože jsem tomuto výroku nerozuměl, myslel jsem si, že
Ježíš požaduje od člověka něco nemožného, co může poctivého
hledače nejvýše přivést k zoufalství, protože nedokáže především
hledat království. Jak může hledat především něco, co nikdy
nepoznal, když mnoho jiných věcí poznal, a proto je pro něho snazší
hledat právě je. Tehdy však, když jsem vzdal svůj život, ani jsem
nevěděl, že se vzdávám zároveň s ním pocitu oddělenosti od Boha,
oddělenosti minulosti od budoucnosti, oddělenosti člověka od ostatní
přírody atd. Nestal jsem se proto nějakým neurčitým „banánovým
pudinkem“, jak výstižně Watts nazývá metafyzickou kaši, nýbrž
někým, kdo začal zvláštním, pro mne do té doby jen částečně
známým způsobem hledat království boží především. Poznal jsem,
že každý člověk je svou přirozeností přizpůsoben k tomu, aby hledal
celým svým životem království boží, a že není tak moc chybné, že ani
neví, že tu schopnost má, ani, že už ji používá, ať dělá cokoliv,
protože bez této schopnosti by vůbec nemohl být na světě živ jako
člověk. Ovšem v nevědomém hledání království božího není většinou
obsaženo ono „především“, až na vyjímečné případy. Když jsem
např. dával přednost tomu, co je správné, a řídil se tím, už tehdy
jsem hledal království boží především. Kdykoliv někdo sám sebe
zapírá, dávaje přednost správnému třeba před příjemným a před
především sobě příjemným, už hledá království boží především,
nemá přitom ani zdání, že je hledá. Na tom tolik nezáleží, ba naopak,

je-li ochoten bez touhy po odměně jít za správným, je dokonce jeho
hledání účinnějším, než kdyby se přitom ohlížel po sobě.
A jako jsem dříve nevěděl, co je to hledat království boží
především, tak také jsem nevěděl, co je to být vědomě spojen
s Bohem. Teprve když jsem toto spojení zažíval, zjistil jsem, že je to
nejpřirozenější z nejpřirozenějšího chování člověka. Člověk si je při
něm vědom toho, že to není on, který něco činí, který miluje, který
poznává, nýbrž že je to Bůh, který to všechno činí, a člověk je jen
průchozím vodičem jeho počínání. Stačí pak, aby člověk někam
upnul pozornost, ať okem, ať jinými smysly nebo rozumem, už je tam
zároveň s jeho pozorností výkonná moc boží. Pro mne zůstane
navždy nezapomenutelnou tato změna ve vědomí, která se stala
automatickou. Pohlédl jsem na člověka třesoucího se strachem před
smrtí, a rázem jsem byl v jeho vědomí, mé vědomí se rozšířilo do
jeho vědomí, jedno úsekové vědomí se rozšířilo do jiného úsekového
vědomí, a nebylo rozdílu mezi mým a cizím, do něhož jsem vstoupil,
protože jsem tak nevstoupil svou silou, nýbrž silou a mocí boží. Už
před tím se to stalo před dvěma roky, a to na krátkou dobu s
nečekanými následky. Měnil se postoj lidí, do nichž mé úsekové
vědomí vstoupilo pomocí zdrojového vědomí božího. Slyšel jsem
např. tehdy, jak si dva lidé vedle mně vyprávějí o fotbalovém zápasu,
na který půjdou ten den. Jakmile jsem je politoval za to, že opouštějí
zájem o Boha pro zájem o fotbal, ačkoliv jsem nic nevyslovil, vrátili se
s hlasitě projevovanou lítostí k myšlence na Boha. Tehdy jsem
poprvé poznal, jakým asi je požehnáním pro lidstvo, žije-li někdo
trvale vědomě propojen s vůlí a vědomím božím. Také tehdy v
koncentračním táboře ten třesoucí se strachem řekl: „Cokoliv mně
řekneš, učiním,“ a učinil. Účinek jeho jednání byl pak obrovský. Měnil
se touto poslušností jako vosk
do tvaru, který mu někdo dal. Dále jsem byl svědkem ochrany před
hladem, žízní, strachem, před ohrožením jakéhokoliv druhu a
pocházejícím od jakkoliv mocného člověka. Podstata tohoto
vědomého spojení s Bohem není v této ochraně. Ta je jen jedním,
podle potřeby, vždy jiným následkem toho, že v člověku už nežije
člověk, nýbrž Bůh. Do té potřeby však člověk nevidí. Kdyby byl
nemocen nebo týrán, žalářován, kdyby potupně a bezmocně umíral,
byl-li by přitom vědomě spojen s Bohem, nic špatného by se s ním
nedělo, zůstával by stále klidným a božím. Tedy především je dobré
vědět, že vědomé spojení s Bohem není doprovázeno nějakým
obrazem, slovem nebo smyslovým zážitkem. Bylo-li by tomu tak,
nebylo by to nejvyšší možné spojení a člověk by byl při něm obrán o
jeho hlavní účinek, který se ztratil polidštěním, tj. zmalomyslněním, o
poznání pravého činitele, který není omezen smysly, rozumem nebo
čímkoliv stvořeným. A v tom pravém činiteli podle potřeby je

obsažena pohromadě láska i poznání, existence i neexistence. V
tomhle vidím vrchol vnímání, a to přirozenějšího než je vnímání
smysly a zpracovávání smyslových vjemů rozumem a citem. Zdroj
boží toho všeho je přístupen jen proto, že lidská mysl je prázdná, že
celý člověk je nádobou prázdnou, která se stává vrcholně užitečná,
jak praví Lao-c’.
Watts praví: „Ego je společenskou konvencí podvrženou
lidskému vědomí umělou úpravou podmínek.“ Watts měl spíše říci:
„Pocit ega jako takový je omyl ve vnímání“ nebo „omezené vnímání
naučeným způsobem vnímání.“ K této naučenosti se došlo velmi
pracně, jenže zbourání této pracné stavby se děje obvykle naráz k
velkému údivu svědka toho bourání, a nebourá se hned všechno,
nýbrž naráz kus po kuse, aby člověku ještě zbyla opora v tom, kde
sebe ještě nepoznává.

Svět jako extáze
V této kapitole si zasluhuje zvláštní pozornost způsob, jakým
Watts zdůvodňuje své tvrzení: „integrita osobnosti je daleko lépe
chráněna důvěrou v sebedávání než rozbíjející obavou
o sebezachování.“
Ježíš dává za pravdu Wattsovi velmi výrazným způsobem:
Nemá svým učedníkům nic více za zlé, než že se o sebe strachují.
Vyčítá jim tento strach při bouřce na jezeře, při které by byl spal,
kdyby ho byli neprobudili, aby je zachránil. Tento strach později
způsobil, že se učedníci rozutekli, když Ježíš šel na kříž, aby
zachránili aspoň své holé životy. Pud sebezáchovy se ukázal být
mocnější než láska k Mistrovi: Vlivem toho ztratili i to, co měli, víru a
naději ve spásu.
Vrátím se k vlastní zkušenosti, neboť všechno má být
dokumentováno. Když jsem byl v předškolním věku za vědomí
opakovaně operován, pochopitelně vždycky jsem hrozně křičel. To
byl výraz onoho pudu, který žene člověka přirozeně, nikoliv
vyumělkovaně, pane Wattsi, k sebezáchově. Tímto pudem jsme
velmi úzce spojeni s přírodou. Dokonce pud sebezáchovy vedle pudu
zachování rodu jsou nejmocnějšími činiteli, jimiž se udržuje zvířecí
existence. Člověk svým tělem je zvíře, a sahají-li mu po tělesném
životě, hájí jej, jak jen může, bojuje o sebezachování. Proč ale je
lepší, přejde-li se
na sebeodevzdání? Na to dobře odpovídá má raná zkušenost
z operací za vědomí. Do krajnosti jsem hájil svůj tělesný život křikem
(dítě nemělo jiných prostředků. Bylo přivázáno
k operačnímu stolu.) Pak ale jeho nervový systém neunesl tu míru

bolesti a vzdal se, dítě se odreagovalo od bolesti. Lékaři dokončili
odebírání hnisu od kosti, a to vždy znovu a znovu. Během jedné
operace museli jednat rychle, aby nervový systém zase nepřišel
k sobě. Jen tak si vysvětluji, že výškrab neprovedli pořádně a museli
jej opakovat v dalších operačních zásazích. Vždycky však se
opakovalo totéž: dítě se vykřičelo a oni operaci dokončili
za klidového stavu organismu. Já ale vím, jaké blahé následky mělo
toto do krajnosti využití pudu po sebezáchově a potomní čili následné
sebevzdání. Nebýt obojího, nebyl bych se dostal
k onomu „jednej správně“, které bylo spojeno se schopností jednat
správně, rozlišovat relativně správné od relativně nesprávného, mít
sílu toto relativně správné provést bez postranních myšlenek na
sebezáchovu. Šlo mně jen a jen
o správnou věc. Důležité na tom bylo, že jsem byl veden konkrétně,
od případu k případu, takže toto vedení bylo dokonce pochopitelné,
dokumentární, posilovalo ve víře v ně, a co je nejpodivuhodnější,
nepožadovalo ode mně žádnou jinou formu vděčnosti než poslušnost
při jeho zásahu, a žádné kategorizování, žádné uznání např.
takového druhu, jako: „Já jsem Bůh, který tě vede a zjevuji ti svou
vůli, pokud jsi mne poslušen.“
Všimněme si teď toho druhého zvířecího pudu - pud zachování
druhu (rodu). Zřejmě i lidé se tímto pudem řadí
ke zvířatům, a jeho nositelem je tělo. Při pohlavním orgasmu dochází
také k něčemu podobnému jako při oněch operacích
za vědomí. Člověk pospíchá, aby se přiblížil k blaženosti, svým
způsobem křičí, tj. dělá, co může, aby se zachoval, v tomto případě
konkrétně, aby se uplatnil. A hle, jakmile se přiblíží blaho, podléhá
mu, nejen, že je nemůže do nekonečna přibližovat a prodlužovat,
nýbrž se i v něm ztrácí a odevzdává. A děje se obdobný zázrak jako
se mnou v předškolním věku: vzniká nový život. Z extáze se rodí
nový život. Troufám si říci, že celý svět, celý vesmír se takhle
obdobně rodí z extáze. Nespekulujme z čí extáze, to je zbytečné
vědět. Zvířata i lidé také nic nevědí o tom, jaké síly vyvolávají a
odkud se berou, a přece jimi dokonale vládnou.
Zatímco však pudy nepřinášejí zvířecímu světu nic víc - kromě
krátkého požitku - než zachování pozemského života jejich rodu (jak
se zdá!), tytéž pudy v lidském životě mají hlubší dosah, a při
nejmenším způsobují posun lidstva blíže k vědomě žitému věčnému
životu. Mohl jsem ten posun jasně pozorovat ve svém životě, protože
v něm probíhal rychle vlivem radikálního zážitku vývojové řady,
zkrátka záhy jsem měl opakovanou příležitost, jak bojovat za
sebezáchovu, tak i se odevzdávat, obojí šlo pohromadě. Pak bylo pro
mne samozřejmé záhy používat rozumu do krajnosti a odstupovat od
jeho soudů ve prospěch mimosmyslového a tedy i nerozumového

zpracování také
do krajnosti.
Podtrhávám Wattsova
slova:
„Děláme chybu,
když
vychováváme děti pro společnost nikoliv rozvíjením jejich
spontánnosti, nýbrž tím, že rozvíjíme soustavu odporů a strachů,
která jakoby rozštěpila organismus na spontánní centrum a
na centrum zábran.“
U mně se ukázalo pravdou, že „když je nouze nejvyšší, pomoc
boží nejbližší.“ Vlivem krajní nouze, ve které se ocitl můj organismus
týraný za vědomí, dovolil Bohu, tím že jsem se vzdal sebe, aby
zakročil, aby organismu pomohl „i“ („i“ podtrhávám) v době
pooperační tím, že jsem „nerozumové“ poznávání správného
považoval za nadřazené rozumového chápání správného, a to patrně
pro moc, která v tomto vyšším spontánním způsobu chápání byla
obsažena. Tím lze také vysvětlit, proč u mně nedošlo k rozdvojení
osobnosti. Toto nebezpečí lékaři znali, musel jsem se nějaký čas
ukazovat, zda jsem normální. Mám však oprávněnou obavu, že
vychovatelé, kteří se nedostali za běžnou míru spontánnosti (za
funkci automatismu jedna), nebudou umět jí vyučovat. Nebudou totiž
při podobném vyučování dost upřímní, a jak praví správně Watts,
„spontánnost je konec konců totální upřímnost.“ Neupřímný člověk
nemůže nikoho poučovat o totální upřímnosti. Možná, že některým
čtenářům Nového zákona ušlo, jak upřímný až do krajnosti byl Ježíš.
On, který nepotřeboval plakat nad smrtí svého přítele Lazara, nad
ním zaplakal, přestože věděl, že ho vzkřísí . Nemírnil se, když plísnil
farizee, jednou nazval své žáky blázny apod. A přitom spontánně léčil
nevyléčitelně choré.
Mám-li poradit, jak učit spontánnosti, která by pak spontánně
zasahovala do lidského života v pozitivním smyslu slova, musím si
všimnout znovu a rozebrat jinak než dosud onu příčinu toho, proč v
mém životě spontánnost překročila normální hranice.
Do čeho mě nechtěně uváděli lékaři při operacích
za vědomí, to z hlediska objektivního nebylo ničím jiným než druhem
extáze. Všimněme si, jak např. Larousse definuje extázi: Napřed
překladem z řečtiny: égarement d’esprit - zabloudění mysli, ducha,
přičemž za ducha se tu považuje mysl. Dále se tam praví: „Affection
nerveuse caractérisée par l’abolition de sensibilité at l’exaltation
mental“ - „nervové zanícení charakterizované potlačením citlivosti a
vytržením
mysli.“
Náš
naučný
slovník
praví:
„Stav
mimořádně citového vzrušení doprovázený nevnímáním okolí;
vytržení myslí; velké nadšení.“
Zůstaňme u toho zabloudění ducha (mysli). Tato definice nám
zejména pomůže k pochopení toho, čeho je zapotřebí při učení
spontánnosti. Umět vyřadit to, co nazýváme myslí. Dodal bych,

vyřazení mysli, ale bez ztráty vědomí. Je však také mysl, kterou
neznáme a která nemyslí a přesto je myslí, protože je při její funkci
zachováno totéž vědomí jako při její funkci přemýšlivé a povídavé.
Všimněte si, že se nesnažím o řešení samé, nýbrž jen o přibližování
se k řešení z různých stran. Použijme k tomu dalšího citátu, tentokrát
z Descarta: „Cogito, ergo sum“ - „Myslím, a tedy jsem.“ Descartes si
svou přemýšlivou myslí zdůvodnil svou existenci, která se nachází za
jím vnímanou tělesností. Jenže u mně se hlásila ke slovu existence,
která neměla nic společného s myšlenkou, jak ji známe jako myšlení
navazující na smyslový vjem. Descartes totiž neměl příležitost se
setkat s myslí, která začne fungovat např. při soustředění. Patandžali
o tom praví: „Soustředění je zastavení proměn myslícího principu.“
Naši západní filosofové mají dojem, že Patandžali byl hrozný primitiv,
když si myslil, že mysl nabývá tvar, na co myslí. Kdyby někdo myslel
na strom jeho mysl by nabyla tvar stromu. No, takhle to Patandžali
nemyslel, i když nabídl podobný obraz. Říkám, že nabídl obraz,
ovšem pro nás nevhodný proto, že nedokážeme v tomto případě
bezvýhradně generalizovat. Myslíte-li třeba na hlásku „A“, vaše mysl
se přidržuje toho A, protože není bez jakékoliv proměny, není myslí
samou, tj. myslí prázdnou, nýbrž myslí proměněnou v A. Nezastavily
se v ní veškeré proměny, veškerý pohyb, a tento fakt ji omezil,
uvěznil. Ve svobodné prázdné mysli ustaly veškeré změny, i ty, u
nichž se zdržujeme třeba jen chvíli nebo i dlouho, a říkáme tomu
soustředění.
Dá se však říci, že kdyby se někdo soustředil jen na A, ještě by
se nesoustřeďoval, pouze by se připravoval na soustředění. Pravým
soustředěním je soustředění prázdné mysli. Vizte Eckharta: „Oko
musí být prosto barvy, má-li zračit barvu.“ Mysl může zračit jakoukoliv
myšlenku jen proto, že je prázdná.
V prázdnotě mysli je ona moc, kterou nazýváme soustředěním.
Namítnete mi: soustředěním na co? Na tuto otázku by rozum správně
neodpověděl. Nechtějte od něj, aby řekl „na nic“. Rozum vám řekne,
že jsem obhájcem prázdných hlav. Nemějte mu to za zlé. Rozum,
aby sebe neporazil, má ve zvyku tvrdit, že co je nad jeho síly, je
hloupé nebo aspoň nerozumné. Kdežto vlivem stavu mysli, do
kterého mě lékaři násilím mnohokráte za sebou uvedli, není pro mne
nic hloupé nebo nerozumné, nýbrž jen něco je správné a něco
nesprávné. Lékaři zbavili mou mysl opakovaně všech proměn, a já
jsem pak tento stav mysli začal považovat za základní správný stav
mysli.
K němu jsem se neustále vracel a odtamtud jsem vynášel
do stavu proměnlivé mysli zavazující rozhodnutí. Jaké je to
podivuhodné nic ta prázdná mysl. Pořád z ní můžete něco vyjímat, a
ono v ní nic nebude, protože všechno, co vyjmete, pochází z ničeho.

Takhle z ničeho se ustavičně rodí vesmír, a proto není nic
přirozenějšího než z ničeho se orientovat o všem. Ve vesmíru jak
velkém tak v malém, tj. přirozeným způsobem poznávat, co je pro
něho relativně nesprávné a co je relativně správné, vzhledem k jeho
vývojovému postavení, k onomu jeho postavení v přírodě.
Z čeho, odkud a proč sotva narozená moucha už umí létat?
Nějaká inteligence, svým způsobem neomylná, ji tomu učí. Co
znamená „svým způsobem neomylná“? Že ví, co kterému druhu
náleží podle povahy příslušného organismu. (Přírodovědci ovšem mi
namítnou: „Je zřejmé, že v mouše je už namontován orgán, pomocí
něhož bez učení umí létat.“ Mně zase je zřejmé, že toto zařízení
nevzniklo samo od sebe, a proto si dovoluji mluvit
o nějaké inteligenci svým způsobem neomylné.) Nabídne tomu
kterému organismu právě to, co je pro něj správné a co mu náleží. To
je moudrost, a přesto je úplně „nerozumná“. K této inteligenci i člověk
má přístup a z ní může správně jednat a žít, dovede-li se vyprázdnit
od rozumných a konvenčních představ o tom, co je správné. Varuji
však, aby se někdo snažil chtěně odstupovat od konvencí a
rozumového poznávání. Ocitl by se úplně na scestí, protože by
používal nepatřičného prostředku k nabytí zmíněné přirozené
inteligence. Ona totiž nás opatřila rozumem ne proto, abychom jej
opouštěli, nýbrž proto, abychom jej užívali jinak než je např. schopna
moucha nebo kterýkoliv živočich nenadaný rozumem. Dopouštíme se
však chyby v tom, že nepoužíváme rozumu v jeho přirozených
hranicích a nesnažíme se pomocí něho proniknout za jeho možnosti.
Máme však mnohem vyšší schopnosti než je rozum, než jsou
proměny myslícího principu, jak by se vyjádřil Patandžali, a tyto
schopnosti se dostávají na povrch v soustředění. Ale ono
soustředění, ve kterém se dostávají do vědomí, byste při svých
nynějších zkušenostech asi nenazvali soustředěním. Právě tímto
způsobem je moucha soustředěna na svůj let, a kterékoliv zvíře,
rostlina a buňka na svůj život. Proto je všechno kolem nás tolik
„zázračné“. Jsme opravdu svědky něčeho, co správně se dá nazvat
jen pokračující extází, ze které jsme vytrženi způsobem, jakým
používáme svého rozumu. Jinými slovy, je tomu opačně, než jak se
vyjadřují naše naučné slovníky: extáze není vytržením z přirozenosti,
nýbrž je jím náš stav mysli. Ne, že bychom neměli myslet, přemýšlet
a rozjímat, nýbrž měli bychom se naučit vcházet do zdroje těch
proměn myslícího principu tím, že proměny zastavíme. Zjistíme pak,
že jsme žili pod neustále zastíněným nebem tím hustým potahem
stále táhnoucích mraků, jemuž Patandžali říká „proměny myslícího
principu.“ Když mi
k tomu otevření pravé přirozenosti pomohli lékaři, dokázal jsem pak
do ní vstupovat do svých 17 let jen příležitostnými vhledy, jakmile

jsem pocítil potřebu jednat správně, rozumějte relativně správně, tedy
jak to vyžadoval můj vývojový stupeň a postavení ve světě. Tuto
potřebu pociťují buňky až zvířata pořád a nepociťují ji pomocí
rozumu. Také já jsem tento způsob pociťování považoval za
vznešenější, než jaká je poslušnost konvencím nebo rozumu. Tohle
stačilo k tomu, aby ve mně narůstala možnost vstupu mého
úsekového vědomí do oné pravé přirozenosti. U zvířete k tomu
nedojde, protože nemá tak dokonalý a všestranný transformátor
úrovní vědomí, jaký má člověk, pokud je živ v těle. Lidská tělesnost je
po této stránce dosud plně nevyužitým jedinečným rezervoárem
schopností. Od svých 17 let jsem té pravé přirozenosti sloužil též
vědomě. Rozum byl chycen a uveden do své vyšší přípravné funkce
poslušného sluhy. Do téže poslušnosti byla uvedena celá přirozenost
lidská, nejen rozumovým uznáním, že je to správné, nýbrž i mocí a
převahou oné nadlidské inteligence, která vládne ve vesmíru, v
časoprostoru, jak ho známe, a též tam, kde ho vůbec neznáme. (Čas
a prostor na jiné úrovni vědomí má jinou povahu než v našem
vesmíru.) Ocitl jsem se ještě ve větší blízkosti buňce, rostlině a zvířeti
než před tím a choval jsem se
k nim přirozeně podle obecných vloh lidské vlastnosti. Dostavil se
další vývoj a uplynula dost dlouhá doba, abych mohl dnes už zvážit
prostředky, kterých jednou bude možno běžně používat
k návratu ke zmíněné pravé přirozenosti člověka. Už od chvíle
zásahu lékařů v předškolním věku jsem využíval takových proměn
myslícího principu, které vedly k jejich zrušení, napřed jen
ke chvilkovému a namátkovému, později ke stále častějšímu a stále
samovolněji dosahovanému. Tento vývoj u mne dosáhl vrcholu v
koncentračním táboře po zásahu esesmana. Šlo znovu o obdobný
zásah jako v předškolním věku od lékařů, jenže jsem měl k dispozici
dospělý organizmus a určitou část cesty za sebou. Tím chci říci, že
prostředky, o nichž bych rád promluvil, a které by měly sloužit k
výchově člověka ve směru k jeho pravé věčné přirozenosti, jsou
účinné jen s ohledem na věk člověka a na cestu, kterou prošel. Proto
jsem se o nich zmínil jen dvěma slovy „pravé soustředění“. Zastavte
se sami u slov Bhagavad Gíty, kde praví Krišna: „Já jsem schopnost
soustřeďovací.“ Jako by řekl, že ona pravá přirozenost sama otevírá
dveře k sobě, kdežto člověk může jen na ty dveře klepat chtěně nebo
nechtěně. Měl jsem velkou výhodu vysvětlovat výhody nechtěného
klepání a přednosti chtěného klepání. Konečně píši jenom komentář
ke knize, v níž se její autor poctivě snaží vysvětlit co já. Necháme ho
ještě mluvit dál a budu mu naslouchat ve svém komentáři.
V této kapitole komentáře si dovolím ještě doplnit Wattsovu
větu: „Absolutní zoufalost je etymologický význam slova.“

Je tomu tak, ale vyžaduje si to bližší vysvětlení. Začnu výklad o
pravém absolutním zoufalství, které běžný člověk vůbec nezná.
Buddha se napřed pokoušel dosáhnout stavu osvobození u nohou
mistrů, marně, a pak ve vlastním ašramu, a zase marně. Věnoval
však této snaze od svého duchovního probuzení celý život, ničemu
jinému, ničím jiným nebyl než někým, kdo se snaží o to, aby dosáhl
vědomého života ve věčnosti. Absolutnost jeho zoufalství spočívala v
tom, že toho celého člověka, který se snažil, opustil nakonec beze
zbytku celého a už bez lítosti nad svým neúspěchem. V té chvíli
dosáhl nirvány, osvobození. Této nirváně předcházela poctivá snaha
po jejím dosažení, která nebyla korunována jiným úspěchem, než že
se Gotama Buddha nepřestal snažit, a to už samo o sobě je velmi
mnoho.
Sestupme teď k absolutnímu zoufalství na počátku mé cesty
životem, tedy ještě před nabytím touhy po věčném životě nebo
po odevzdání se mu. O tom mám tutu zkušenost, o které jsem už
mnohokráte mluvil: Lékaři mně opakovaně od 1 1/2 do 3 1/2 let
přiváděli do absolutního zoufalství, protože nebylo možno nijak
uniknout bolesti, kterou mi způsobili a způsobovali, než vzdáním se
svého života. Tuhle akci prováděli mnohokrát, než se v mém vědomí
objevil jakýsi zárodek nirvány, jehož účinky byly tyto: touha jednat
správně, schopnost rozlišit z nabízených alternativ relativně
správnou, moc takhle rozeznané uskutečnit. O tom jsem mnohokráte
psal. - Tentokráte se však opakuji proto, abych mohl dojít k závěru,
který jsem dosud neuváděl: K extatickému pojetí života. Byl jsem
schopen zařizovat své světské záležitosti podle mimosmyslového
vnímání a mimorozumového poznání. Reagoval jsem na podnět z
oblasti samovolnosti a dával jsem mu přednost před podněty
rozumovými, navozenými rozumovou úvahou a úsudkem. Takhle
přichází člověk na svět, nezpůsobil si svůj příchod rozumovou
úvahou. Nebudu to déle rozvádět, ale takhle přichází na svět všechno
tzv. živé, takhle je všechno tzv. neživé (včetně času a prostoru)
udržováno v existenci. Snad budu mít příležitost tohle ještě někdy
zdůvodnit z jiné strany než na základě zkušeností.
Ještě bych chtěl říci, že když se mi přihodilo něco obdobného,
co v předškolním věku, dostavily se následky už mnohem podobnější
zkušenostem Buddhovým. Zase šlo o absolutní zoufalství, které se v
rozhodujícím okamžiku proměnilo v rezignaci bez lítosti.
Při pozorování zvířat jsem přišel na to, že zvířata také dokáží
se vystavit smrti absolutně nelítostně, když před tím zkusila všechny
prostředky obrany. To je zjištění velmi důležité a v kruzích
pozorovatelů živé přírody dobře známé. Jak extaticky na svět přišla,
tak extaticky ze světa odcházejí. A my už dnes dokážeme sledovat,

jak do našeho života vstupuje čas a s ním spojený děj, a jak z něj
vystupuje. Víme tedy, že se chová jako zvíře a jako extatický člověk.

Svět jako ne-mysl
Watts: „Dualita je pouze zdánlivá..... přirozeným důsledkem
toho zjištění je to, že subjekt a objekt jáství a svět jsou jednotou - či
abychom byli přesnější - „nedualitou“, neboť slovo „jednota“ nemůže
být chápáno jako vyloučení různosti.“
To ovšem každému připadá nepravdivé, dokud nepřijme další
hypotézu: vše je Tao - „integrovaný, harmonický a universální proces,
z něhož uniknout je absolutně nemožné.“ (Watts)
Aby však člověk při tomto způsobu myšlení nepropadl
sterilnímu panteismu (Vše je Bůh), k tomu je zapotřebí vědět víc, než
co se vejde do Wattsova spisu. My totiž vlivem vžitého tradičního
myšlení slova „vše je Tao“ chápeme jako „vše je Bůh“, což se právem
jeví jako nemožné a odzbrojující každého, kdo se snaží o jakoukoliv
formu spravedlnosti. I pro toho, kdo vůbec nic neví o panteismu, je
těžké nepřijmout jej zároveň s pojetím Taa jako procesu, který má
nesmyslnou povahu; Z ničeho se ustavičně všechno stává a pak se
zase do toho ničeho vrací a stává se ničím. Nejtíže lze přijmout za
správné, že když z ničeho něco vzniká, že tam na straně ničeho nic
neubývá, a když se potom všechno něco vrací do ničeho, že tam
zase v ničem ničeho nepřibývá. Někteří Indové si od tohoto nesmyslu
pomáhali tím, že prohlašovali všechno, co se stalo něčím, za klamné,
za máju. Jenže ono veškeré něco je skutečné právě tak, jako je
skutečné základní nic, a kromě toho proces stávání se něčeho
nekončí, neochabuje, ani se nestává intenzivnějším, takže se o něm
dá taoisticky říci, že plyne jako by neplynul atd. První, kdo se snažil
svým životem a svými zázraky tohle vysvětlit, byl zase jen Ježíš.
Pomocí zázraků např. takto: rozdával z téměř ničeho chlebů a ryb pro
množství lidí (12 košů), čili neubylo z původního nepatrného
množství. Protože však každý zázrak byl vzorkem vzatým
zprostředka, vzorkem, který přímo nereprezentoval začátek
(začátkem byl Ježíš Kristus, prostředkem bylo nepatrné množství
chlebů a ryb), není vyčerpávající odpovědí, jako je jedině narození
Syna božího na zemi (přicházel z ničeho, ne ze třeba nepatrného
něčeho) a jeho odchod ze země (vstoupil do stavu nebe beze zbytku
na zemi). To je úplné znázornění procesu Taa: Z ničeho do ničeho.
Kéž by nás nepopadla skličující myšlenka, že pomíjející život
pocházející z nepomíjejícího ničeho a návrat pomíjejícího života zase
do ničeho, je pro svou dočasnost buď májou, klamem, nebo něčím,

co nestojí za řeč. Kdybyste upadli do takového myšlení, prozrazovali
byste, že vám chybí, jako tak mnohým Indům, základní poznatek o
tom „Nic boží přirozenosti“, který byl dán v Evropě např. Eckhartovi.
Tento poznatek je rozumově nesmyslný, ale fakticky postavený na
skutečnosti širší, než je skutečnost pomíjející povahy. Bylo by dobré,
kdybychom pro začátek přijali za správnou domněnku, že skutečnost
je širší, než jak ji vnímáme ve svém vývojovém stavu „člověk“ a že do
této šíře vzrůstáme, napřed zázračně, z mála, tj. z lidského se stává
mnohé, a pak nadzázračně, z ničeho se stává veškeré a veškeré se
dostává do ničeho.
Pojetí světa jako extáze není chybné, ale stojí hluboko pod
pojetím svět jako ne-mysl.

Spiritualita a sexualita
V této kapitole Watts se přiklání k názoru, že zřeknutí se
pohlavního života je nepřirozené a tedy nesprávné. Obecně má
pravdu, ale je nutno brát v úvahu aspoň tyto okolnosti:
1) Člověk je zkažený ve svém pohlavním životě asi tak, jako
kazíme psa, když ho přechováváme doma a dáváme mu více nažrat,
než kolik by našel ve volné přírodě. Jeho pohlavní chtíč se ustavičně
hlásí ke slovu, zatímco v přírodě by se hlásil jen jednou do roka.
Mám na mysli jeho příbuzné psovité šelmy - vlky, u nichž vlčice
připouští k sobě vlka jen den - 24 hodin za rok. Obdobných případů
jsme svědky u slepic a kohoutů, které přechováváme doma, zatímco
ptáci žijící volně v přírodě mají pro pohlavní život vymezenu jen
krátkou část jara atd. Měli bychom se tedy pozastavit nad tím, zda
pohlavní styk člověka je přirozený nebo přebujelý. Přiznávali se mi
muži i ženy, že pokud byli mladí, pěstovali pohlavní styk denně nebo
obden, později aspoň týdně, a ještě později želeli toho, že už se jim
nechce tak často souložit, a považovali se za staré. Jsem si jist tím,
na rozdíl od Wattse, že pokud lidé žijí tímto způsobem, odčerpávají
tolik životních sil, že nemohou vůbec vážně pojmout myšlenku na
věčný život nebo
na Boha. Jsem si však také vědom toho, co řekla svatá Terezie
z Avily o svých řádových spolusestrách, že většina z nich touží
po světském životě, a to je horší situace, než kdyby se opravdu
oddaly takovému životu. Vyjádřila se, že by bylo nejlepší poslat je do
světa, protože v klášteře je jen jejich tělo, kdežto duch bloudí jinde.
2) Wattsovi zřejmě chybí zkušenost s bezpohlavním životem v
dospělosti. Kdyby mu nechyběla, nemohl by generelně prohlašovat,
že trvalé pohlavní odříkání je chybné. Naopak, i v těch případech, kdy
člověk musí se sebou bojovat, pokud jeho devizou zůstává „hledej

království boží především“, je mu pohlavní život velkým pomocníkem
k sesbírání sil k soustředění na cíl. Abych mluvil za sebe, mohu říci,
že jsem od roku 1930, kdy jsem vědomě nastoupil cestu k Bohu,
považoval za samozřejmé, hlavně vlivem indických jógických nauk,
že musím žít bezpohlavně. Indický názor, že dvanáct let
bezpohlavního života v době dospělosti je minimem, které je nutno
dodržet, aby člověk porazil sebe (zapřel sebe) a otevřely se mu dveře
do věčného života a věčnosti, považuji za dostatečně prověřený
vlastním životem. Bezpohlavní život sice nemůže zastat všechny
ostatní prostředky a byl by neúčinný, kdyby člověk nevyčistil i
myšlení, ale přece představuje základnu, bez které se postupuje jinak
velmi namáhavě. Indický radžajógin přímo používá pohlavní sílu
k tomu, aby jí popoháněl Hadí sílu, ke které se chová vlastně
obdobně jako muž k ženě. Na Západě nemáme podobné záměry, ale
k tomu, abychom zvýšili zaujatost, potřebujeme ji odbourat jinde, a to
tam, kde vede k zástupné extázi, kterou je orgasmus při pohlavním
styku.
3) Pohlavní soužití muže se ženou vede nejsnáze
k vlastnění jednoho druhým, a to nejen ve chvíli pohlavního styku;
zatímco by bylo zapotřebí a bylo by správné, kdybychom byli jen
správci všeho, aby muž ženu a žena muže považovali za hřivny
svěřené hospodářem. (Vyložil jsem jinde.) Chtěl bych při té příležitosti
říci, že pravý příbuzenský vztah mezi manželi nevzniká jen jejich
pohlavním poutem, nýbrž hlavně tím, jak se k sobě chovají vůbec.
Jestliže jeden druhého vlastní (tj. chová se k němu jako k věci, která
se proti takovému vlastnění nemůže vzepřít), nestává se nikdy jeho
příbuzhným, nýbrž ponížil partnera nebo partnerku do řádu věcí.
(Naopak přesvědčil jsem se o tom, že manželka zůstává mou
příbuznou i po smrti, protože jsem ji nikdy nevlastnil.) Člověk je přece
vývojovým procesem, neleží před námi jako mrtvá věc, nýbrž máme
mít pochopení pro vývojový proces partnera.
4) Pohlavní život je vnadidlo zavedené v přírodě, aby se
zachovaly druhy zvířat a tedy i lidé. Je takhle užíváno u člověka?
Není užíváno nepřirozeně, když člověku někdy ani na pozadí vědomí
nejde o rozmnožování, nýbrž jen o požitek? Je-li tomu tak, pak je
přirozenější se pohlavního života zříkat tak dlouho, dokud člověk v
sobě nevzbudí touhu rozmnožit rod. (Vzpomínám si, jak manželka na
začátku manželství plakávala, protože si myslela, že nebude mít děti.
Byl to znak správného přístupu k pohlavnímu styku.)
5) Řekl-li Ježíš, že v nebi se lidé nežení ani nevdávají, tedy
nemají potřebu pohlavního života, mluvil o stavu, který převyšuje stav
lidský. A Ježíš opravdu vedl člověka za jeho lidství, a dával jasně
najevo, že lidství je prostředkem, přestože ničím nenahraditelným, na
cestě, která nekončí lidstvím. Správně vedený lidský život by měl vést

k tomu, aby člověk využil své tělesnosti k trvalému přechodu tam, kde
těla není zapotřebí. Dokud člověk upadá do extází, nedosáhl tohoto
stavu, když však v jeho vědomí začal žít Bůh a člověk už se
nepotřeboval vracet k navození tohoto stavu do tělesnosti, nýbrž bez
mezer se přibližoval k Bohu, tam začíná spása. Pak už nejde o
nějakou úroveň vědomí, nýbrž o stav věčného vědomého dosahování
Boha odevzdaností a službou. Není to jen stav trpného nazírání,
nýbrž stav aktivní spolupráce a služby různým úrovním vědomí.
6) Watts je toho názoru, že člověk je přirozeným extatikem, a
proto se oddává pohlavním požitkům, které mu poskytují jakýsi druh
extáze. Může tomu tak být. Odbude-li si extázi na úrovni pohlavní,
musí rezignovat na extázi vyššího typu, protože už si přišel na své.
Nejde tu o konkurenci Boha a přírody, nýbrž o volbu: buď život
zvířecího typu, nebo život, ve kterém své zvíře zvládneme. Pes si
nemůže pomoci od svého pohlavního pudu, dokud jej nevybije.
Člověk je schopen transformace chtíče, jenže to obvykle neumí, nebo
ještě častěji, neumí použít pohlavní síly jinde, jinou zaujatostí, silnější
než je zaujatost pohlavní.
Moji přátelé byli trpce zklamáni, když jsem se oženil a měl děti.
Znali mne jako zastánce Pavlových názorů, že je lépe neženit se.
Považovali můj vstup do manželství za pád. Ramakrišna řekl svým
žákům, že se mohou oženit, až dosáhnou spojení s matkou Kálí.
Nelituji, že jsem zklamal své přátele a že mě považovali
za zkrachovalého slabocha. Přesvědčil jsem se, že stálý partner
druhého rodu je velkým přínosem na duchovní cestě. Bez té
zkušenosti bych byl tomu nikdy neuvěřil. Tam, kde by se jeden člověk
nedověděl o sobě, co na nás lehce vidí druhý, protože není
pozorovaným, nýbrž pozorovatelem, tam dva si vydatně pomáhají k
sebepoznání. Je až neuvěřitelné, jak taková spolupráce může
přetrvat smrt jednoho, a pak smrt obou. Manželka mi po své smrti
mnohokráte splatila, co ode mne získala během života na zemi.
Jen nelámat nic přes koleno, nenutit partnera k vlastnímu
způsobu myšlení, pouze ukazovat příklad trpělivě, neokázale, bez
nároku na uznání. Držel jsem se přitom rady sv. Františka Saleského:
„Slabý plamen ve větru zhasne, silný se ještě rozhoří.“ Kolik těch
slabých ohníčků zhasne během manželství, a kolik se jich rozhoří.
Dojde pak k obecné nápravě života. Kolik návratů k sobě si takhle
člověk ušetří.
Ještě několik myšlenek Wattsových o koncentraci: „Indové
chybně hledali osvobození od přírody ve vědomí zbaveném všech
smyslových zážitků.“
Měli jsme už příležitost si říci, že tomu tak není. Ukázali jsme si
to na příkladu radžajógina, který používá co nejživějších smyslových
představ o lotosech, aby jich použil k jejich překonání a k povznesení

svého vědomí do stále širšího rámce a nakonec teprve za rámec. Je
zajímavé, že toho dosahuje zúžením a zaostřením pozornosti.
Pak ovšem nemohu nic namítat ani proti výroku Suy-c’ a na:
„Nebuď v protikladu ke světu smyslů.“ Je to sice cesta pomalá a
velmi záludná, ale vede k cíli.
Watts: „Sexuální problém nemůže být řešen na sexuální
úrovni..... naše diskuse jej podřizuje problematice přírody.“
Ovšem člověk by si měl být vědom toho, jaké postavení
v přírodě má. Neměl by si osobovat právo být jejím pánem a
vládcem, nýbrž měl by se stát vděčným učedníkem přírody. Otevře-li
např. klíčem svého těla všechny její oblasti zárodečně skryté v těle,
začne si uvědomovat, co je to příroda a jak málo
z ní zná ten, kdo je odkázán jen na smyslové počitky. Ovšem, to
nepřeberné přírodní bohatství, které se mu nabídne, je lákavé, a platí
o něm: „Zmocníš-li se ho, nebo budeš-li chtít se ho zmocnit, příroda ti
nedovolí, aby ses dostal za ně. Budeš se v těch pokladech hrabat tak
dlouho, až zahyneš.“ Člověk se obvykle nedovede zřeknout ani toho
mála, co mu objevují smysly. Jak těžko se bude zříkat toho mnohého,
co mu nabídne rozšíření vědomí do všech zákoutí přírody
nepřístupným smyslům.

Posvátná a profánní láska
Watts hned na začátku této kapitoly šťastně sáhl po výroku
mistra Eckharta:
„Bůh musí být pravým Já. Já pravým Bohem v tak dokonalé
jednotě, že tento On a toto Já jsou jedním „jest“, a v tomto
„jest-ství“ jsou věčně činné na stejném díle. Pokud ale tento On a toto
já - rozuměj Bůh a duše - nejsou jedním jediným zde, jedním jediným
nyní, potom já nemůže ani pracovat ani být jedním
s oním On.“
Prosím, aby čtenář komentáře tohoto výroku Eckhartova přesně
rozlišoval, jak jsem učinil v citovaném textu: Já s velkým „J“ a já s
malým „j“. Ušetřím si tím mnoho stránek výkladu a čtenáři ušetřím
zbytečné tápání.
Když se člověk rodí na tomto světě, dostává do vínku zárodek
já. Tento zárodek se tu objevil transformací pomocí těla, a pochází z
pravého Já. Je tomu jako se semenem zasetým
na poli. Semeno není ani zasévačem, pravým Já, ani polem,
tj. tělem, do kterého je zaseto. Je to součást celkové transformace
hmoty na živou hmotu směrem zdola nahoru (tak zvnitřku navenek,
jak jsme toho neustále svědky v přírodě kolem sebe) a transformace

nesmrtelné Duše a na smrtelnou duši, na smrtelné já, tedy směrem
shora dolů. Průsečíkem obou směrů (pověděno obrazně) je lidské
tělo. Tím je tělu umožněno, aby se stalo transformátorem věcí
„nebeských“ na pozemské a věcí „pozemských“ na „nebeské“.
Eckhart ve svém citátu prozrazuje, jak se to děje. Postupujme
však krok za krokem a ne příliš daleko. Protože věčné živí jak tělo,
tak duši, která v sobě vytváří stále vyhraněnější já, umožňuje také,
aby člověk vládl prázdnými smysly jinak než tak, že by je naplňoval
vjemy z životního prostředí těla. Ty ovšem zaujmou duši - já - tak, že
ji v sobě uvězní a nedovolí jí vystoupit ze sebe samé. Život v těle
však nepřináší jen tyto vjemy ze zevního světa, nýbrž i nutnost vyjít
ze sebe, patřit bližnímu, obětovat se za něho, napřed v rámci velmi
úzkém, později v rámci stále širším. Obyčejně ani toto vycházení ze
sebe nebo práce pro jiné nevede k nějakému mimosmyslovému
poznání, protože všechno probíhá na úrovni „něco za něco“, čili jak
by se k tomu vyjádřil Ježíš: „Člověk už vzal odplatu (odměnu) svou,“
tj. zamezil, aby nastal přechod na vyšší úroveň následků.
Člověk - já - však může také pojmout úmysl vrátit se
ke zdroji, ze kterého ustavičně bere sílu ke svému projevu. Jestliže
tedy naše malé já, které se cítí být úplně odděleno jak
od pravého Já, od Boha, tak od všeho kolem sebe, obrátí své kroky
ke svému zdroji a konečně se s ním setká, zjistí, že jest (nikoliv že se
stalo) jedním s pravým Já, že se jen vrátilo k němu jako marnotratný
syn. Pak také zjistí, že i když vůbec nevědělo
o svém pravém Já, ve skutečnosti od Něj mělo vše k tomu, aby
s ním mohlo spolupracovat. Ovšem toto není oficielní stanovisko
Církve, neboť je to hledisko esoterní, nikoli hledisko exoterní, zvenčí.
Zamysleli jsme se už jinde několikrát nad podobenstvím
o marnotratném synu, ale dosud jsme si nic neřekli o naučení, které
přináší ohledně jáství. Je tam ukázáno velmi dobře, jak se „já“ v roli
marnotratného syna vymaňuje z dosahu pravého Já (Otce) a dostává
k tomu prostředky od Otce, kterých ovšem zneužívá, relativně
zneužívá. Dovrší-li se toto zneužití (v krajině nastane bída, já jí trpí),
má to kladný následek, že si vzpomínáme na Otcův dům a konečně
se do něho vracíme. Zamysleme se nad tím, jaký hluboký smysl má
vznik našeho malého já - a to můžete pochopit až z úplného závěru
podobenství - a jak jeho relativně chybné počínání je vede zpět ke
zdroji. My to ovšem z lidského pohledu (jepičího života) dobře
nevidíme, ale ten závěr se dá přece jen vystopovat.
Z podobenství se dovídáme, za jakých okolností a čím vybaven
přichází člověk na svět, jakou funkci má malé já, které hospodaří se
svěřeným podílem od Boha, jak protismyslně zchudnutí a bída vede
ke vzpomínce na Otcův dům atd. Člověk není vázán žádným slibem,
že se vrátí nebo že se musí vrátit, a přece ho okolnosti k tomu

zvláštním způsobem donutí. Ten způsob donucení je velmi důležitou
poučkou, jak na to: Cítit se ničím. A to se neděje jednorázově, nýbrž
podle míry sebezáporu, sebezničení, sebeopuštění. Zároveň se v
podobenství odpovídá na otázku, proč pohlavní extáze nemůže vést
ke vědomému spojení s Bohem, nýbrž zanechává člověka ještě v
jeho zapomnění na Otce - vždyť má ještě něco peněz od Otce, které
může na pokračování vydávat - obdoba lásky srdcem, která ještě
není celobytostní odevzdaností.
Watts velmi duchaplně, ale chybně vykládá Pavlův názor, že v
Kristu nejsme ani muži ani ženami, když tento výrok nevhodně
spojuje s výrokem Ježíšovým, že v nebi se ani nežení ani nevdávají.
Zřejmá spojitost mezi oběma výroky je, ale jiná, než Watts tuší. Ve
stavu nebe - a Pavel byl v tomto stavu zde na zemi, tak jak si přeje,
aby se stalo i s námi, mistr Eckhart - není třeba dualismu ani
pohlavního, ani žádného jiného. Ten už dohrál svou výtečnou roli
prostředníka.
Wattsovo poznání, že Li a Tao nevytvářejí role, je velmi
významné. Co jsem se dovídal z Li a Taa v předškolním věku,
nevytvářelo žádnou roli, nýbrž bylo správným nikoliv podle nějaké
šablony, vzoru a konvence, nýbrž prostě užitečným pro vnitřní růst,
který byl popoháněn především odstupem od vlastní vůle, obecně od
vlastnictví. Jednat správně, to nebyla má role, nýbrž vnitřní potřeba. I
v očích mé dobré matky jsem nebyl hodným chlapečkem, nýbrž těžko
zvládnutelným duchem, který se často řídil právě tou
nejnerozumnější radou a pomíjel rady mnohem rozumnější. Proč
jsem se tedy ptal matky, co je správné? Protože jsem se vždy záhy
ocitl v koncích s každou rolí, kterou mi vnucoval svět. Postupně však,
ale velmi pomalu, už nebylo třeba se ptát, neboť začaly mi radit
události a věci způsobem, řekl bych „zákulisním“, nebo jak by se
vyjádřil Watts „nelineárním“ nebo „obscéním“- Věci a události přestaly
být odděleny ode mne a
od mého nitra. A obdobně tomu bylo s lidmi, pokud jsem je
ze stejného pramene považoval za „správné“. Pak se světské stávalo
posvátným. Např. postavení ženy bylo pro mne také něčím
správným, i když jsem nevěděl proč a v jakém smyslu (jako vždycky
ve všem). Přibližoval jsem se k ní jen tehdy, když hrála správnou roli,
odpovídající její pravé roli, kterou jsem poznával rozumově. Proto
mne žádná nemohla svést. Také jsem se úzkostlivě vyhýbal
sprosťárnám svých kamarádů, i lehtivým nebo dokonce oplzlým
vtipům (a také nevím proč). Obscénní jsem chápal úplně jinak než
Watts, nikoliv etymologicky. Vím, jak se tomu dívky divily, že jsem je
chtěl znát jinak, než ony samy sebe znaly. Mám za to, že tento
pohled na ženu nebyl upírán ani těm národům, které jinak žily

prostopášně, jako třeba Římané. Jak jinak si vysvětlit kult Vestálek v
Římě a mnohých kultů tomuto podobných.
Jestliže jsem se po 32. roce svého života oženil, prosím, aby po
mně hodil kamenem první ten, kdo do toho roku života dokázal žít
bezpohlavně a bez ženy, nebo žena, která dokázala tak dlouho žít
bez muže. Proto si osobuji právo mluvit aspoň
v tomto komentáři jak za askety, tak za lidi prošlé manželským
životem. Nutno říci, že jsem nebyl vázán žádným řeholním slibem a
tedy jsem ani žádný nepřekročil. Mám tedy k závěrečnému Wattsovu
shrnutí co říci: Praví se tam: „Asketická duchovnost je příznakem té
choroby, kterou se snaží léčit.“
Asketa typu, kterého má Watts na mysli, se možná cítí
izolovaným jedincem, a to je postoj nesprávný. Takový asketa však
opravdu málo ví o asketismu, a bude při něm zažívat trpké chvilky
nebo i roky. Ti z vědoucích asketů, a jen ti stojí za řeč, kolik jich je,
ani jeden se napovažoval ani nechtěl být považován za izolovanou
bytost, i když utíkal od lidí za zdi kláštera nebo
na poušť. Svým útěkem se nechtěl izolovat, jen si chtěl, třeba někdy
chybně, usnadnit cestu k cíli, kterým mu byla služba lidstvu.
Tvrdí-li Watts, že „naše fyziologie nepřipouští náhled, že
mužský orgasmus je oslabující únik síly“, pak bych k tomu chtěl říci,
že oslabujícím únikem síly je i myšlenka na pohlavní soužití. O této
jemnůstce fyziolog nemůže nic vědět, protože kompetentní hlas
může vznést jen asketa, tj. ten, kdo se o tom přesvědčil.
Asketa se snaží, aby se svým prostředkem, askezí, dostal ke
spojení s Bohem; a kdo ví, čím toto spojení je, ví také, že představuje
největší možné rozšíření vztahů k veškerenstvu. I Buddha, který
nevěřil na osobního Boha, po své nirváně se stal
z askety člověkem který prokazoval lásku všem. A připomeňme si
Ježíše, když po třiceti letech svého života vstoupil do Jordánu a zažil
své Synovství s Otcem. Už po čtyřiceti dnech se přestává zajímat o
sebe a své a jde pomáhat lidem a z lásky k nim vydává svůj život
potupné smrti. Tyto příklady, ukazující jasně na smysl askeze,
nemůžeme zanedbávat.
Tato slova neberte jako zdrcující kritiku Wattsova skvělého díla,
nýbrž jako doplněk k jeho dílu. Wattsem citovaný mistr Eckhart, který
nebyl pouhým filosofem, nýbrž asketickým zastáncem a zkušeným
prováděčem přeměny malého já ve vědomí člověka na pravé Já, nám
radí vlastně toto:
„Člověče, máš k dispozici já, které umře, nepřejde-li během
lidského života do pravého Já, které je nesmrtelné. Pravým smyslem
tvého života je uskutečnit tento přerod, kterému Ježíš Kristus říká
znovuzrození, uskutečnit jej se všemi fázemi, které Ježíš ukázal
svým životem. Kdybys měl po ruce jen tento návod a neměl já,

podobal by ses zvířeti, které nedělá nic jiného, než se snaží o
zachování sebe a svého rodu, obojího pomíjejícího, protože za
zvířecích podmínek, zvířecí tělesnosti není schopno vejít do Já. My
však nejsme pouhá zvířata, proto bychom se neměli chovat jen jako
zvířata, nýbrž především jako lidé, kteří už mají především hledat
království boží.“
A já bych k tomu dodal: „Buďte také jako zvířata, pokud jsou
nezkažená lidmi a žijí volně v přírodě. Nevyhýbejte se smyslovému
životu, ale používejte ho jednak jako zvířata
k sebezáchově a k zachování rodu, jednak jako člověk, který si už
má vzpomenout, že od Boha pochází a k němu se má vrátit už
za tohoto života, ne až po smrti. Kdyby se chtěl vrátit až po smrti,
zahazoval by pozemský život lidský. Učedníci Ježíšovi si zachovávali
vlivem víry svých předků naději na věčný život až
po smrti. Tuto víru a tuto naději jim musel Ježíš v pravý čas vzít, aby
jim mohl poslat Ducha, který je převedl už za jejich pozemského
života do věčného života tak, aby byli jedno s Otcem jako On s ním
jedno jest.
Dopsáno 26. 11. 1984
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