BARAKA - (staré súfijské slovo) znamená štěstí,
vůni, dech, ale i esenci života, z níž pramení evoluční vývoj.
BARAKA - duchovní síla, dar Božího souhlasu
a inspirace.
BARAKA je jako láska: čím víc si jí poutníci odnesou, tím víc je jí k máni. Čím větší poptávka po
této duchovní komoditě, tím větší nabídka.
BARAKA je to, co produkují chrámy, kláštery,
poutní a svatá místa, za čím tam lidé putují a co si
také odnášejí.

BARAKA je to, co hledají duchovní hledači
a čeho dosahují tančící derviši.
BARAKA je ale také bliss, „požehnání", dotek
božského.
BARAKA je jakési duchovní, imaginární, ale ne
nereálné pole informací o možnosti a schopnosti
člověka vyladit se na něco, co ho dalece přesahuje.
BARAKA - slavný dokumentární celovečerní film
režiséra Rona Frickeho z roku 1993
BARAKA - kosmická láska (podle Johna Lillyho)

Vážení čtenáři,
zatímco většina těch, kteří se dívají na Novu a kroutí hlavou nad chaosem světa, má svět takový, jaký (aniž si to uvědomuje) chce,
existují zároveň i takoví, kteří vzali osud do svých rukou. Nenechali si vnutit (rodinou, školou, společností) cizí myšlení, názory jiných,
postoje většiny a reakce oportunistů. Byli a jsou sví. Jedineční, neopakovatelní. Pokud se jim podařilo vydržet, a pokud vydrželi být
věrni své ideji a vnitřnímu pocitu, že to, co dělají a čím žijí, stojí za to, a pokud tomu odevzdali všechno své nadšení, veškerou svou
energii, byla a je to vždy jen otázka času, kdy docílí svého. Kdy začnou být ve svém úsilí šťastni a svět je začne brát vážně a uznávat.
T a k o v ý byl donedávna z a p o m e n u t ý italský fotograf Boggiani (a cestovatel A. V. Frič), takový je pan Joukl, který prodává za ceny určené zákazníkem, takový je nejen p ů v o d n ě dyslektik a dnes jeden z nejslavnějších h u d e b n í k ů N e w A g e music Mike Rowland,
ale i nenápadný český skladatel a flétnista Vlastislav Matoušek, nebo ještě nenápadnější český filosof Zdeněk Kratochvíl.
T o h l e je vlastně osmé číslo časopisu rozšířeného vědomí (5 čísel M A N Y a 3. číslo BARAKY). D o m n í v á m se, že jsme již prokázali, že víme co chceme a jak toho docílit, alespoň co se týče tvorby vlastního časopisu a jeho výroby. Co neumíme je prodat se.
Výrobní cena BARAKY je (díky půlročnímu zpoždění plateb od distributorů, neustále se zvyšujícím cenám poštovného a tiskárenských služeb) stále
vyšší, takže i kdybychom dnes prodali celý náklad, stále budeme prodělávat.
Jediné řešení je zvýšit náklad a tak sehnat další inzerenty, nebo zvýšit cenu.
Obracíme se na Vás. Můžete-li, pomozte. Třeba byste mohli zkusit seznámit s B A R A K O U další potenciální čtenáře a předplatitele. Zkusit nabídnout místní knihovně, aby B A R A K U objednala. Přesvědčit vedoucí místního knihkupectví (trafiky, prodejny zdravé výživy, čajovny, aj.), aby si BAR A K U objednala, že si ji budete pravidelně kupovat. Možná by B A R A K A
mohla a měla ležet i na stolcích v čekárnách advokátních kanceláří, kosmetických salónů, bank atd. Možná by o ní měli vědět na středních a vysokých školách. (Mimochodem, pokud BARAGE seženete inzerát, vyplatíme vám provizi 1 5 % z jeho ceny.)
Jenže: jak tak jezdím po různých městech, setkávám se s tím,
že lidé B A R A K U čtou a znají, ale předplácí či k u p u j e si ji jen několik lidí: ostatní si ji navzájem p ů j č u j í . Vážení (kteří si BARAKU jen vzájemně mezi sebou půjčujete, protože se V á m asi líbí): p o k u d chcete, abyste si i v b u d o u c n u početli, to nejmenší,
co pro to můžete udělat, je B A R A K U si předplatit nebo koupit. V opačném případě je pravděpodobné, že by mohla přestat existovat.
Spolu s m n o h a čtenáři, se kterými jsem o tom
osobně hovořil, se domnívám, že by B A R A K Y v její
nynější p o d o b ě byla škoda. Již v rámci záchrany tohoto čísla však musíme snížit náklad a zvýšit prodejní a stanovit novou předplatitelskou cenu (roční
předplatné bude 4 x 7 0 = 2 8 0 Kč).
Co si o tom myslíte? Ozvěte se.
Vlastimil Marek

O m l u v a : nedopatřením vypadlo na konci článků
o Františku Kupkovi (str. 20 - 35) poděkování paní
Medě Mládkové, která autorce poskytla množství
d o k u m e n t ů a cenných rad.

Švédská filosojka, učitelka a aktivistka Helena
Norberg-Hodgeová byla první Evropankou,
žijící v himdlajsképrovincii Ladak, v centru
izolované buddhistické kultury, která byla nakonec také napadena západním „rozvojem".
Za dvacet let života, strávených v podhůří
Matky Svéta se Norberg -Hodgeová naučila
tamní jazyk a získala vlastní nezávislý vhled
do rapidní modernizace, kterou Ladak prodělává. Helena Norberg-Hodgeová je rektorkou
evropské sekce Mezinárodního fóra o globalizaci, založila nevládní organizaci Ladak Project, je autorkou několika knih (v češtině Dávné budoucnosti, vyd. Hnutí DUHA, Přátelé
Země CR, 1996). Se svým partnerem Johnem
Pagem žije v anglickém Bristolu. Následující
úvaha na téma buddhismus a globalizace ekonomiky se překvapivě a v poslední době čím
dál aktuálněji dotýká i nás všech.
Posledních dvacet let jsem strávila v nepřetržitém kontaktu s buddhistickými komunitami jak tradičními, tak přesídlenými
na industrializovaný Západ. Díky tomu
jsem si ostře uvědomila, že průmyslový rozvoj neovlivňuje jenom náš způsob života,
ale i náš světový názor. Pochopila jsem také, že abychom se vyhnuli dezinterpretaci
Buddhova učení, musíme se blíže podívat
na základní rozdíly mezi společenstvími, jež
jsou součástí industrializovaného globálního hospodářství a těmi, jež si zachovávají
ekonomiku lokální.

Budoucnost nemůže být
negací m i n u l o s t i
V Buddhových dobách byla společnost
mnohem více svázána se svým místem
v přirozeném řádu. Hospodářství mělo
místní charakter — jinými slovy, mělo rozměr vyjadřující provázanost lidí s dalšími
živými bytostmi a s přírodou. Vztahy mezi
lidmi a mezi kulturou a přírodou byly více-

méně nezprostředkované. Přímá pozorování a zkušenosti z přírodního světa se staly
základem etických principů v chování jedince. Buddhovo učení vznikalo v kontextu
společnosti formované těmito přímými
kontakty ke společnosti i k živému světu.
Buddhismus je v podstatě nauka o životě.
Pojednává o neustálém koloběhu uvnitř
přírody: život a smrt, radost a bolest, rozvíjející se květ, přibývání a ubývání měsíce.
Pojednává o nestálosti a propojenosti, která
je typická pro vše živé.
V moderním industrializovaném světě
vedly naopak komplexní technologie
a plošně působící sociální instituce k zásadnímu odtržení lidí od sebe navzájem stejně
jako k oddělení lidí od živé přírody. Náš
každodenní život do značné míry závisí na
„člověkem vyrobeném světě": ekonomii,
elektrické energii, autech a dálnicích, lékařské péči — závisíme více na technosféře než
na biosféře, na živém světě. Jak objem ekonomiky roste, je zároveň čím dál těžší vidět
dopad toho, co děláme, na přírodu nebo na
jiné lidi. Tyto formy odloučenosti jsou důsledkem a odrazem světového názoru, který
je v naprostém protikladu k Buddhovu
učení. Moderní společnost je vlastně založena na předpokladu, že nejsme součástí
přírody a že ji dokážeme ovládat. Struktury
a instituce, na kterých jsme závislí, jsou
proto výrazem omezenosti a chtivosti - popřením vzájemné propojenosti a nestálosti.
Zodpovědní buddhisté (či křesťané nebo
muslimové) musí převzít odpovědně a pečlivě sledovat současné ekonomické trendy
z hlediska duchovních nauk. Jsem přesvědčena, že taková sledování vyvolají potřebu
aktivně vystupovat proti globalizaci hospodářství a na podporu způsobů života ladících s ekonomikou buddhistickou.
Prostřednictvím smluv o volném obchodu
a globalizaci se pokouší jednotný ekonomic-

ký systém ovládnout celou planetu. Ve své
podstatě se tento systém zakládá na velmi
zúženém pohledu na lidské potřeby a motivace: zabývá se téměř výhradně peněžními
transakcemi a do značné míry nebere na vědomí takové nemateriální aspekty života, jakými jsou rodina a přátelé, smysluplná práce
či duchovní hodnoty. Zaměřenost na zpeněžněné společenské vztahy se odráží ve víře,
že lidé jsou motivováni především sobeckými zájmy a nevyčerpatelnou materiální chtivostí. Za povšimnutí stojí, že západní hospodářský systém se nepokouší krotit naši předpokládané sebestřednou, chtivou povahu,
spíše ji zneužívá. Výměnou nabízí naději, že
„neviditelná ruka" přemění sobecké činy jednotlivců ve prospěch společnosti jako celku.

M o l o c h globalizace
Co to vlastně je globalizovaná ekonomika? Prezident společnosti Nabisco ji kdysi definoval jako „svět homogenní spotřeby" — svět, ve kterém
budou lidé jíst stejnou potravu, nosit
stejné šaty a žít v domech vybudovaných ze stejných materiálů. V takovém světě každá společnost užívá stejných technologií, je závislá na stejné
centrálně řízené ekonomice, nabízí
stejné západní vzdělání svým dětem,
hovoří stejným jazykem, vstřebává
stejné mediální obrazy, uznává stejné
hodnoty a dokonce jednotným způsobem myslí. Ve výsledku znamená
globalizace zánik kulturní rozmanitosti. Znamená monokulturu.
Kulturní rozmanitost je odrazem lidského propojení s okolím, s živým světem.
Staletí dobývání, kolonialismu a „rozvoje"
už značnou část světové kulturní pestrosti
odstranila, ale ekonomická globalizace tento proces nebezpečně urychluje. Spolu
s mnohaproudými dálnicemi a betonovými

městy přináší globalizace do každého koutu

mující důsledky takového postupu je dů-

tili jako primitivové, zpoždění a podřadní.

planety kulturní krajinu, jíž dominují re-

sledným politickým cílem všech vlád pod-

V důsledku toho si ženy na celém světě ze-

stauranty s rychlým občerstvením, holly-

porovat tyto trendy prostřednictvím pod-

světlují pokožku i vlasy nebezpečnými che-

woodské filmy, mobilní telefony, značkové

pory globalizace.

mikáliemi a obchod s modrými kontaktní-

džíny, Barbíny a chlápek z reklamy
na Marlboro.

Co se stane, až venkovský způsob života
zanikne a lidé kdysi spoléhající na blízké

mi čočkami úspěšně vzrůstá od Bangkoku
po Nairobi a Mexiko City. Asijské ženy do-

zdroje skončí v osidlech globální ekonomi-

konce podstupují operace, aby jejich oči

vytěsňuje místně přizpůsobené formy výro-

ky? Vezměme si například tradiční archi-

vypadaly více jako oči Západanek.

by a zaměňuje je průmyslovou výrobou na-

tekturu, kde stavby vznikaly z místních ma-

prosto vzdálenou přírodním cyklům. V ze-

teriálů: z kamene ve Francii, hlíny v Západ-

Tlak na prosazení globální ekonomiky

Oproti prohlášením svých propagátorů
centrálně plánované globální hospodářství

mědělství to představuje centrálně řízený,

ní Africe, z na slunci vysušených cihel

nepřináší světu tím, že smazává rozdíly me-

chemicky ovlivňovaný systém, zaměřený na

v Tibetu, z bambusu a došků na Filipínách,

zi námi, harmonii a porozumění. Vykoře-

omezený sortiment potravin schopných

z plsti v Mongolsku a tak dál. Když tyto

nění lidí z rolnických komunit, výměnou

transportu na světový trh. V tomto procesu

stavitelské tradice uvolnily místo „moder-

za nedosažitelný městský sen, je příčinou

jsou zemědělci nahrazováni stroji náročný-

n í m " metodám, tradiční materiály zůstaly

dramatického nárůstu zloby a násilí ob-

mi na energii a náklady a pestrou výrobu

ležet bez povšimnutí. O to tvrdší souboj se

zvlášť mezi mladými muži. V té obrovsky

potravin pro lokální komunity střídá mo-

vede o stavební hmoty upřednostňované

demoralizující a soutěživé situaci, ve které

nokultura založená na dovozu a vývozu.

monokulturou - o úzký výběr materiálů ja-

se nachází, jsou rozdíly jakéhokoli druhu

ko je beton, ocel a stavební dřevo. To samé

velmi patrné. Etnické a rasové násilí je tak

se děje, když všichni začnou jíst totožné po-

nevyhnutelným důsledkem.

Přináší-li globalizace monokulturu, potom její největší dopad bude v oblasti třetího světa, kde je možné nalézt většinu ze
zbývající kulturní rozličnosti. Na Jihu většina lidí stále žije ve vesnicích, částečně propojených různorodou místní ekonomikou
s různými lokálními zdroji: stále ještě více
napojenými na biosféru, než na technosféru. Tlak na globalizaci tyto malé ekonomi-

traviny, nosit šaty ze stejných vláken, a záviset na stejných vyčerpatelných energetických zdrojích. Protože to vyvolává všeobecnou závislost na stejných zdrojích,
globalizace znamená výhody pro korporace
a umělý nedostatek pro spotřebitele.
Za takové situace jsou lidé na spodních

Už staří b u d d h i s t é . . .
Mé zážitky v Ladaku a Bhútánském království mě upozornily na spojitost mezi globální ekonomikou a etnickými konflikty.
V Ladaku žily buddhistická většina a muslimská menšina 6 0 0 let bez jediného zdo-

ky ničí a zahání vesničany do špíny před-

příčkách hospodářského žebříčku ve značné

kumentovaného případu etnického násilí.

městských slumů. Čínská vláda například

nevýhodě. Rozdíl mezi bohatými a chudý-

V Bhútánu existovala hinduistická minorita

plánuje nárůst městské populace v nadchá-

mi narůstá a zloba, nespokojenost a kon-

míruplně s o něco větší populací buddhistů

zejících dvaceti letech o 4 4 0 milionů lidí -

flikt narůstají. To platí především o Jihu,

po podobně dlouhou dobu. V obou kultu-

to je exploze, která několikrát překonává

kde jsou lidé z nejrůznějších etnických zá-

rách pouhých patnáct let po vniknutí vněj-

úroveň celkového růstu populace.

zemí vtahováni do velkoměst, která je odře-

ších ekonomických tlaků došlo k násilí,

závají od jejich komunit a a kulturního

které vedlo ke smrti mnoha lidí. To, co

jich půdy, ale zároveň soustřeďuje nabídku

prostředí a vrhají je do nelítostného soubo-

způsobilo konflikt, evidentně nebyly rozdí-

pracovních příležitostí a politickou moc do

je o práci a základní existenční potřeby. In-

ly mezi lidmi. Byl to rozpad jejich ekono-

měst a posiluje tak jejich ekonomickou při-

dividuální a kulturní identita prohrává zá-

mické síly a identity. Pokud globalizace bu-

tažlivost. Obrazy z reklam a médií v soula-

pas s tlakem na život podle mediálního

de pokračovat, nárůst konfliktů a násilí bu-

du s tím vyvíjejí enormní psychologický

a reklamního modelu, jehož vzory jsou bez-

de nepředstavitelný. Konec konců,

tlak na „civilizovanější" způsob života, zalo-

výhradně založeny na městském, západním

globalizace podrývá životaschopnost a kulturní identitu většiny národů světa.

V ý v o j nejenom vytlačuje zemědělce z je-

žený na zvýšené spotřebě. Pracovních míst

konzumentském stylu života: je blondatý,

je ale málo a tak se uchytí jen část zájemců.

modrooký a čistý. Pokud jste zemědělci ne-

Většina končí v beznaději slumů. Přes alar-

bo máte tmavou plet, je třeba, abyste se cí-

Proč se mnoho buddhistů zdráhá pojmenovat negativní sociální a hospodářský do-

pad globalizace? Podle mého názoru je

projevy světonázoru, který chce ovládnout

hlavním důvodem neschopnost uvědomit

přírodu a který předstírá, že život lze izolo-

kterých byl tento typ chtivosti prakticky ne-

si, že Buddhova nauka vyvěrá z přirozeného

vat, rozdělit jej na částečky a manipulovat

známý. Nemůžeme tudíž dovozovat, že po-

řádu věcí a ne z uměle konstruované

jimi k uspokojení potřeb konzumentské

živačnost a materialismus lidí pohlcených

„technosféry". Západní buddhisté stojí před

společnosti závislé na technologiích.

globálním ekonomickým systémem je nevy-

úkolem aplikovat buddhistické principy,

Ještě dva další buddhistické koncepty

květem konzumerismu existovaly kultury, ve

hnutelný produkt lidské povahy. Měli by-

vyučované v dobách lokalizovaných spole-

jsou mylně vykládány, aby podpořily spole-

chom odhalit, že v pasti globální kultury

čenských a ekonomických vztahů, na vyso-

čenskou apatii: karma a trojice jedů - chti-

konzumerismu je prakticky nemožné nalézt

ce komplexní a postupně globalizovaný

vost, nenávist a lež. Je lákavé použít karmo-

naši „buddhovskou podstatu".

svět, ve kterém žijeme dnes.

vý zákon k výkladu příčin narůstající pro-

Buddhismus nám v této obtížné situaci

pasti mezi bohatými a chudými: pokud je

může pomoci tím, že nás bude posilovat

podlehnout dezinterpretaci, je buddhistické

někdo bohatý, jistě v minulosti vykonal

v tom, abychom byli soucítící a nenásilní

pojetí vzájemné propojenosti veškerenstva —

spoustu záslužných skutků. H l u b o k ý roz-

k sobě i k jiným. Mnoho z nás se vyhýbá

jednoty všeho živého, spletité sítě, v níž ni-

bor situace však ukazuje, že daleko logičtěj-

upřímnému přezkoumání vlastního života

kdo a nic nemůže žít odděleně nebo nezá-

ší příčinou sociální nerovnosti je globální

proto, že by přišli na svůj díl viny na glo-

Jedním z konceptů, jež mohou snadno

visle. M n o h o z nás se nechalo lapit do pasti

ekonomický systém, který umožňuje hrstce

bálních problémech. Jakmile ovšem zjistí-

slučování této myšlenky s ideami „globální

vyvolených žít na úkor většiny. Spíše než

me, že vinu za roztříštěnou společnost, psy-

vesnice" a světa volného obchodu bez hra-

přisuzovat majetkové rozdíly působení kar-

chologickou vyprahlost a ničení životního

nic. Hesla jako „harmonizace", „integrace",

mového zákona a zásluhám z minulých ži-

prostředí nese komplexní globální ekono-

„jednota" atd. by nás neměla mást a vést

votů bychom měli rozpoznat dopady urba-

mika, může nám buddhismus pomoci

k víře, že globalizace nás jako jedince více

nizovaného západního životního stylu. Ne-

v soustředění se na tento systém a na struk-

propojuje navzájem či se světem přírody.

dostatek moudrosti a soucítění obsažený

turální zlo, jež páchá. Nauka může posílit

Naopak jenom posiluje naši závislost na

v tomto způsobu života je zjevný na první

porozumění mnoha komplexním způso-

makroekonomických strukturách a techno-

pohled: my, kdo žijeme v industrializova-

bům, jimiž ovlivňujeme ostatní bytosti

logiích a na scvrkávajícím se počtu velkých

ných částech světa spotřebováváme zhruba

a naše prostředí a může také dodat odvahu

nadnárodních korporací. Bylo by samozřej-

desetkrát více světových zdrojů, často bez

ke vcítění a rozhodnému potvrzení života.

mě naivní spojovat tento proces s propoje-

ohledu k nevyčíslitelným škodám na biosfé-

Jenom když pochopíme, že jsme součástí

ností veškerenstva popisovanou Buddhou.

ře celé planety. Lidé na Západě by měli se-

tohoto systému, můžeme aktivně společně

Buddhistické pojetí nestálosti by také

brat odvahu k pochopení našeho kolektiv-

pracovat na vymanění se z těchto život po-

ního podílu na globálním systému, jenž

pírajících struktur.

mohlo dojít nepochopení, pokud nepochopíme zásadní rozdíl mezi principy života
a globálním ekonomickým systémem. Učíme se akceptovat neustále se proměňující
tok života v biosféře, cyklus života a smrti,
konečnost všeho živého. Změny hnané ku-

podporuje vykořisťování a společenskou
atomizaci a vyvolává, často mimo dohled
veřejnosti, nerovnoprávnost a ničení na
druhém konci světa.
„Trojice jedů" — chtivost, nenávist a lež —

Buddhismus nám může ve svém holistickém přístupu pomoci spatřit, jak různé
symptomy navzájem souvisí, že krize, jež se
na nás valí, jsou systémové a že koření
v ekonomických imperativech. Pochopení

předu globalizaci se ale zakládají na popření

je do jisté míry přítomna v každé lidské by-

principu konečnosti v přírodě, o kterém

tosti a společenská situace tyto rysy buď

uchrání před plýtváním úsilím na sympto-

hovořil Buddha. Megaprojekty typu ato-

podporuje nebo zavrhuje. V současnosti se

my krizí a umožní nám zaměřit se na zá-

mových elektráren, přehrad a superdálnic

ročně na celém světě vynakládá 4 5 0 miliard

kladní příčiny. I tak zjevně nesouvisející

nejsou součástí toku života, který nás

dolarů na reklamu, jejímž cílem je přesvědčit

problémy jako jsou etnické násilí, znečišťo-

Buddha učil akceptovat. Není jím ani ma-

lidi, že potřebují věci, o nichž ani nevěděli,

vání vzduchu a vody, rozvrácené rodiny

nipulace genetického materiálu prostřed-

že existují — jako je třeba Coca Cola nebo

a kulturní vykořeněnost jsou pod povr-

nictvím biotechnologie. Jsou to naopak

plastikový Rambo s kulometem. Před roz-

chem úzce propojeny. Psychologicky je ta-

myriád propojení mezi problémy nás

T l a k na politickou z m ě n u se m ů ž e zdát

k o v ý posun v e v n í m á n í podstaty p r o b l é m ů

a u m o ž ň u j e flexibilnější způsob rozhodová-

hluboce posilující. Být zaplaven lavinou

ní. To vytváří prostor pro akce v souladu

b ý t b o j e m s větrnými mlýny. M n o z í lidé už

zjevně nesouvisejících obtíží m ů ž e b ý t nad

s přírodními zákony, založenými na potře-

se dnes vzdali jakékoli naděje na smyslupl-

naše síly, ovšem nalézt ohniska, ve kterých

bách v určitém kontextu. P o k u d indivi-

n o u politickou změnu. D o m n í v a j í se, že

se protínají, n á m m ů ž e pomoci vypracovat

duální bytosti dlí v zapomenutí dálav, ne-

j s m e ztratili jakoukoli m o ž n o s t ovlivňovat

zaostřenou a úspěšnější strategii. Je to už

pružné byrokracie a p o h y b l i v é h o trhu, cítí

naše politické představitele. Je ale důležité

p a k jen otázka tahání za správná vlákna,

se pasívní a bezmocní. Decentralizované

si připomínat, že v d l o u h o d o b é perspektivě

chceme-li p o h n o u t celou tkaninou. C o ž je

struktury naopak dávají jednotlivcům m o c

globalizace neprospěje n i k o m u , d o k o n c e

m n o h e m účinnější, než řešení p r o b l é m ů

reagovat na každou jednotlivou situaci.

ani politickým v ů d c ů m či členům správ-

jednotlivě.

Přes nespočet v ý h o d v o b o r u životního

Měřítko

prostředí, v oblasti společenské a d o k o n c e

ních rad korporací, kteří ji dnes prosazují.
J i n ý m i slovy, existují přesvědčivé d ů v o d y

etické, jež m ů ž e decentralizovaná ekono-

pro to, aby všichni přestali slepě p o d p o r o -

Na strukturální úrovni je základním pro-

mická činnost přinést, vlády slepě propagu-

vat překonané ekonomické d o g m a globali-

b l é m e m měřítko. Neustále se zvětšující ob-

jí p r a v ý opak: masívní centralizaci v globál-

zace. T a , mezi j i n ý m , rozkládá d a ň o v ý zá-

jem globální e k o n o m i k y zakrývá následky

ním měřítku. T a t o centralizace je propago-

klad a sílu národních států - a tím také vliv

našich činů. V d ů s l e d k u toho se naše ruce

vána slovy „otevřenost" a „vzájemná

jednotlivých poslanců parlamentu. O h r o ž u -

p r o d l u ž u j í do té míry, že už nevidíme, co

provázanost". J e d n í m z prvních kroků, kte-

je také pracovní možnosti individuálních

dělají. A tak naše situace posiluje a zvětšuje

ré m u s í m e jako b u d d h i s t é udělat, je uvědo-

občanů, dokonce i na nejvyšší úrovni světa

naši n e v ě d o m o s t a brání n á m v tom, a b y

mit si duševní zmatek, který tyto termíny

m o c n ý c h korporací. Povzbuzující je také

naše činy řídilo soucítění a moudrost.

vyvolávají. P o k u d se n á m podaří toto po-

zjištění, že sebedrobnější změna politiky ve

V menších k o m u n i t á c h lidé následky toho,

chopení prosadit a vyvolat diskusi a výmě-

směru omezování p o h y b u kapitálu a oživo-

co činí, vidí a nesou za to zodpovědnost.

nu informací, m ů ž e m e odstranit nánosy

vání ekonomické aktivity na lokální a ná-

Menší měřítko také o m e z u j e množství mo-

nevědomosti, které nás vedly k n e v ě d o m é

rodní úrovni by přinesla obrovské systémo-

ci soustředěné v r u k o u jednotlivce. T a k o v ý

p o d p o ř e systému naplněného chtivostí

vé zisky. Prakticky přes noc by to p o s u n u l o

je rozdíl mezi v ů d c e m velkého národa a sta-

a násilím, přestože se snažíme ve svých

e k o n o m i k u směrem k plnější zaměstnanosti

rostou městečka: zatímco jeden je nadán

vlastních životech o p r a v ý opak. Jakmile se

a skutečně s v o b o d n é m u trhu, na n ě m ž po-

mocí m i l i ó n ů lidí bez tváře, s nimiž se ni-

j e d n o u p r o b u d í m e , m ů ž e m e se spojit s dal-

sílení malí a střední obchodníci m a j í mož-

k d y nesetká, d r u h ý k o o r d i n u j e akce několi-

šími lidmi k tlaku na vládu, aby změnila

nost soutěžit. U m o ž n i l o by to také m í s t n í m

ka tisíc obyvatel a je aktivní součástí k o m u -

svou politiku. Protože globální e k o n o m i k a

a n á r o d n í m vládám vybírat daně, jež potře-

nity. M o d e r n í národní stát je už tak rozsáh-

čerpá m o c z nadnárodních institucí, které

bují, a b y mohli splnit své závazky vůči spo-

lou j e d n o t k o u , že jeho představitelé ztratili

dnes m a j í m o c větší než kterákoli vláda, je

lečnosti.

možnost jednat podle principů propojenos-

třeba nejnutnější politické z m ě n y provést

ti, i k d y b y k t o m u měli vůli. R o z h o d u j e se

na mezinárodní úrovni. Řešení na této

globálního ekonomického s y s t é m u řítícího

namísto toho na základě principů ekono-

úrovni je, teoreticky, j e d n o d u c h é : vlády,

se do zkázy, n e m á m e na v y b r a n o u . M u s í m e

mických - ve j m é n u p o k r o k u - často bez

které ratifikovaly u r u g u a y s k é kolo G A T T

se angažovat. B u d d h i s m u s n á m p o s k y t u j e

ohledu na důsledky pro život jednotlivých

se musí znova posadit za stejný stůl. T e n t o -

j a k imperativ, tak nástroje k boji s ekono-

členů společnosti a pro zbytek světa.

krát by ovšem namísto tajných jednání s ti-

m i c k ý m i strukturami, které vytvářejí a po-

chým souhlasem nadnárodních korporací

silují utrpení na celém světě. N e m ů ž e m e se

s k ý m institucím menšího t y p u je znovuna-

měly b ý t d o n u c e n y zastupovat z á j m y větši-

prohlašovat za b u d d h i s t y a zároveň p o d p o -

lezení v ý z n a m u místa. Každá společnost je

ny. To se ovšem m ů ž e stát pouze v případě

rovat struktury, které jsou tak okatě v pro-

v ý j i m e č n á s v ý m prostředím, svými lidmi,

zvýšeného u v ě d o m ě n í v e n k o v s k é h o obyva-

tikladu k B u d d h o v u učení, v rozporu se ži-

svou kulturou. N o r m á l n í lidské měřítko

telstva, vědomí, jež povede k tlaku na tvůr-

votem.

m i n i m a l i z u j e potřebu přísné legislativy

ce politiky.

Důležitým aspektem na cestě k společen-

Jako buddhisté, stojící tváří v tvář realitě

Přeložil a zpracoval Saša Neuman

Ačkoliv byla otázkám životního prostředí v posledních desetiletích věnována značná globální pozornost, včetně světového
setkání v Riu v roce 1992, zdraví planety a jejích obyvatel se
stále horší. Agenda 21, která vzešla z následné diskuse, je
dokumentem skýtajícím naději a nabízejícím komplexnější
pohled na mnohé problémy, však vyžaduje víc než jen dobrý úmysl, mezinárodní úmluvy a smlouvy a stále vyšší
finanční .náklady. V konečném smyslu bude vyřešení globálních ekologických problémů založeno na morálních
a etických kvalitách rovnosti, spravedlnosti a soucitu pro
všechny. V tomto kontextu by mohla konference na téma
buddhismus a ekologie upoutat pozornost světa na základní otázky přežití naší společnosti: jak
bychom měli žít a vzájemně se dělit,
a kolik bychom měli produkovat
a spotřebovávat.
SOUČASNÝ OBRAZ
Hlad a podvýživa
Stále zvyšující se počet lidí
umírá hlady nebo trpí podvýživou. Odhady kolísají
od 450 milionů (FAO) až
k miliardě
(Světová
banka).
Experti
se shodují, že
po-

čet podvyživených lidí
nikdy
nebyl
tak vysoký a že
situace je stále
horší. Podle Světového výboru pro potraviny počet hladovějících lidí stoupl v 80. letech 5x rychleji než
v předchozím desetiletí.
UNICEF odhaduje, že každoročně umírá hlady a na nemoci
s podvýživou spojené asi 15 milionů dětí.
Potravinová jistota vyspělých zemí je ohrožena nejen zvyšující se populací, jak se často uvádí, ale také
nevyřešenými otázkami různých hospodářských smluv, podpor, dovozních omezení a vzájemných dluhů.
Vyspělé země reprezentují 25 %
světové populace, ale konzumují
7« světové produkce potravin. Vyjádřeno pomocí obilninového ekvivalentu,
čtyři miliardy lidí žijících v rozvojových
zemích spotřebovávají asi 250 kg obilnin ročně,
zatímco lidé žijící v Evropě a v USA spotřebovávají
450 kg obilovin na hlavu. Nadměrná spotřeba na jedné
straně způsobuje nedostatek na straně druhé.

Množství potřebných potravin přitom není nijak velké. Podle
propočtů FAO by stačilo 15 až 20 milionů tun obilovin. Problém
netkví v nedostatku produkce potravin, ale spíše ve způsobu, jakým prosazují vyspělé země své vlastní zájmy. Ani vyspělé, ale ani
rozvojové země nevěnují dostatečnou pozornost problémům rovnosti všech lidí a spravedlivému přerozdělení zdrojů.
Životní styl a k o n z u m e r i s m u s
Životní styl obyvatel USA a dalších bohatých zemí je založen na
stále se zvyšující konzumaci. To má za následek zvyšující se ekologické problémy a problémy s průmyslovým odpadem.
V USA například energie spotřebovávají na rok a na hlavu v ekvivalentu 10 127 kg uhlí, v Německu to je 5 377, japonsku 4 032, Číně 810, Indii 307 a Bangladéši 70 kg. jinými slovy, průměrný
občan USA spotřebovává 20x více papíru a 100x více cementu než obyvatel Indie.
Více obchodu tedy znamená více spotřeby, více
dopravních nákladů, více spáleného
paliva a spotřebované energie
a také více ekologických škod.
Studie Nadace Xochicall
v Mexiku ukazuje, že na
oběd na stole v nutriční hodnotě asi
2 200 k/cal musíme vynaložit asi

stejné množství
energie ve formě
výroby, dopravy, obalu a prodeje.
Bude-li nárůst výroby a spotřeby v rozvinutých zemích pokračovat stejným tempem a stylem jako doposud, dočkáme se světa rozděleného na spotřebu a plýtvání na jedné straně a hlad a nemoci na straně druhé. Dosavadní způsoby řešení
nefungují. Když se například po protestech veřejnosti a ekologických organizací v Kanadě snížila spotřeba životu škodlivého azbestu, ve spolupráci s vládnou našli výrobci odbyt v zahraničí a dnes Kanada 95 % své produkce azbestu vyváží do rozvojových
zemí. Podobné je to s pesticidy — zatímco západní země je omezují a zakazují, výroba neklesá, jen se přesměrovala do rozvojových
zemí. Ty pak vyváží stále víc potravin zpět do vyvinutých zemí. Stále větší počet světových producentů nebezpečných látek prostě
přemístil svou výrobu na území rozvojových zemí, kde jsou nedostatečné zákony.
Mezinárodní d l u h y a p o m o c
Rozvojové země ve snaze o ekonomický růst exportují mnoho
primárních produktů na účet svého životního prostředí a půjčují si
peníze na technologický rozvoj. Lesy na Filipínách, v Indonésii
a Malajsii jsou káceny na export do Japonska. Stejně tak se dřevo
vyváží z Afriky do Evropy takovým tempem, že za chvíli bude nutno
dřevo pro vlastní potřeby dovážet.
V roce 1989 dlužily země rozvojového světa USA 1,2 bilionu dolarů a ročně platily 77 miliard na úrocích. Již od roku 1983 platí

rozvojové země svým věřitelům na úrocích více, než si od nich půjčují. Ekologické škody však již nelze nahradit.
Buddha kázal danu, jakousi formu desátku, aby každý alespoň
jednou za život někomu něco dal. Z tohoto pohledu věnovalo potřebnějším Japonsko 0,32 %, Norsko 1,14 %, Anglie 0,32 %, Německo 0,41 % a USA 0,32 % svého hrubého národního produktu (a to
ještě pomoc většinou směřuje tzv, strategickým partnerům, jakými
jsou Izrael, Egypt, Turecko či Filipíny a Salvador). V naprosté většině případů pak šlo o dary politické, tedy ne ve smyslu Buddhovy
dány.
Bible to formuluje takto: J a k ý zisk bude mít člověk, který získá
celý svět, ale ztratí duši?"
Současný obraz světa není povzbuzující. Máme-li žít a jednat jako správci života na Zemi, musíme věnovat větší pozornost etickým
principům.
Buddha a jeho učení
V 6. století př. n. 1. se narodil Sidharta Gautama. Ve 20. letech
se stal dle tradice svého rodu členem rady starších. Jednou se stalo něco, co zcela změnilo jeho život. Příhoda je to významná, protože naznačuje Gautamův přístup k problému konfliktu zájmů
a důraz, jaký kladl na sebezodpovědnost za vlastní činy, bez ohledu na jejich důsledky. Právě v souvislosti se současnými zdánlivě
neřešitelnými konflikty v ekonomice, ekologii a politice stojí takový přístup za povšimnutí. Mají-li být různé konference a programy
úspěšné, musí nutně reflektovat, tak jako tomu bylo
v případě Buddhy, etické přístupy a spoluzodpovědnost.
Říká se: Dvě království, Sakya a Koliya,
měla společnou hranici vyznačenou řekou
Rohini. O její břehy se neustále bojovalo.
Jednou se Sakyové, právě když byl Gautama členem shromáždění moudrých,
rozhodli, že musí spornou otázku
rozhodnout jednou provždy a dát
Koliyům lekci na ponaučenou.
Senapati oslovil shromáždění
takto: „Naši lidé jsou již neustálými útoky Koliyů unaveni.
Nesmíme již více dopustit takovou
agresi. Doposud jsme je
tolerovali,
ale to musí
přestat.
Mu-

síme
je zastavit jednou
provždy. Navrhuji
vyhlásit
jim válku."
Siddharta Gautama
ale oponoval. Řekl: „Válka
nic neřeší. Zaseje jen sémě
další války. Navrhuji, abychom
zvolili dva zástupce, stejně tak Kolivové, ti zvolí pátého, který jim bude
předsedat, a společně problémy vyřeší dohodou."
Senapati ale řečnil znovu a tak přesvědčivě, že při hlasování byl
Gautamův návrh přehlasován. Gautama pak měl tři možnosti: přidat se k válčícím a bojovat, pokračovat v protestech proti vládní

politice a být za to trestán nebo oběšen nebo vyhnán ze země, nebo dovolit, aby byl on a jeho rodina společensky exkomunikováni
a bojkotováni. Gautama zvolil druhou možnost a odešel do exilu.

úroků, dluhů a chudoby. Musíme se ale ptát: je možná trvale udržitelná společnost s dominancí a zotročováním druhých?
Závěr

Život j a k o poselství
V posledních desetiletích se začalo intenzívně hovořit o životním prostředí a nutnosti trvale udržitelného rozvoje. Všichni
mluvčí se shodují na nutnosti posunu k ekologičtějším technologiím i politice. Málokdo ale otevřeně hovoří o nutnosti změny stávajícího konzumerismu a životního stylu, tedy
přání vyrábět a spotřebovávat stále víc. Různé návrhy
jsou plné dobrých úmyslů, ale mezi jejich cíli
a prostředky k jejich dosažení tkví hluboký rozpor. Etický rozpor.
Ačkoliv se občas dokonce o etických otázkách hovoří, -málokdo je ochoten změnit
vlastní chování, vlastní životní styl a hodnoty. Tváří v tvář krizi volil Buddha vyhnanství
- vyměnil bohatství za chudobu, pohodlí
za nepohodlí, domov za tuláctví. Kolik lidí
žijících v průmyslově vyspělých zemích
by dokázalo totéž?

Trvale udržitelný rozvoj ekonomiky a odstranění hladu a podvýživy nejsou důsledkem jakýchsi ekonomických principů nebo technologické inovace, ale jsou založeny na morální síle, která hlad
a stále rozšiřující se propast mezi bohatými a chudými prostě nebude akceptovat.
Buddha učil, že „náboženství, které učí lidskou nerovnost nestojí za to - náboženství nesmí tolerovat
jakoukoli represi." K tomu, abychom zachránili
Zemi, potřebujeme nový řád světa založený spíše
na buddhistické filosofii a učení. Ve svém prvním kázání se Buddha ptal svých žáků: „Potřebuje lidstvo lásku?" „Potřebuje," odpověděli. Pokračoval: „Tvrdím, že to samo o sobě nestačí. To, co potřebujeme, je maitri,
něco, co je širší než láska. Znamená to
vztah nejen k lidem, ale ke všem živým
bytostem."
Začíná být stále zřejmější, že hlubinnější ekologický posun nemůžeme očekávat od člověka, který nezmění své
vnitřní postoje a hodnotový žebříček.
Začíná být stále zřejmější, že tady pomůže jen vnitřní individuální posun
směrem k harmonii s přírodou, nenásilí a lásce ke všem živým bytostem.
Trvale udržitelný rozvoj nebude fungovat bez konceptů ahimsa a maitri, nenásilí, neubližování a lásky ke všem živým bytostem.

I Gándhí žil to, co kázal. I on věděl
o nebezpečích konzumerismu a záměrně žil v chudobě a střídmosti.
Zdá se, že my jsme svou morálku již
ztratili. Problémy konzumerismu a životního stylu nejsou otázkami pro konference a diskusní fóra. Jsou to otázky
přežití. Dosud totiž většina z nás doufá,
že vše vyřeší ekonomický růst a nové
technologie.
Existuje již dost studií, které přesvědčivě prokazují, že lidstvo se řítí špatným
směrem. Víme, že něco je špatně, ale nikdo z těch, kteří žijí spokojeně a své děti
posílají do exkluzivních škol, si nepřipouští, že krize humanity se týká i jich. Nejsme
připraveni na trvale udržitelnou společnost.
Musíme změnit něco uvnitř.
Buddhismus ukazuje cesty dovnitř každého
z nás, k netušeným potenciálům změny. Praxe
nenásilí, nelpění na hmotných statcích, života
v harmonii s přírodou a vším živým je dnes pro Zemi nanejvýš aktuální.
Ve svém prvním kázání se Buddha zeptal svých žáků:
„Proč člověk zotročuje jiné? Proč si nevšímá neštěstí jiných?
Je to proto, že jeho vztah k jiným není správný?"
Dnes vidíme, že vztahy lidí i národů mezi sebou nejsou správné.
Podívejme se na situaci z hlediska mezinárodního obchodu: proč
někteří lidé (a národy) touží zotročovat a dominovat druhým?
Rozvojové země nejsou rovnoprávnými členy různých nadnárodních organizací (např. GATT), naopak, vyspělé země tyto organizace zneužívají ve svůj prospěch. Statisíce mexických rolníků je na
mizině, protože Mexiko dováží levnější kukuřici z USA, kde její pěstování dotuje stát. Podobně stát dotuje mléčné výrobky v Holandsku a statisíce farmářů v rozvojových zemích přichází o možnost
obživy, protože jejich mléko a sýry jsou dražší. Podle UNDP ztrácejí rozvojové státy ročně 100 miliard dolarů na různých celních přirážkách a bariérách. Rozvojové státy nepotřebují charitu, ony potřebují příležitost rovnoprávně se účastnit světového obchodu.
GATT, UNGTAD a Světová banka a jiné mezinárodní instituce
jsou vůči rozvojových zemím silně předpojatý. Britské, francouzské, španělské či holandské koloniální říše byly založeny na zotročování lidí a vykořisťování přírodních zdrojů. Díky systému mezinárodní „pomoci" dnes rozvojové země klesají stále víc do pasti

Vědci začínají být stále unešenější
ze vzájemné propojenosti všeho se vším.
Zvířata, rostliny, hmyz i bakterie jsou
partneři člověka ve stejném systému.
Myšlenka člověka jako pána tvorstva začíná být nahrazována ideou člověka žijícího
v symbióze s přírodou. V 6. století př. Kr.
Buddha učil lidi žít v harmonii s přírodou ale ne coby pánové tvorstva (jak to učila židovsko-křesťanská ideologie). Narůstá potřeba uzákonění „práv přírody", jakési právní ochrany.
Trojí u s m í ř e n í
Usmíření člověka s přírodou je jen část toho, co je třeba v ekologických hnutích podněcovat. Jde o víc. Jak podotýká Eric Ashby,
„jde o další dvě usmíření: harmonizovat potřeby člověka se zdroji
surovin, které může Země poskytnout a jejich spravedlivou distribuci. Další usmíření, kterého je třeba, je usmíření mezi lidmi navzájem — mezi černými, bílými, žlutými, hnědými, mezi lidmi žijícími v různých ideologických a náboženských systémech atd."
Buddha učil o nezbytnosti správného chování — aby člověk nezotročoval nebo nedominoval druhým. Kázal princip maitri a dana,
daru pro blaho jiných, a také podle toho i žil. I Gándhí hovořil o neubližování a také podle svých zásad i žil. Na otázku jednoho reportéra, jaké je jeho životní poslání, Gándhí odpověděl: „Můj život je
mé poslání." Kdo z ekologických vůdců může říci totéž?
Vyřešení globální ekologické krize je problémem také morálním
a etickým a dokud to nezjistíme a nezačneme se podle toho i chovat, nic nezměníme.

Ústřední zásadou myšlení
Orientu je jednota - celistvost
a vzájemná propojenost lidstva
a všech mimolidských forem
života, jakož i tzv. neživé hmoty. V tomto kontextu zachovávání života se stává duchovní
povinností. Uznávaná povinnost je tímto faktem (ipso facto) zabezpečované právo (matky-Země, nazvané Gaia). Veškerá lidská či občanská práva,
vyjmenovaná v mezinárodních
deklaracích a úmluvách se odvozují od uznávané závaznosti
a plnění povinností. Z toho vyplývá, že z nutnosti zachování
života planety Země vzniká kategorický imperativ naučit se
upřednostňovat
povinnosti
před právy (které jsou líc a rub
jedné a téže mince). Podléhajíce univerzálně uznávaným
a mravně opodstatněným nárokům na ochranu a přežití
člověka, máme my lidé mravní
povinnost ctít u všech ostatních druhů právo na přežití.
Takovýto postoj a názor vyplývá z faktu vzájemně závislé
příčinnosti (kauzality), jestliže
přijmeme princip vzájemné závislosti, může se (koncept) trvale udržitelného rozvoje stát
praktickým a uskutečnitelným
programem. Proto vyzývám nejen členy BIO (Biopolitics International Organisation - Mezinárodní organizace pro biopolitiku), aby se sjednotili na
formulaci VŠEOBECNÉ DEKLARACE POVINNOSTÍ ČLOVĚKA,
která by sloužila jako doprovodný text Deklarace OSN
o lidských právech a všech
ostatních
úmluv,
které
ratifikovala mezinárodní komunita.
Etika Země

generací dostát týmž povinnostem.
Vzhledem k tomu, že v přírodě všichni živí tvorové,
formy života jako flóra, fauna, hmyz a mikroorganismy
se skládají ze stejných prvků (jako lidské tělo), mám
mravní povinnost používat
přírodní zdroje pro potřebu
lidí tak, abych aplikací nevhodných technologií nevystavoval riziku křehkou rovnováhu přírody, která na
této planetě existuje od
vzniku života (např. používáním pesticidů a insekticidů).
Všichni lidé se rodí ve
specifickém kulturním socio-ekonomickém prostředí
a proto od svého zrození
vstřebávají jak pozitivní,
tak negativní víry, pověry
a zvyky daného prostředí,
jakožto lidská bytost, vybavená rozumem a svědomím, mám mravní povinnost brát ohled na sociální
prostředí, v němž jsem se
zrodil, a to v kontextu ostatních závazných povinností
této deklarace.
Deklarace se týká všech
lidí bez ohledu na to, zda
iracionální člověk (který se
v panské zpupnosti považuje za míru všech věcí) určoval (během historie lidstva)
pravidla a zákony, diskriminující rasy, barvu pleti, pohlaví, náboženství, ideologie, jazyk, víru či společenské
postavení
(podle
sobeckých zájmů vládnoucí
kliky).
(A. H. Karunaratne, Srí Lanka, buddhista, jehož
jméno
znamená
doslova
„Perla
soucítěnívyzývá
k opuštění antropocentrismu a k přijetí holistického či
biocentrického
myšlení s
důsledným
uplatňováním
hodnot, zaměřených na život.)

Na etiku Země (environmentální etiku) je třeba pohlížet jako na mnohaúrovňovou soustavu hodnot. Rozmanité formy života na Zemi nejsou jen inherentně důležité sami o sobě, ale rovněž proto, že společně vytvářejí bio-prostředí (ekosystém), které je nezbytné
pro existenci a rozvoj lidstva. Proto úkol udržovat a pečovat o bio-prostředí dostává bioetický rozměr.
Zásady bioetiky
Vzhledem k tomu, že lidské bytosti uznávají a považují za mravně
opodstatněné nároky všech ostatních druhů na ochranu a život, zavazuji se, že budu jejich práva respektovat.
Vzhledem k tomu, že přírodní zdroje planety Země jsou konečné
a omezené, a že řada z nich je neobnovitelná, mám povinnost používat těchto omezených zdrojů, aniž bych omezoval možnost budoucích

Vzhledem k tomu, že všechny rasy pocházejí z monogenetické jedinosti a že
všichni jedinci a skupiny
druhu Horno sapiens jsou
na sobě vzájemně závislé,
jsem mravně povinen respektovat a chránit život, svobodu a bezpečí všech jednotlivců a skupin (které splnily zákonem stanovené požadavky pro registraci).
Ať se to děje autoritou zákona či svémocnými a nezákonnými (kriminálními) prostředky, mám mravní povinnost vystříhat se toho,
abych jedince vystavoval krutým a degradujícím trestům či nelidskému jednání (kamenování provinilců, utětí ruky, obřízka dětí ženského
pohlaví). Jako soukromník či veřejný činitel mám mravní povinnost
přiznávat každému člověku právní ochranu a nárok na stejné zacházení (presumpce neviny).
Tak, jak si vážím své osobní svobody, mám mravní povinnost zdržovat se toho, abych dostal nějakého jedince do závislosti, do nevolnictví či narušoval jeho jistoty.
Jako výrobce či prodavač výrobku či nějaké služby budu dbát na to,
aby zákazník či uživatel obdržel kvalitní, pravý výrobek či službu. Mám
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povinnost neuchylovat se k nemravným praktikám a nešidit zákazníka
či příjemce služeb.
Protože trh podléhá náhlým a nepředvídaným výkyvům cen akcií,
dluhopisů a dalších cenných papírů, mám mravní povinnost zdržet
se neetického jednání, které by poškodilo mé klienty nebo i celou
společnost. Jako podnikatel, výrobce a prodavač zboží, ať už jde o trvanlivé předměty či zkáze podléhající potraviny, mám mravní povinnost vystříhat se jednání, omezujícího svobodný obchod, falšování
potravin, pančování nápojů a plýtvání surovinami, jakož i přímé
a nepřímé porušování norem o znečišťování životního prostředí.
jako spotřebitel zboží a služeb mám mravní povinnost vystříhat
se plýtvavé spotřeby (rozmařilosti a rozhazovačnosti), kdy se nebere
ohled na nutnost uspokojování základních potřeb lidí všude na světě a na práva budoucích generací.
Vzhledem k tomu, že veškerá práva se odvozují od
plnění povinností a závazků, mám mravní povinnost jako veřejný činitel, podnikatel, člen korporace, ředitel, úředník, (mistr) či dělník, vykonávat své pracovní povinností takovým způsobem, aby moje chování během jejich
plnění bylo v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv. Reciprocitu mezi požívanými právy a plněním povinností je třeba chápat v kontextu vzájemně závislé příčinnosti, která je základem celého
životního procesu, a to jak přífodního, politického, sociálňíhg a ekonomického, _tak
moderních mechanismů výroby a distribuce.
Jako volený zástupce, veřejný činitel, člen
korporace, podnikatel, ředitel, úředník, dělník či
soukromník mám mravní povinnost vystříhat se přijímání jakékoliv formy úplatku či podujátosti nebo získání výhody, na níž nemám ze zákona nárok (vystříhám se střetu zájmů).
Jako osoba vybavená rozumem a svědomím, ktérá má nárok na
soukromí v rodině a domově i na nedotknutelnost korespondence,
vystříhám se narušování soukromí svých bližních a nebudu je vystavovat nemístnému obtěžování a trápení, ať už by se tak dělo záměrně či z nedbalosti.
Tak jak si cením své kulturní totožnosti a přeji ši ji chránit a%achovávat, mám mravní povinnost respektovat a chránit i jiné kulturní či etnické identity než svou vlastni.
Vzhledem k tomu, že základním účelem sňatku a soužití ve spoléčné domácnosti je biologické pokračování druhu, mám mravní povinnost tuto instituci zabezpečovat a neohrožovat kontinuitu lidského rodu neetickým či nemravným chováním. Mám mravní povinnost
chránit osoby obojího pohlaví, především děti, před zdraví a život
ohrožujícími riziky, následky neetického, nemravného a prostopášného chování a praktik, které nevyhnutelně vedou k osobnostním
traumatům a mravní a sociální degradaci. Mám mravní povinnost
zamezovat takové praktiky slovem, vlastním příkladem a-Sociální
činností.

trolovaných podmínek (hubení štěnic, švábů), mám mravní povinnost minimalizovat užívání těchto chemikálií slovem, příkladem i sociální činností.
Mám mravní povinnost neochuzovat biodiverzitu tím, že budu
chránit faunu a flóru i šetrně se chovat k ekosystémům, kde ohrožené druhy přežívají.
Tolerance j a k o p r i n c i p veřejného b l a h a
Každý názor dříve či později vyvolává názor přesně opačný a mezi oběma póly vzniká pluralita odlišných názorů či odstínů spektra.
Proto mám mravní povinnost respektovat názory odlišné od mého,
neboť tolerance je vůdčím principem sociálního smíru. Tak jako jsem
kritický k názorům ostatních, tak si musím zvykat být kritický i k vlastním názorům a přesvědčení.
D
řijímám snášenlivost a uplatňuji vůči všem organizacím, ať náboženským, sociálním, politickým
nebo občanským, neboť (v demokracii) tolerance musí být řídícím principem společenského života, pokud není v rozporu se základními principy této deklarace.
Vzhledem k tomu, že lidé se musí (ke své
seberealizaci) organizovat a vyvíjet struktury, instituce a strategie za účelem vlády
a správy, přijímám názor, že vůdčím principem politiky a vlády je zabezpečovat
„dobro" většiny, toto dobro je definováno
jako tělesné, duševní a duchovní blaho všech
jednotlivců a zahrnuje práva, vyjmenované
v této deklaraci, která jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv a jiných úmluvách o lids k ý c h právech. Jako logicky z toho vyplývající důsledek
přijímám názor, že nelze prosazovat žádný jediný model jako jedině
žádoucí (či spásný) model pro vládu a administrativu.
Přijímám názor, že řídící orgány by měly zahrnovat veškeré odstíny politických názorů a že mechanismy vlády a správy by měly být
stanoveny tak, aby minimalizovaly konflikty a umožňovaly obecnou
dohodu (konsensus) na co nejširší obecné úrovni.
Vzhledem k tomu, že lidé, prostředí a jevy přírodní i vyvolané činností člověka jsou navzájem závislé a propojené a jsou částicemi jedné skutečnosti, přijímám globální integraci (a svébytnost částic) jako, základní princip života. Přijímám stanovisko, že je třeba rozvíjet
životaschopné sociální, politické a ekonomické struktury a formulovat strategie k ochraně etnické a kulturní totožnosti v době, kdy koncepce státní suverenity (národních států) rychle zastarává.
Přijímám stanovisko, že spoiy a konflikty se rodí z různého vnímání povahy věcí a z výlučných nároků na pravdu.
Naučím se pohlížet na všechny víry jako na historické formulace
pravdy, které se od sebe liší jen tím, že každé náboženství či víra přejímá obrys, náplň a tvar své doby a svého prostředí.
vzhledem k tomu, že veškeré jevy, jak přírodní, tak lidského původu, jsou zpětně vazebně zřetězené a zapříčiněné, přijímám hledisko, že současná společnost je konečným výsledkem individuálních
a kolektivních činů (karma) všech bytostí,"které žily v minulosti (a žijí dneav přítomnosti).
Přijímám "názor vyvěrající ze zřetězení příčin a následků, že současná společnost- ať národní, regionální či globální, je individuálně i kolektivně zodpoyědná za utváření věcí příštích. ®

Mám mravní povinnost vystříhat se výroby, prodeje, distribuce
a zneužívání drog, na nichž vzniká závislost, a angažovat se na a k cích, které směřují k zamezení výroby, prodeje a zneužívání těchto
škodlivých jedovatých látek, především mezi dětmi a mládeží.
Povinnost ctít posvátnost života pro mně znamená, že jsem zodpovědný za biodiverzitu forem života a že se musím vystříhat výroby,
obchodu a používání zbraní. Použít je mohu jen za zcela vvjimečných
okolností. Slovem, příkladem a skutkem je třeba usilovat o úplné odZ Bio News c. 8, ňjen 1996, přeložil a v závorkách doplňujícími
zbrojení (na mezinárodní úrovni) a k omezování vlastnění a nabývávysvětlivkami opatřil Boris Merhaut
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Abychom tuto skutečnost lépe pochopili, představme si, že naše
planeta je vsí či městečkem o tisíci obyvatelích. Z tisíce obyvatel
globální vesnice by bylo 330 dětí mladších 15 let a jen 65 občanů
starších 65 let.

Jak by v ní b y l y z a s t o u p e n y s v ě t a d í l y ?
584 obyvatel by pocházelo z Asie a 124 z Afriky, 95 by bylo Evropanů, 55 obyvatel bývalého SSSR včetně dnes opět osamostatněných Estonců, Lotyšů a Litevců. Severoameričanů by bylo 52 a Australanů a Novozélanďanů jen 6.

Jak by se d o m l o u v a l i ?
Nejvíc — 165 by se dorozumělo čínsky, 86 anglicky, 83 hindustánsky, 64 španělsky, 58 rusky a 37 arabsky. Jak se zdá, esperanto ani žádný jiný umělý jazyk nemá šanci a tak nejpřijatelnějším
komunikačním prostředkem by byla Basic English či pidžin Eng• lish. Menší polovina se dorozumívá bengálsky, portugalsky, indonésky, japonsky, německy, francouzsky a dalšími 200 jazyky včetně
češtiny a slovenštiny. ' •

Nemovitý a movitý m a j e t e k
Globální ves by měla 3 hektary na osobu, tedy dohromady 3 000
ha, z nichž by bylo 950 ha lesů, 700 ha pastvin, 350 ha polí a tisíc
ha pouští, tunder, dopravních spojů a zastavěné plochy. V dlouhodobější perspektivě by lesů rychle ubývalo a přibývalo devastovaných a nevyužitelných ploch. Ostatní kategorie by zhruba byly stabilní. V této tisícové komunitě by si 200 lidí přivlastňovalo 75 %
veškerých příjmů a velebilo by neviditelnou ruku trhu. Stejný počet 200 chudých s 2 % příjmů by živořilo pod hranicí chudoby. Většina z nich by přináležela k třetině obyvatel, kteří nemají přístup
k hygienicky nezávadné pitné vodě. Vlastní auto by mělo 70 obyvatel, z nichž někteří by vlastnili víc než jedno auto. Nejlíp by se živilo 270 vlastníků 40 % polí, na která by aplikovali 83 % umělých
hnojiv, která by ves měla k dispozici. Zbývajících 60 % zemědělské
půdy s použitím jen 17 % hnojiv by produkovalo 28 % potravin a živilo tak 73 % vesničanů. Přitom průměrný výnos na této půdě by
dosahoval jen jednu třetinu výnosu 270 bohatých farmářů. Přehnojení půdy by však způsobovalo vodní erozi a narůstající kontaminaci toků, rybníků, jezer a studní nitráty a dalšími agrochemikáliemi.
Polovina z 670 dospělých by byla negramotná. Statistika nám
bohužel nespecifikuje povolání, takže se nedozvíme, kolik je tam
např. podnikatelů či zlodějů a podvodníků. Musíme vzít zavděk
skoupými údaji, že by tam bylo 7 učitelů, 5 vojáků, 1 lékař
a 3 uprchlíci, které z vlasti vyhnala občanská válka či opakující se
sucho.

Příjmy vsi a j e j í r o z p o č e t

V globální vsi o tisíci obyvatelích by žilo 329 křesťanů, z toho
187 katolíků, 84 protestantů, 31 pravoslavných, dále 178 muslimů, 132 hinduistů, 60 buddhistů, 3 židé a 86 příslušníků ostatních náboženství. Statistika uvádí 176 „nevěřících" a 45 militantních ateistů.

Zdraví

obyvatel

Očkována proti infekčním chorobám jako černým neštovicím
a obrně by byla polovina z 330 dětí. Polovina vdaných žen by měla
přístup k antikoncepčním prostředkům a pravidelně by je používala.
Za první rok by evidence ukázala, že se narodilo 28 dětí a zemřelo 10 (z toho 3 na hladomor, 1 na rakovinu a 3 novorozenci by se
narodili mrtví), takže na prahu 2. roku by ves měla 1 018 hladových krků. Jedna osoba by byla infikovaná virem HIV.

Celkový příjem vsi, tj. veřejný i soukromý, by činil 3 milióny USD
ročně, tedy průměrný příjem by byl 3 000 dolarů na 1 osobu. Avšak
tento průměr je ošidný, neboť rozdíly životní úrovně bohatých
a chudých jsou nebetyčné.
Jak by konšelé s 3 milióny USD ročně hospodařili? Bez váhání by
181 tisíc vydali na zbrojení, s těžkým srdcem 159 tisíc na školství
a osvětu, 132 tisíc na zdravotnictví a sociální péči.
Ves by si lámala hlavu, jak zlikvidovat arsenál jaderných zbraní
s výbttšnou silou, která by ji dokázala několikanásobně totálně zničit. Na jejich ohlídání by bylo zapotřebí sto lidí. Stejný počet lidí by
ze skladu jaderných zbraní byl nešťastný a trpěl by úzkostí, zda by
nedbalostí dohledu či technickou poruchou mohlo dojít k radioaktivnímu zamoření jejich vsi. Ostatní, hlavně ti, kteří se na jejich výrobě podíleli, by si takové starosti nepřipouštěli - s tím ať si lámou
hlavu jejich dosud nenarození potomci. ®
Podle Donnely H. Meadowsové (New Renaissance 3/1995) upravil Boris Merhaut.

tuální život vesnice. Nesmí ale nikdy odejet z vesnice na více než
hodinu a na vzdálenost větší než 80 kilometrů, tak je pro život vesnice důležitý.
Naše západoevropská tradice, tak, jak se vyvíjela v druhé polovině tohoto století, vypovídá o něčem docela jiném. Idolizovali jsme
své idoly, racionalitu a pragmatismus, a na rituály a sezónní festivaly se díváme jen jako na kuriozity. Sám se velmi dobře pamatuji,
jak jsem byl na svou dobu pyšný, když nám ve škole tvrdili, že do
dvaceti let budeme žít v komunismu a že jsme díky vědeckému
a materialistickému přístupu překonali všechno to tmářství, reprezentované náboženstvím a šamany.
Výsledky je možno vidět všude kolem. Existujeme tu na planetě
jako „západní", racionální civilizace jen několik set let, a již jsme
nenávratně poničili rozsáhlé části své planety. Jak poznamenal
Gregory Bateson, „pouze účelná racionalita je nezbytně patogenní
a pro život destruktivní."
Pozorujeme a vnímáme svět kolem sebe jen levou mozkovou he-

Všechny domorodé společnosti měly společné tři základní charakteristiky: vyznačovaly se intimním vědomým vztahem k místu,
trvale udržitelnou kulturou, často trvající více než tisíc let a bohatým ceremoniálním a rituálním životem.
Z tisíce možných příkladů uveďme alespoň následující:
Indiáni kmene Tukanů od řeky Amazonky jsou pod vedením
svých šamanů vědomými ekology. Jejich kmen zná stovky pohádek
a pověstí, které mají zabránit vylovení ryb z řeky. Vesmír považují

za koloběh energie, proudící a vyměňující se mezi zvířaty a lidmi,
mezi společností a přírodou. Podle Reichel-Dolmatoffa jsou Tukanové spíše sběrateli moudrosti a vědění než sběrateli hmotných
statků.
Kmen Kungů z pouště Kalahari žije na stejném místě již 11 000
let. Každý člen kmene vlastní jen velmi málo věcí, zato kmen žije
velmi bohatým rituálním životem.
Roy Rappaport dovodil, že rituály kmene Tsembaga z Nové Guineje umožňují členům kmene získávat dost proteinů, aniž by poškozovali půdu.
Nejdéle obydlené místo v USA je vesnice Oraibi indiánů kmene
Hopi. V určité části roku vesničané žijí jen rituály.
Když ve vesnici Santa Anna Pueblo v Novém Mexiku zemře místní šaman, okamžitě je zvolen nový šaman, mladý muž, který po celý svůj život bude mít jedinou povinnost - organizovat a dbát o ri-

misférou, a to evidentně nestačí. Vnímáme svou realitu jen horní
vrstvou svého mozku, a jen 10% jeho kapacity. Tak jako ledovec, to,
o čem víme, že víme a vnímáme, tvoří jen špičku, jednu desetinu
toho, čím je náš mozek a vědomí. Naše civilizace se dodnes tváří,
jako že podvědomí neexistuje. Máme-li obnovit své vztahy, musíme
obnovit především moudrost kultur, které dobře věděly o nutnosti
hlubokého vztahu a pokoře k zemi a přírodě. To, co nazýváme rituál a ceremonie, byla velmi propracovaná sociální a duchovní technologie, cizelovaná zkušenostmi celých tisíciletí a v porovnání

s naší civilizací mnohem úspěšnější. Úspěšný pokus tradičních kultur, jak mnoha způsoby obnovovat spojení s podvědomím, s rezonancí celého druhu. S tím, co Jung nazval kolektivním nevědomím,
a co způsobuje, že např. ryby nebo ptáci se ani při seberychlejších
obratech v obrovských hejnech nikdy nesrazí.
Současný zvýšený zájem o šamanské postupy, domorodou hudbu a rituály není náhodný, lidská rasa jakoby v posledních dvou
stech letech zapomněla, odkud přišla. Je třeba si vzpomenout.
Vzpomínat je užitečné. Všechny tradiční kultury, a docela nedávno
dokonce i ta naše, měly své sezónní festivaly a rituály.
Většina našich moderních svátků odvozuje svůj původ ze sezónních festivalů. Jedná se především o slavnosti slunovratu a rovnodennosti, ale i dobu mezi. Například jaro sice kalendářově nastává
21. března, ale to je většinou ještě chladno, a tak lidé příchod sku-

tečného teplého počasí vítali 1. května. V celé Evropě kdysi v tento
den vítali jaro květy, májkami, festivaly plodnosti. Později se tento
den slavil svátek Panny Marie a ještě později z toho byl v naší části světa dělnický svátek 1. máj. Atd.
Vzpomeňme Vánoce a vánočky a dárky, půst, Velikonoce a pomlázky, atd. Ještě naši rodiče měli možnost jako děti zažívat, kromě
náboženských, i vesnické rituály - poutě, masopust, trhy, stárci

Existují současné funkční městské rituály ? Siena, italské město
s 60 000 obyvateli, má asi nejnižší kriminalitu v porovnání s podobně velkými městy v Evropě a v USA. Prakticky se tam nevyskytuje alkoholismus, drogová závislost a násilí. Nebojují spolu a „nenevraží" na sebe ani třídy ve školách, ani horní či dolní ulice nebo
čtvrtě, ani sportovní kluby. Proč?

versus mládci a stavění májek, vynášení smrtky, letnice, ohně na sv.
Jana, dožínky, vyprávělo se o vílách a vodnících, mnohá místa měla
své vlastní pověsti a mýty.
Uvědomme si, že výměna prstenů a prakticky celé svatební obřady jsou i dnes jedním rituálem za druhým, stejně jako pohřby, poutě, maturitní plesy, organizace mysliveckých nebo cechovních spolků. Vstupní přijímací rituály. Koncerty, divadla. Květinové dary. Malování rtů, náušnice, móda, hostiny, recepce, přípitky, taneční,
soudy, uzel na kapesníku, kouření dýmky, vysvědčení, základní kámen, vlajky, líbání či podávání rukou na pozdrav atd. atd.

vatelstvo se vyžívá v různých klanech (contrada) s rozličnými jmény (Had, Želva, Chiocciola, Tartule) a v každoročních závodech koní Palio. Contrady fungují jako nezávislé městské státy. Každý má
svou vlajku, své výsostné území, svou identitu, své kostelní písně,
svého patrona a své rituály. Určité topografické části města jsou ritualizovány a mytologizovány.
I slavní spisovatelé, např. Henry James, Ezra Pound a Aldous
Huxley cítili energii Sieny a událostí v ní a zkoušeli ji popsat. Nikdo
se ale nezmínil o celoročních rituálech, které podmiňují atmosféru
města. Týden před závody Pálio lidé přinesou z polí z okolí města
žlutou půdu a pokryjí jí ústřední náměstí, Campo, a symbolicky tak
spojí město s původní půdou, na které vzniklo. O účinnosti a zavedenosti rituálu svědčí i to, že kdykoliv je v průběhu roku někdo
smutný, občané ho konejší, aby si z toho nic nedělal, že brzy bude
„la terra in piazza" (půda na náměstí).

Účelem sezónních festivalů je periodicky oslavit, oživit topokosmos. Slovo pochází z řečtiny, topo znamená místo, kosmos je slovo
pro světový řád. Topokosmos tedy znamená „řád světa na určitém
místě". Je to celý komplex zásadních propojení dané lokality s živými organismy. Nejen s lidmi, ale s celou komunitou — s rostlinami,
zvířaty, půdou. Topokosmos není jen aktuální a současný život komunity, ale také nepřetržitá entita, jejíž je současná komunita současnou manifestací.
Rituály pomáhají rozšířit vědomí (místa, doby, sebe sama). „Vidět" a cítit víc, než nám dovolují naše smysly a způsob, jakým nás
naše kultura determinuje. Když rituál funguje, člověk „zažívá víc,
než může říct, pochopí víc, než viděl, protože vidí všechny tvary věcí posvátným způsobem jaksi v duši, a také tvar všech tvarů", poznamenal vizionář a šaman Black Elk.
Každý rituál, např. sweat lodge, potní rituál indiánů, je zároveň
léčbou, psychologickou terapií a formou bohoslužby, zahrnující
modlitbu. Člověk se pomocí stejných rituálních postupů (písně, tance, bubny, gesta, směr poutě, aj.) „vyladí" na frekvence místa a čas
ale také na podobné prožitky předchozích generací.
Sezónní festivaly byly plné mýtů, tanců, zpěvů a her. Všechny tyto aspekty rituálu sloužily jednomu účelu — spojovat člověka s tím,
co ho obklopovalo nejen v místě, ale i v čase. Udržovat spojení s něčím archetypálním v nás. Festivaly, poutě, rituály spojovaly vědomé
s nevědomým, levou s pravou mozkovou hemisférou, kortex s vývojově staršími částmi našich mozků.
Další úlohou festivalů a sezónních rituálů bylo usmíření s jinými
spoluobyvateli určitého místa. Podívejte se na totemy indiánských
kmenů nebo si vzpomeňte na Eskymáky, kteří uctívají vždy jedno
zvíře, které, jak říkají, je učí všemu, co musejí znát, aby přežili.
Například losos, rituální zvíře severního pobřeží Tichého oceánu. Nejméně 20 000 let uctívají lososa Jurokové, Činokové, Sališové,
Kwajutlové, Haidové a Aleuti, a stejně tak i Aiunuové na druhé straně oceánu, v Japonsku. Ukázalo se, že losos byl totemovým zvířetem
i pro Kelty. Podle jednoho jejich mýtu žije ve studni pod dnem moře posvátný losos, který je nekonečně moudrý. Keltský hrdina Finn
získal svou příslovečnou moudrost tak, že si olízl palec, který si připálil, když si kuchtil lososa.
Takto jsou totemicky spojeny národy a kmeny na obou pobřežích
Tichého oceánu. Existují návrhy na utvoření jakýchsi „lososových"
asociací a agentur, které by vychovávaly další generace v pokoře
k přírodě, rybám, životu vůbec, a také k toleranci k jiným kulturám,
a které by svou činnost začaly třeba vyčištěním lososových řek. Losos může být tím, co všechny spojí.

Siena je totiž město, jehož život je ritualizován skrz naskrz. Oby-

Sám dostih vznikl z původních her, ve kterých si obyvatelé města nápodobou boje řešili všechny problémy a zbavovali se tak potlačované agresivity. Palio je náboženská, duchovní událost. Každý
r o k j e vkaždé čtvrti přiveden do kostela kůň. Jeho posvěcení je chápáno jako posvěcení celé contrady. Závod sám je pak jeden velký rituál. Jak říká místní kněz Don Vittori, „při Paliu jsou všechny plameny pekla transformovány ve světla ráje."
Rituál je soustředěný způsob, jak společensky zažívat a vyjadřovat respekt k zemi, místu a času. Rituál je základem všeho, protože je to vzor, který spojuje. Poskytuje komunikaci na všech úrovních — komunikaci mezi systémy lidského organismu, mezi lidmi
ve společnosti, mezi jednotlivými skupinami ve městě či větší pospolitosti a mezi lidmi i ostatními organismy v přírodě. Rituál nám
poskytuje návody a metody, jak se na cestě k trvale udržitelné společnosti naučit myslet zároveň logicky, analogicky ale i ekologicky.
A co je snad nejdůležitější, během rituálů zažíváme něco neopakovatelného, jen v naší kultuře se vyskytujícího, něco, co nejen že neškodí přírodě, ale umožňuje nám nalézt v přírodě sebe sama.
Své rituály má a může mít každá rodina. Každá činnost, vykonávaná rituálně, posvátně, je léčivá, energeticky méně náročná. Rituálně, a tedy terapeuticky, můžete zalévat kytky (a ty pak rostou
rychleji a jsou zdravější), škrábat brambory či umývat nádobí (a to,
co bylo původně nepříjemné, se stává meditací v pohybu a duchovní slavností), chodit do schodů (a dříve nepříjemná činnost
která člověka zadýchávala, se stane oslavou a tréninkem koordinace vědomých pohybů, dýchání, soustředěnosti a velmi efektivním
posilováním imunitního systému). Rituálně se můžete dívat na televizi: co takhle společně s rodinou vybrat jeden program týdně,
připravit pohoštění a v daný čas slavnostně usednout, slavnostně
shlédnout, pak televizi vypnout a společně povídat a jíst a slavit?
Postavte si ve vnitrobloku labyrint a pořádejte pravidelné rituály chození labyrintem. Zkuste v pravidelný čas společně vylézt na
nějakou (nejlépe posvátnou) horu. Indiáni tvrdí, že je třeba jednou
v roce se na takovém místě setkat nejméně pětkrát za sebou, aby to
skutečně fungovalo.
Doporučujeme probrousit i např. časopisy
In Context (http://www.context.org),
Resurgence (http://www.gn.apc.org/resurgence), aj.
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Stovky tisíc tet se lidstvo učí pracovat se svou myslí. Zkoumá
různé její stavy, polohy i extrémní odchylky od běžného myšlení.
Sbírá zkušenosti se stavy proměněného vědomí. Používá psychedelické rostliny, rytmické hudební a taneční projevy, meditační techniky a nofí se dál a hlouběji do nekonečného vesmíru
našeho vnitřního světa. Švýcarský počítačový konzultant a vědecký výzkumník Dennis R. Wier, ředitel Institutu pro výzkum
transu v Bruetten, pňchází se zajímavou teorií, která obsahuje
společného jmenovatele všech výše zmíněných stavů vědomí,
k nimž přidává ještě spánek, sny i běžné zasnění během dne.
Dokonce i sledování televize. Wier ňká, že se vždy jedná o různě
hluboké a různě odstíněné podoby transu.

Podrobně rozpracovaná teorie transu umožňuje nejen všechny
tyto odstíny vědomí popsat, dovoluje i upozornit na nebezpečí,
v nichž se člověk-dvacátého století, uváděný do transu často a intenzívně nezřídka zcela bez vědomí vlastní situace, ocitá mnohokrát za den.
Jaké jsou průvodní jevy takového stavu? Vaše pozornost je omezená a dochází k určitému opakování, zacyklení myšlenek. V extrémních případech může dojít až k tzv. „tunelové vizi". K zacyklení myšlenek může vést opakování manter, písní, vyvolávání
představ, ale poslouží i obyčejné počítání při účetní závěrce. I ta
písnička, co vám od rána nejde z hlavy, je znamením transu.
Opakování manter, víření dervišů, zpěv a bubnování šamanů, opakování televizních reklam - to vše vyvolává trans zužováním vaší
pozornosti a zaplavováním vaší mysli opakovanými podněty.
Vaše mysl víří podél té těsné smyčky a v jistém momentu si na
ten stav přivyknete. Dalo by se také říct, že jste se té smyčce naučili. V té chvíli se může dostavit pocit, že můžete dál normálně
myslet, přestože jiná část vaší mysli stále krouží v těsné smyčce.
Vaše vědomé „já" je pozorovatelem toho druhého „já", které automaticky probíhá dokola ve smyčce. Vaše vědomé „já" je pohrouženo do transu, přestože se cítíte dokonale při vědomí. Jste v odloučeném prostoru transu.
TRANS

V

POLITICE,

POLITIKA

V

TRANSU

Jakmile si pustíte televizi, jste tam. Vědci přišli při studiu mozkové činnosti na to, že čím víc člověk sleduje televizi, tím snáze
mozek sklouzává do vlnové hladiny alfa, pomalé aktivity zcela
otevřené podnětům zvenčí. Tento trans zneužívají reklamní agentury v propagačních šotech a politici k ovlivňování voličů v předvolebních kampaních. Diváci zbavení úsudku a svobodné vůle nakupují hory zboží, jež nepotřebují a neví, k čemu jim bude. Volí
politické strany, které nezastupují jejich zájmy.
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Přesně takhle to pracuje. Opakování přehnaně zjednodušených
výkladů, zúžení prostoru pozornosti a vyvolávání pocitu zmatku či
odloučenosti - vzniká trans a zvýšená sugestibilita, vyvolaná zablokováním funkcí paměti a volního úsudku.
Pableskující vteřinové záběry utrpení vezdejšího vytvářejí
smyčku nového transu uvnitř vlastního sledování televize. Obrazy
vyvolávají představy - další potenciální transy. Jste vydáni napospas nezvladatatelnému hypnotickému obluzení. Když potom slyšíte, kdo je ten spásný anděl, který zná řešení, vstanete a jdete mu
dát hlas. Přehnané, zjednodušené, ovšem bezesporu založené na
pravdě.
Myslíte si, že sledujete televizi vědomě. Ale je to spíš polovědomý trans. Člověk přestává vnímat škálu řešení daných problémů.
Pro trans je charakteristické, že se zakládá na omezeném souboru
podnětů. To dovoluje politikům v televizi tvrdit, že je jediný výběr:
volit jednu nebo druhou stranu. Divák si existence dalších východisek vůbec není vědom. Nabízená řešení ho neuspokojují a on neví proč.
V podstatě zde dochází ke zneužití diváka-voliče tím, že mu
předkládají extrémně zjednodušená řešení a tvrdě omezují možnosti výběru. Ve stavu transu vám to přijde normální. Za plného
vědomí byste ten prvek zneužívání odhalili snadno.
Neexistuje omluva pro to, že se působení transu zneužívá k propagaci politického kandidáta či vykalkulovanému řešení společenského problému. A televize věrně slouží jako médium tohoto druhu - komerčně i politicky. Trans je věc posvátná.
TEORIE

TRANSU

V šedesátých letech začal D. R. Wier meditovat a od roku 1965
začala jeho vnitřní práce nabývat na intenzitě. Po desetiletích se
ho zmocnil pocit, že se zřejmě jedná o nějaký návyk na meditaci,
když mu tolik vyhovuje. Spojení mezi návykem a meditací ho zaujalo. Zjistil, že tím pojítkem je trans. Ne ovšem v obecném smyslu
transu hypnotického. Je to cosi, co se nachází v meditaci, hypnóze,
patologickém návyku a dokonce i některých formách duševních
poruch, jako je třeba schizofrenie. Pochopil, že se tu objevuje vysvětlení jevů, o nichž předtím ani netušil. Rozhodl se o svých poznatcích o transu napsat knihu. To, o čem se v ní píše, je jednoduché. Má to ovšem dalekosáhlé důsledky. A dokonce to objasňuje,
v čem spočívá osvícení, i to, proč například trans šamanů mohou
provázet magické jevy.

funkcí, jako je úsudek, vůle, vědomí vlastního těla, průběh času,
paměť, atd. Zároveň se může zvýšit schopnost tvořivě využívat fantazii či vizualizovat. Ve stavu hlubokého transu je člověk schopen
vytvářet intenzívní vizualizace.
Jakmile se naučíte navozovat si
stav transu a dělat to úspěšně
a správně, stav transu může uvolnit tvořivou kapacitu mysli a mocné síly jejích hlubin.
Slyšeli jste někdy o takzvaném
Mozartově efektu? Vědci zjistili,
že studenti, kteří naslouchají
Mozartově hudbě, prokazatelně
úspěšněji vstřebávají informace
a dosahují lepších výsledků při
testech. Podle teorie transu opakování hudebních témat vyvolává
stavy, které uvolňují tvořivost
a inteligenci ve větších dávkách.
Jsem si jistý, že hudba jiných
skladatelů, třeba Bach nebo reggae nebo další druhy hudby s výraznými komplexními strukturami vyvolávají stejný ěi shodný
efekt.
HUDBA

JAKO

PŮVODCE

TRANSU

Trans se úzce pojí s některými
hudebními žánry. Nalezneme jej
ve stylu „trance music" či „techno
trance" stejně tak jako v hudbě
šamanů Afriky, Střední a Jižní
Ameriky a
dalších
oblastí.
Rituální hudba mnoha západních
i východních kultur obsahuje
aspekty, jež je možno analyzovat
a popsat s využitím teorie transu.
Obecný hudební prvek, jenž
spouští stav transu, je velmi dobře znám. Teorie transu ale pomáhá tyto prvky identifikovat a vytvořit základy k pochopení specifických stavů, jež hudba vyvolává.

Trans je zvláštní druh stavu vědomé rozpolcenosti. Je to obvyklý
způsob, kterým mysl realizuje více činností probíhajících zároveň,
jako je třeba řízení auta a poslouchání rádia. Stav hlubokého transu na rozdíl od toho přináší větší soustředěnost, větší intenzitu.
Ponoření se do něčeho, čemu lze říkat jiná realita, tak může být
silnější.
Trans je v podstatě poměrně obvyklá záležitost a stupnice intenzity sahá od četby knihy přes zasnění se během dne nebo sledování televize až k intenzívním vzácným hlubokým mystickým stavům, jež zažívá médium, jogín, kouzelník či čarodějnice.
Trans je vždy vyvolán soustředěním pozornosti na malou oblast, prostor nebo okruh. Obvykle když takovou věc uděláte, myšlenky se začnou opakovat, znudí vás to a necháte toho. Ale trans
vzniká právě opakováním či zacyklením myšlenek na malém prostoru. Bubnování, zpěv, pochod, milování - tohle všechno vyvolává stavy transu. Existují dále i komplikovanější stavy, ale na začátku každého transu je vždycky ta smyčka — ať se jedná o meditaci,
hypnózu, návyk, některé druhy schizofrenie či vizionářské nebo
mystické stavy vědomí.

Tento postup umožňuje dosahovat působivějších stavů prostřednictvím hudby. Často to bývá právě trans navozující prvek ve
skladbě, který způsobuje její obecnou popularitu.
Lidé pociťují stavy transu jako příjemný prožitek. Čím lepší
trans hudba navozuje, tím je oblíbenější. Tady už se blížíme jakémusi transovému inženýrství. K tomu je třeba praktický model.
A ten existuje. Zbývá jej pouze použít.
„Čistou" hudbu vyvolávající trans není tak těžké vyluzovat.
Potřebujete k tomu tak tři, čtyři, případně víc samostatně se vinoucích rytmů. Některé druhy reggae používají tuto metodu, obsahují ji Bachovy kánony. Ve většině takzvané generované transové hudby se užívají jen dva rytmy, pouze výjimečně tři. „Oslovující"
aspekt rytmů vyvolávajících trans je velmi důležitý. To, co může být
pro jednoho člověka atraktivní, může jiného odpuzovat. Opakující
se rytmy lze také vnímat jako nudné, ovšem právě tato „nudnosť
je podmínkou transu. Pokud je rytmus oslovující a nenudí, stav
transu se dostaví zákonitě. Úspěšnému vytváření oslovujícího rytmu napomáhá teorie transu.

Jedním /. efektů transu je to, že zaměření na malou, koncentrovanou oblast vyvolává vypojení některých kritických duševních

Jednou z důležitých charakteristik úspěšné trans navozující
hudby je to, co teorie nazývá „modulováním odloučeného prosto-
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ru transu". Šamani a mnoho kmenů původních národů vytváří působivou hudbu, která moduluje odloučený prostor transu drobným obměňováním základní smyčky, jenž trans vyvolává. Několik
vhodných příkladů se nachází na CD „Srdce pralesa" (Hudba pralesních lidí Baka z jihovýchodního Kamerunu). Další dobré ukázky
obsahuje ,Asyrská růže" (Assyrrian Rose) Glena Veleze. Album elHadra: Mystický tanec zaznamenává několik dobrých pokusů vytvořit odloučený prostor transu, ale selhává při snaze o jeho úspěšnou modulaci.
Mnoho přírodních zvuků — hlasy ptáků, žab, cvrčků a další — se
v podstatě opakuje, ale každá variace obsahuje drobnou odchylku.
Základní opakování se stává a jednotlivé variace působí na modulaci odloučeného prostoru transu. Z tohoto důvodu mají přírodní
zvuky schopnost vyvolávat trans. Typy obměn uvnitř smyčky vyvolávající trans do značné míry ovlivňují působivost a hloubku transu.
Při určité rafinovanosti či inspiraci při vytváření a modulaci odloučeného prostoru transu se tento stav prohlubuje a je působivější.
Není k tomu třeba hlasitého, hlubokého rytmu. Hlučnost
a hloubka samy o sobě trans nezpůsobují.
Vyvolává jej opakování. Je ovšem třeba, aby toto opakování bylo atraktivní či strhávalo do vnitřní reality.
Nelibozvučnost také není podmínkou. Přestože hlasitý hluboký
rytmus a nelibozvučnost mohou být zajímavé z estetického hlediska, nevyvolávají trans, jenž by bylo možno dál rozvíjet.
Ani komplexní rytmy nejsou nezbytnou podmínkou hlubšího
transu. Hluboké stavy jsou snáze vyvolány tak, že po určité době
působení oslovujících rytmů postupně používáme jemné rytmické
či melodické změny, nebo pokud začneme rytmické smyčky prodlužovat. Rytmické nebo melodické sekvence se tak stanou subtilnějšími a působivějšími. Vyhněte se ostrým nebo zneklidňujícím
rytmickým či melodickým změnám, protože ty velmi pravděpodobně ukončí trans tím, že přeruší smyčku vyvolávající trans a tím vyvolají zánik odloučeného prostoru transu.

Pokud někdo pochopí, jak trans používat — to znamená rozpoznat ho a vyvolávat ho v jiných lidech — může, pokud se jedná
0 osobu zbavenou přirozených zábran, takový stav zneužívat a provádět hypnotickou sugesci.
Opakování je základním principem transu. Lze jej ale vyvolat
1 spuštěním jistých vnitřních procesů. Slova „vzpomínáš" nebo
„představ si" jsou například velmi mocným prostředkem k vyvolání
transu. Stačí říct: „Vzpomínáš si, jak jsi tuhle večer byl s tím skvělým člověkem? Vzpomeň si na to a uvědom si, jak důležité je učit se
nové věci a říkat je dál lidem." Tohle přesně je zneužívání transu.
Velmi obvyklou situací, kdy dochází ke zneužívání transu je sledování televize. Lze televizi vypnout, pokud to dokážete. Ale trans
vyvolává nehybnost a ztrátu vůle. Většina lidí jen tak sedí před obrazovkou jako TV zombie.
Ještě intenzivnější' a návykovější trans potenciálně obsahuje
technologie virtuální reality, vzhledem k zúžení ohniska pozornosti a množství interaktivních tématických smyček. Skrývají se tu obrovské možnosti zneužití a manipulace stavů transu. Nabízí se
pravděpodobná kontrola chování jedinců ve značně masovém měřítku. Každý, kdo bude ovládat virtuální média, bude kontrolovat
myšlení všech, kdo se na ně napojí.
Obchodní cestující, kazatelé a politici - ti všichni jsou si vědomi těchto možností a často je vědomě používají. Některé profesionální organizace, školící obchodní cestující bezostyšně školí své
adepty v technikách hypnózy. Je jim jasné, že zákazník v hypnotickém transu spíše přistoupí na koupi. Protože etické pozadí těchto
technik je nejisté, některé státy chrání své občany zákony, podle
nichž máte právo zrušit smlouvu do 24, případně 48 hodin od
podpisu. Dostáváte čas se „probudit" z případného nevědomého
obluzení.
Používají-li techniky vyvolávající trans reklamní agentury, proslulé prosazováním vlastních zájmů, hovoříme jen o otázkách etiky. Případné politické zneužití transu pro ovlivnění volebních výsledků za účelem osobního prospěchu ovšem už nastoluje otázky
osobních lidských kvalit, charakteru, ne-li dokonce legality. Může
se tak dít nevědomě. Vážné je, když někdo trans zneužije vědomě,
promyšleně a zasvěceně.

V okamžiku hlubokého transu lze efektivně předávat podvědomá sdělení. Jejich obsah je třeba citlivě volit, aby napomáhala prohlubování stavu. Sdělení ovlivňují zároveň také toho, kdo hudbu
provozuje.
Většina příkladů transové hudby neposkytuje dostatečný časový prostor pro rozvinutí hlubšího transu. Prosté bubnování by muselo trvat několik dnů. Jemné změny rytmických a melodických
struktur v čase vyvolají hluboký trans, protože právě tato „jemnost" je to, co působí. Komerční transová hudba by musela hrát
minimálně dvacet minut, aby navodila hluboký trans.
Teorie transu se dále zmiňuje také o sekundárních transových
smyčkách a mnohočetných odloučených prostorech transu.
Hudbou lze vyvolat chování shodné se schizofrenií, je možno dokonce produkovat „návykovou transovou hudbu".

Psychoterapeuté, zdravotní sestry, lékaři a sociální pracovníci
vyškolení v hypnóze mohou být potenciálními zneuživateli transu,
pokud vás do takového stavu uvedou bez vašeho svolení, byť by
předstírali zájem o vaše dobro.
Guruové New Age, různé kulty stejně jako političtí vůdci, kazatelé, kněží i poradenské firmy často užívají techniky hypnózy, aby
ovlivnili vás a vaše chování. A znovu se zaštiťují vaším vlastním
dobrem. Snaží se pomoci vám být spokojenější, šťastnější, úspěšnější, vlivnější, přiblížit vás osvícení, Bohu, atd. Pokud k dosažení
těchto cílů užívají trans, často o tom ani nevědí. Pokud to vědí a vy
ne, zneužívají znalosti o lidské mysli, které lidstvo nabývalo desítky tisíc let, k omezenému vlastnímu prospěchu.

HYPNOTICKÝ

Závěrem se n a b í z í z á s a d n í otázka Dcnnisi R. Wierovi:

TRANS

-

SKRYTÁ

NEBEZPEČÍ

Hypnotický trans je zvláštní druh zkoumaného stavu, při kterém jsou některé součásti smyčky spojeny s vnějšími stimuly mimo
vaši mysl. Jako když k vám třeba mluví hypnotizér. Hypnotizér vychází ze skutečnosti, že trans způsobuje vypojení některých mentálních funkcí a používá — či spíše zneužívá — tento specifický stav
k přenosu sugesci jako podnětů, které přijímáte bez užití vůle či
úsudku.
Trans lze zneužít, protože existuje možnost ovládat jedince hypnotickou sugescí, jakmile se ve stavu transu ocitnou. Osoba v takovém stavu je více náchylná přijímat sugesci a méně kritická k neznámým myšlenkám.
Člověk, který chce uniknout nespokojenosti nebo cítí ublíženost či vztek, což jsou všechno bolestné pocity, si podvědomě v duchu opakuje nějakou myšlenku stále dokola a tak navozuje stav
transu, aby se zbavil toho, co ho trápí.
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Nebojíte se, že zveřejněním všech těchto informací o transu
vlastně napomůžete většímu, lepšímu a častějšímu zneužívání původně posvátného stavu?
„Možná ano. Ale domnívám se, že je prospěšně dát ty informace k dispozici celé populaci. Je mnohem nebezpečnější ponechat
tuto znalost v rukou reklamních agentů a politiků. Proč by měl kdo
setrvávat v transu, který stvořil někdo jiný? Udělejme si každý svůj
vlastní!
Když budou mít lidé.dostatek vědomostí o transu, odstraní to
strach a tajuplnost celé věci a umožní jim to lépe se bránit před těmi, kdo by rádi těžili z jejich neinformovanosti."

JU
Pňpravil

Saša

t I

Neuman

Cílem této práce není kritizovat členy různých hnutí a sekt. já
sám jsem členem jednoho takového hnutí. Neměli bychom ale zavírat oči před psychologickými procesy, které se uvnitř skupin
odehrávají. Tam totiž lidé naslouchají impulsům, o kterých nic nevědí.
Studuji různá duchovní hnutí již 50 let. Pokusil jsem se proto
sestavit seznam faktorů, se kterými se člověk, žijící v nějakém duchovním hnutí, setkává. Podobný seznam by se dal jistě sestavit
i pro filatelisty, sportovní kluby nebo politické strany. Victor
Mansfield napsal dokonce knihu o vztahu mezi duchovním učitelem a jeho žáky. Margaret Singerová napsala podobou studii jak
o lidech, kteří propadli kultu manažérských programů a návodů,
jak rychle zbohatnout, tak o náboženských fundamentalistech. Byl
bych rád, kdyby mé poznámky přispěly k tomu, aby výhody sdru-

žování lidí do podobných skupin a hnutí převýšily nevýhody.
Pokud bych se nevědomky dotkl některého člena některého hnutí,
předem se omlouvám.
Hlavní rysy duchovních hnutí jsou duchovní cíle jednotlivých
členů, autorita vůdce (zakladatele), společně sdílená víra v posvátnou knihu, sdělení, rčení, výjimečnost hnutí, spása křtem, iniciací nebo duchovní transformací, víra v nějakou formu proroctví
či předpovědi, spor mezi vírou a intelektem, určitá forma duchovního a tělesného cvičení či rituálu, tajné účetnictví a zdroje financování, nezpochybnitelné vůdcovství, kárání členů a strach z vyloučení.

M o t i v a c e členů.
Existuje bezpočet různých typů členů a každý má zcela jistě
vlastní motivaci. Především se ale jedná o lidi, kteří do některého
hnutí vstoupili ze svých vlastních duchovních pohnutek, připraveni pro svou duchovní cestu něco obětovat. Jiní hledají východisko
či únik ze svých životních problémů. Další pak řeší své pocity samoty a společenské izolace. Někteří lidé hledají nějakou formu
bratrstva, jehož cíle jsou blízké jejich srdcím. Pro některé mladé to
může znamenat útěk z hmotně orientované společnosti jejich rodičů. Slabší jedinci hledají vzory a modely a jsou pak o to silněji ke
skupině připoutáni.
lidé, kteří vědí o případných psychologických nebezpečích života v komunitě a jsou na ně připraveni, mohou plně využít všech
možností, které život v duchovním hnutí nabízí.

Vůdce, z a k í a d a t e l
Nové nábožensky založené skupiny obvykle vznikají okolo otcovské či mateřské postavy, jejíž autorita je založena na nějakém
náboženském či duchovním zjevení, komunikaci, pravdě nebo poznání. Jeho nebo její charisma přitahuje následovníky, i když ně-

které aspekty životního stylu vyvolávají jisté pochybnosti. Vůdce či
zakladatel reprezentuje v podvědomí členů sekty či duchovního
hnutí jakýsi archetypální typ otce či matky a má na ně rozhodující
vliv.

0 nich jako o „spících" a „neprobuzených" a předepisuje jim k probuzení mnohdy drastické metody. Ježíš žádal po jedné ženě, aby se
vzdala všeho svého bohatství. Zenoví mistři, ale i mnozí další, nutí začátečníky projít velmi tvrdým režimem, aby dosáhli jiného stavu jejich mysli.
Nemám proti těmto technikám nic, pokud jsou aplikovány na
pozadí soucitu. Jestli tento nesobecký aspekt vymizí, nebo jestli
převládnou obchodní záležitosti, duchovní léčba může být morbidní a degradující. Takovému duchovnímu učitéli se pak ze stádního chování jeho následovníků může zatočit hlava a někdy to může skončit u sadistického potěšení z tělesného i psychického
mučení.

Odkaz
Během svého života vůdce řídí a ovlivňuje celé hnutí. Pokud se
to na základě reakcí žáků ukáže jako nutné, mění své učení. Smrt
vůdce je ale v životě sekty důležitým mezníkem, učení mistra je
pak nedotknutelné. Elán postupně mizí a hnutí kostnatí, dokud se
neobjeví jiná osobnost, které vše povede poněkud jiným, ať už lepším či horším směrem.

Učení
Čím je tajnější, tím lepší. Vyhlášení mají ráz velké jistoty a autoritativnosti, jako by to byla slova Boha. Někdy jsou tak dokonce
1 prezentována. Stoupencům sekty pak tím, že jsou takto tajemně
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podávána, často ujde, že stejné informace by mohli nalézt v některé duchovní knize v knihkupectví za rohem. Obvykle je obtížné určit, jestli guru zakládá svá moudrá slova na skutečné zkušenosti
nebo je někde vyčetl. Obecně je ale možno říci, že čím mystičtěji jeho učení vypadá, tím je silnější jeho dopad. Vždyť se přece jedná
o věci existující mimo rozum, apelující na srdce člověka.
Výjimkou je mystická literatura, založená na skutečných zážitcích, kterou také nelze vědecky ověřit, kterou ale intuitivně sdílejí
ti, kteří mívají podobné zážitky.

Řeč

skupiny

Členové hnutí nebo některé duchovní skupiny používají vlastní
terminologii a hovoří spolu pomocí jakéhosi žargonu, kterému
vnější pozorovatel nerozumí. Výsledkem jsou pak potíže s komunikací mimo skupinu, nebo problémy, jak vysvětlit o co jde někomu
novému. Mimochodem, o totéž jde i v jiných oblastech, všichni víme, jak nesrozumitelné jsou popisy funkcí elektropřístrojů nebo
manuály nového softwaru.
Jiným aspektem charakteristickým pro tato hnutí je schopnost
jeden koncept povýšit na náboženskou pravdu a učinit z něho něco absolutního. Může se jednat o nějaké proroctví (Svědkové
Jehovovy, Adventisté a další sekty), ale také o koncepci charity
(Armáda spásy) nebo metodu komunikace, např. chanelling.
Někdy jsou tyto částečné pravdy prohlašovány za výzkum.
Slogan „Vědění je moc" v mnohých případech chce naznačit, že to
či ono tvrzení je objektivní, vědecké, nebo vycházející z historických faktů. Většinou však při bližším ohledání neobstojí.

Jedinečnost hnutí
Tyto hnutí obvykle zdůrazňují svou výjimečnost a převahu nad
ostatními sektami. Musí zde přece být důvod, proč vstoupit právě
do této skupiny. Některé slibují cestu ke spáse, jiné možnost stát
se Bohem vyvolenými. Další pak slibují různé výhody pouze pro
členy. Některé sekty se dokonce
vychloubají tím, že nemají žádná
pravidla a jsou tudíž velmi demokratické. Ve zkratce:
Nikdy předtím nikdo lidem nenabízel to, co ten Si onen duchovní vůdce.
Nenalévejme nové víno do starých lahví. Toto je nové Boží (nebo
pozemské) poselství pro tento
čas.
Blížící se světová katastrofa
(ekologická či válečná) vyžaduje
drastická opatření. Spásy se dostane pouze členům té či oné sekty. Nejnovější a jedině správná interpretace svatých knih. Esoterická tradice, kdysi tajná, je nyní dostupná členům toho či onoho hnutí. Nová doktrína založena
na nejnovějších vědeckých objevech.
Jen ti, kteří budou dodržovat zásady a pravidla té či oné sekty,
dojdou věčnosti a vysvobození z věčného kola utrpení. Přípravná
studia pro příchod nového Mesiáše. Atd. Atd.
Zaznamenání hodná je také urputnost, s jakou jednotlivé sekty
zdůrazňují svou rozdílnost od jiných sekt. Naopak, čím bližší názory, tím silnější útoky podobné sekty. To se projevuje zejména
v okamžiku, když se sjednocují předtím rozdělené frakce. Přes své
mírumilovné vzezření se i příslušníci takových sekt jako jsou
Teosofové či Rosekruciáni navzájem obviňují.
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Zkoušky a konverze
V mnohých sektách se musí za členství zaplatit. Některé organizují vstupní rituály, aby tak otestovaly adeptovu sílu a připravenost ke vstupu do sekty. V mnohých takových případech prochází
novicové procesem konverze, při kterém totálně změní svůj způsob vnímání světa. Předchozí život se všemi vztahy je najednou
bezvýznamný. Konverze je často doprovázena pocitem uvolnění,
klidu a míru, štěstí a transcendence.

Nevyplněná

proroctví

Víra v proroctví bývá obvykle velmi silným poutem. Jednou z nejatraktivnějších věcí na prvních křesťanských sektách byla nabídka spásy vyplývající z konečného katastrofického utrpení. Jen pokřtění mohli na konci světa čekat spásu. Křesťané přišli s celou
řadou důvodů, proč se proroctví nenaplnila. Jedno například tvrdilo, že proroctví se týkalo jen Jeruzaléma. Svědkové Jehovovy riskovali řadu přesnějších proroctví a někteří z nich museli několikrát za život vysvětlovat, proč se konec světa nedostavil.
Proroctví se ale neomezují jen na náboženství. Některé kulty
v rámci hnutí New Age předpovídají kontakt s UFO. Jiné kulty předpovídají příchod druhého Krista. Teosofové jej očekávají již od
roku 1975.
Nostradamova obskurní astrologická
proroctví provokují
mysli lidí po celá staletí. Každá doba jeho
verše
interpretuje
rozdílně.
Sociologové zjišťují, že nenaplnění proroctví má zcela opačný než očekávaný
důsledek. Navzdory
očekávání se členové
takových sekt ještě více spojují. Aby čelili
posměškům, stmelí
se. Existuje ale limit.
Ukazuje se, že málo-

dá slova kritiky, necitlivost k jiným a další poruchy, které by člověk nečekal.
Někdy vůdce ztratí autoritu a nahrazuje její nedostatek tvrdší
disciplínou. Netoleruje žádný výpadek a pochybovače rovnou
označí jako zrádce. V takovém prostředí se členové sekty začnou
tajně vytrácet.
Duchovně orientované „newsgroups", diskusní skupiny na
Internetu poskytují příklad ventilování (ne)vědomé ošklivosti pod
pláštíkem anonymity. Většina takových diskutujících nemá zájem
o předmět diskuse.

Strach z vyloučení

kdo je schopen tolerovat trojí chybný výpočet. Když se proroctví
nevyplní po třetí, obvykle se hnutí rozpadá.

Víra versus intelekt
Absolutní víra, že například Bible obsahuje slovo Boží je základem mnohých ortodoxních křesťanských sekt. Intelektuální analýza víry je považována za kacířství. Příslušníci mnohých sekt mají
poněkud snížený práh nevědomé mysli. Velkou roli pak hraje sugesce. Kázání jsou pak vnímána jako pravda a jediná jistota. Nikdo
ani v nejmenším o ničem nepochybuje.
Velká shromáždění jsou pro posílení přesvědčení nejvíce vhodná. Během různých kongresů jsou mysli členů vzrušeny až k euforii, která může přetrvávat celé týdny. To je také doba, kdy vůdci
proklamují různá proroctví, vyžadují další oběti atd. Vše je bez
protestů akceptováno. Teprve až euforie opadne, člověk se začne
divit, čeho byl součástí.

Společná práce, rituál
Společné zpívání, rituály a společná praxe jsou silné stmelující
faktory. Mnohdy se užívá i společný jídelní režim, změna jména
atd.
Pracovat s ostatními pro blaho všech dodává pocit spoluúčasti
a stmeluje členy sekty. Mezi účastí a vykořisťováním však někdy leží velmi tenká linie. V 60. letech se provozovala pochybná praxe
absurdního obviňování některého člena, která hraničila s brainwashingem.

Oběti, /inanční utajení, n á k l o n n o s t
k bohatým
Peníze jsou vždy háklivá záležitost. Skupiny si vždy přejí narůstat. Finance jsou důležité. Ambiciózní plány vyžadují stále větší
finanční zdroje, je proto vždy výhodné starat se o bohaté členy skupiny. Ti, kteří darují více, dosahují vyšších pozic. Někdy jsou jako
důkaz loajality vyžadovány velmi vysoké částky.
Po členech skupiny se často vyžaduje nějaká forma služby.
Pochybné je ale nechat je pracovat pro komerční účely. Takové sekty se brzy rozpadly, jednou vydané peníze se donátorům již nikdy
nevrací.

Nezpochybnitelný vůdce a jeho problémy
V davu člověk přestává být soudný. Často se začne stádně i chovat. Na povrch vyplují různé podvědomé rysy chování, zvláště vydá-li se člověk na duchovní cestu. Má v takovém případě tendenci
vykazovat poruchy chování, jakési rozštěpení osobnosti. V rámci
poznávání sebe sama člověk odkryje určité animální rysy své osobnosti. To je v pořádku, dokud ale o sobě v přítmí soukromí nezačne pochybovat. Ego využije možností hrát falešně a použije různé
trik)', aniž si toho je člověk vědom. Výsledek? Závist, pomluvy, tvr-

Čím silnější vazby na skupinu, tím větší strach z vyloučení.
V některých sektách musí členové odevzdat celoživotní úspory
(Scientologie), v jiných platí procento ze svého příjmu, často nedokončují svá studia nebo rezignují na kariéru. V mnoha případech se členové sekt odcizují svým rodinám a přátelům, kteří nejsou schopni ocenit jejich náhlou konverzi. Nastupuje ještě
přísnější fanatismus a útěcha ve styku jen se členy stejné skupiny.
Někdy je takováto osamocenost vyhledávána záměrně.
Například původní příslušníci - hnutí Bhagwana Radžnýše si oblékali oranžová roucha, nosili malu a obrázek svého gurua a izolovali se tak záměrně od ostatního světa. Hare Krišna jdou svým zpěvem a tancem na veřejnosti ještě dále. Ve většině jiných sekt je
odcizení poněkud mírnějšího a někdy zcela skrytého charakteru.
Někdy se tváří jen jako odklon od hmotně zaměřené společnosti.
Skutečný charakter tzv. přátelství v sektě se zjeví, když stoupenec ze sekty odejde. Členové samotní to pozorují jakoby z odstupu,
jich se to přece netýká. Odpadlíka ale nikdo nezdraví, rozpadá se
mu manželství, nehlásí se k němu děti atd.
Vidět svůj život v troskách, ztratit všechny sociální kontakty - to
je velmi nepříjemná životní zkušenost, kterou by nikdo neměl podceňovat. Běžné je i zveřejnění a zneužívání původně soukromých
informací.

V y h n a n e c je hluboce zklamán a někdy
p r o b l é m y řeší i p o k u s e m o s e b e v r a ž d u .
Každý, kdo kdy byl členem nějakého spolku duchovního hnutí,
komunity či sekty, jistě sám rozeznal některé psychologické mechanismy odehrávající se v takových skupinách. První reakcí po
přečtení tohoto pokusu o náhled do psychologie duchovních hnutí může tedy být přísaha „V životě už do žádné takové skupiny nevstoupím."
Mějme však na paměti, že pokud člověk o nebezpečích a úskalích takovýchto jevů ví, a pokud je připraven je v zájmu o věc překonat, pokud se jim dokáže postavit tváří v tvář, získá možnost
účastnit se života v komunitě, která funguje. Na světě existuje několik takovýchto dlouhodobě existujících skupin a jejich přínos
světové kultuře a duchovnímu životu je nepopiratelný.
Nenechejme se tedy odradit problémy. I při vstupu do manželství lidé obvykle vědí, že je nečeká
jen procházka růžovým sadem,
a přece se stále vdávají a žení
a soustřeďují se a doufají
v život vzájemnosti,
tolerance a důvěry.
Čím samostatnější jsou
členové skupiny, tím
kvalitnější je i skupina
celá. Pamatujme, že přísloví „je lepší dávat než
dostávat" není jen tak obyčejné morální
krédo.
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Nick Herbert má doktorát z experimentální fysiky na
Stanfordské universitě. Učí na růdných universitách a ústavech.
Napsal celou řadu knih, a píše do růdných magazínů články
o kvantové teorii a mocnostech cestování rychleji než světlo.
Rozhovor z roku 1989 byl otištěn v knize D. J. Browna
a R. McCIen-Novickové „Mavericks of the mind — Conversation
for the new millenium".

Může Bellůo teorém a fakt, že všechny částice byly kdysi v okamžiku Velkého Třesku spojeny, vysvětlovat různé záhadné jevy jako
telepatii a synchronicitu?
Ano. Ale to by bylo příliš snadné říci, že všichni jsme spojeni a můžeme tedy zvládnout telepatii. Protože, opakuji — proč se cítím tak
sám?
Když totiž něco spojíš, pak rozdělíš a pak zase spojíš, ty pozdější
spojení nějak vymažou spojení předchozí. Proč třeba neexistuje telepatické spojení u každé babičky a dcery a vnučky — vždyť jsou jaksi

Jak jste se dostal k fyzice?
Původně jsem chtěl být knězem. Ale nějak se přehodila výhybka a já
se rozhodl, že lepší bude stát se vědcem. A nejlepší vědu nabízela fyzika. Jednu chvíli jsem si myslel, že to nejfantastičtější nabízí Bůh, ale
dnes si myslím, že to nejfantastičtější nabízí věda.
Odpovědi na otázky po původu přírody? Co je podstatou skutečnosti?
Ano. Mým patronem je svatý Kryštof. Možná si vzpomenete, že to je
také patron řidičů a cestovatelů. Ale původně je to patron těch, kteří
hledají onu sílu všech sil, moc všech mocí. Byl to nejsilnější člověk
v království a tak se rozhodl, že nabídne své schopnosti někomu, kdo
si je nejvíce zaslouží. Jenže na jednom i druhém dvoře zjistil, že králové ani princové jeho pomoc nepotřebují. A tak nakonec skončil jako
přenašeč lidí přes řeku. Jednou přišel malý hoch a požádal, jestli by ho
přenesl. Žádný problém, zněla odpověď. Jenže hoch byl stále těžší
a těžší. Úplně vyčerpaný Kryštof nakonec sice dorazil na druhý břeh, ale
nechápal, co se děje. „Nesl jsi Krista, který nese na ramenou celý svět,"
zněla odpověď. A Kryštof, tedy ten, který nosí Krista, už našel toho, komu by mohl sloužit. Ta historka se mi moc líbí, protože i já hledám toho, komu bych sloužil. Právě teď sloužím vědě. Tedy fyzice. Hledám
problém problémů a snažím se pracovat jak nejlépe umím.
Mohl byste oysoěttit podstatu Betlova teorému a myšlenky, které
vás inspirovaly k vašim experimentům?
Rozhodl jsem se odlišovat Vzhled, Realitu a Teorii. Vzhled je to, co
vidíme. Všechno kolem nás je Vzhled. Realita je hypotetická podstata
ležící za věcmi, to tajemno za tím vším. Teorie jsou historky, které jsme
si okolo Vzhledu a Reality vymysleli. Bellův teorém, tedy důkaz odvozený z fyziky, říká, že Vzhled, zejména ve fyzice, nemohou jisté experimenty vysvětlit, pokud nebudeme předpokládat něco z Reality. A to, co
musíme předpokládat je, že když rozdělíme dva systémy, zůstanou záhadně ve spojení. Toto spojení je rychlejší než světlo, nedá se ničím zastínit a není omezeno prostorem. Je to skutečně velmi záhadné spojení.
Existuje však na rovině Reality, ne na rovině Vzhledu. Je to jakési neviditelné, podzemní spojení, nicméně existuje stejně, jako že 2 + 2 jsou
4. Co ale s tím, když existuje jen v rovině Reality? Můžete to dokázat,
ale nikdy to neuvidíte. Složil jsem o tom dokonce písničku, nazval jsem
ji Blues Bellova teorému, a zpívá se v ní o tom, jak to, že když jsem se
s tebou konečně setkal, jsem tak osamělý?

geneticky spojeny do jedné nepřerušované linie. Možná ale takové
spojení existuje, jen v rovině, které si nejsme vědomi. Bellův teorém
by tedy vysvětloval telepatii, ale co vysvětlí to, že nejsme každý telepat? To je myslím si docela důležitý problém, kterému se zatím stále
ještě věnuje příliš málo lidí, a to jen z hlediska psychologie, ne fyziky.
Zatím nejpřesvědčivější odpověď zní, že by to bylo příliš hrozné, vidět
do hlavy každého člověka, protože každý má spoustu problémů a bolesti. Platí to taky naopak, ani já nechci, aby do mě viděli druzí.
Mnozí fyzikové si mysleli, že když naleznou ty nejmenší částice, ze
kterých je vše utvořeno, pak bude vše jasné. Jenže zatím nalézají stále menší a menší verze částic — co si o tom myslíte?
Konečná částice? Hm. Líbilo by se mi, kdyby fyzika došla až na konce a kvarky a leptony byly skutečně základem všeho. Někteří lidé si to
dokonce i myslí. Mne ale tohle příliš nevzrušuje. Já si myslím, že problémem problémů je otázka, co je to vědomí, a že fyzika si vybrala lehčí problémy. Můžeme nakonec poznat všechny částice částic - no a co
potom? Pak se stejně budeme muset zabývat tím, co to je mysl a vědomí. Mám ale takový pocit, že jsme docela blízko...
Osobně se domnívám, že kvarky mohou být tím základem a nic
menšího už není. Jenže když se tak podíváte dovnitř „přírody" a hledáte neoddiskutovatelná fakta, musíte měřit. Pracovat s rozměry. Jenže
fyzika nemá dobrý model představy, co vlastně měření je. V kvantové
fyzice se to přímo nazývá „problém měření" a je to i hlavní filosofický
problém. Ale naštěstí, nebo naneštěstí, fyzika se s tím nikdy nepotýká
přímo, protože víme, jak měřit. Děláme to pořád. Dokonce i obyčejní lidé vědí jak něco změřit. Nikdo tedy nikdy neviděl kvantový svět přímo,
v jeho vibračních možnostech, protože nemáme způsob, jak takový svět
změřit.
Ů
Jak ovlivnilo studium kvantové fyziky váš názor na vědomí?
No, už se do toho dostáváme. Cítím, že kvantová fyzika je jedna strana vědomí, je to materiál, který manifestuje vědomí. Kvantoví fyzici
v základě popisují něco, co je vědomé, a v samotné kvantové fyzice je
to, čemu říkáme pocit vědomí. Určitá možnost se stává aktuální.
Z říše všeho toho, co je možné, vybíráme pár oěcí a aktualizujeme je?
Ano. Přesně tak. Nezní to stejně jako když se někdo rozhoduje?
Ano. Myslíte si tedy. že vědomí může existovat i bez ••hmotné nádoby"?

V jistém smyslu určitě ano. Nemyslím si ale že to je možné pro náš typ
vědomí. Ale v mozku přece nemusí být právě tento typ hmoty. Jiná mysl, jiné možnosti. To, co my lidé umíme, je zkoumání možností a jejich realizace, aktualizace. Musíte vesmír mít, abyste ho mohli realizovat.
Potřebujeme hmotu. Vypadá to, že náš druh vědomí a hmota jsou neodlučitelné. Když zemřu, většina mého vědomí zemře se mnou. Ale kdybych
mohl mysl změnit... Četl jsem nedávno knihu lana Stevensona (Dvacet
případů reinkarnace) a moc mne právě z tohoto ohledu zaujala.
V každém případě jsou ale možnosti mysli neuvěřitelné. Možná brzy své názory změním. Může tu být nějaká Velká mysl, i když moje ma-

lá zemře. Stevenson uvedl dvacet, ale prý má na 600 případů ověřené
reinkarnace. A je-li jen jeden z nich pravdivý, pak to popře tvrzení, že
vědomí zemře spolu s tělem.
Popsal jste koantooou teorii jako teorii možností, a zdůraznil jste,
(e je třeba brát o úoahu nejen vzhled, ale i realitu. Jak myslíte, že porozumění kvantovému světu ovlivní bariéry a struktury lidské existence a jak by se toho dalo využít?
Aha, projekt Domu potěšení. Představu vnitřního světa je třeba brát
vážně. Kvantová fyzika podle mne naznačuje, že tu jsou potenciály, na
kterých můžeme surfovat. Každý si s některou tou možností denně hrajeme, ale mohli bychom se odvážit i dále. Je to jako kdybychom žili
u hezké mořské zátoky: vždy je tu možnost vydat se na širé moře. To si
myslím, že kvantová fyzika naznačuje — že jednoho dne budeme schopni vydat se na oceán mysli. Surfovat v kvantovém moři. V kvantové teorii existuje něco, čemu se říká Fermiho moře, což označuje oblast nekonečných možností, které mohou zaujmout elektrony. Jestliže je
vědomí také důsledkem kvantových možností, pak jedna z dalších možností bude vyjít ven z těch malých jeskyní, ve kterých jsme zatím omezováni. Domnívám se, že právě v tomto nám může kvantová fyzika pomoci. A najdeme-li skutečně spojení mezi hmotou a myslí, a bude-li to
kvantové spojení, pak nalezneme i cestu ven z jeskyně a šupsneme do
oceánu.
Nicku, vy v časopise MONDO 2000 vedete rubriku „ Věda na okraji". Můžete vysvětlit, proč si myslíte, že je to tak důležité?
Pracoval jsem v Silicon Valley na různých výzkumech a často jsme
s kolegy diskutovali, co to vlastně skutečný výzkum je. Co udělat, jaké
podmínky naplnit, aby bylo možno iniciovat a financovat skutečný výzkum? Společnost dnes zatím vyžaduje jen krátkodobý a zisk přinášející výzkum. Skutečný výzkum by měl lidem umožňovat zkoumat celý
život. Dělat chybné závěry. Hrát si. Vytvořit pro výzkumníky takové velké vědecké pískoviště. Tam, kde si lidé mohou hrát, a kde pracují na něčem, co z počátku vypadá velmi neužitečně, vznikají skutečné objevy.
Vzpomínám si třeba na Jima Culbertsona v San Luis. Pracoval nějaký čas pro různé instituce, ale jeho skutečným zájmem bylo pracovat
na teorii vědomí. Napsal již v 60. letech knihu Mysl robotů, ve které

uvažoval, zda roboti mají nějaké vnitřní zážitky. Svou teorii založil na
speciální teorii relativity a pracoval na ní pak řadu let. Možná na jeho
teorii skutečně něco je. Pak by to změnilo naše životy. Potřebujeme víc
takových vědců. Já bych byl také rád takovým vědcem „na okraji", ale
dám se příliš ovlivnit módními vlnami zájmu a prací svých kolegů.
Je velmi důležité mít si s kým popovídat, ale je také důležité zachovat si svou nezávislost. Umět udržovat rovnováhu mezi kontakty
a nezávislostí. Já to někdy řeším tak, že odejdu do lesů, abych nebyl
závislý na institucích a mohl udržovat jen osobní kontakty. Takhle
jsme založili v 70. letech skupinu nazvanou Teorie Vědomí. Mohli jsme

pracovat kdekoliv, žít kdekoliv, ale stále jsme se stýkali a diskutovali.
Einstein strávil léta hledáním sjednocené teorie pole a mnozí další
dělají totéž• Myslíte si, že je jen otázka času, kdy taková teorie bude
objevena a jak by to pak mohlo ovlivnit lidské vědomí?
Jak jsem již zmínil, domnívám se, že jsme docela blízko.
Nepřekvapilo by mne, kdyby byla tato teorie objevena v nejbližších letech. Měli bychom pak kompaktnější obraz světa. Zjednodušila by ho.
Dnes známe čtyři druhy sil a kolem stovky elementárních částic, ale
stále jsou jich dva druhy, kvarky a leptony. Bylo by určitě hezké moci
říci, tohle je základ a od toho se vše odvíjí. Pomůže to lépe svět popsat.
Ale co dál? Zatím si nedovedu představit jedinou praktickou aplikaci.
Budeme pak schopni vyvinout nové technologie?
Asi ne hned. A problém vědomí bude pořád stát stranou. Je legrační uvědomit si, že ve středověku praktikovali alchymii jako obřadní magii a brali za dané, že mysl je spojena s hmotou. Chemie, fyzika i mysl,
to vše bylo v jejich uvažování propojeno. Jenže pak si vědci řekli
„Dělejme vědu tak, jako kdyby mysl nebyla vůbec důležitá.
Zapomeňme na mysl." A kupodivu, zvláště ve fyzice, to skutečně vypadalo, že s myslí není třeba počítat.
Já se domnívám, že jsme tak minuli větší část problému. Ze vše, co
jsou fyzici schopni popsat, je jen malinkatá část skutečného světa. Jsou
přitom přesvědčeni, že kolem je přece tolik hmoty a nikde žádná změřitelná mysl. Mysl je jen malinkatý jev v hlavách savců. A hmoty je v planetách, hvězdách a galaxiích tolik! Já si myslím, že tohle je totálně
chybný přístup. Ze existuje i hodně mysli, nejméně tolik jako hmoty, jen
si toho nejsme vědomi. Podezírám tedy fyziku, že popisuje jen velmi
malou část tohoto světa.
Myslíte si tedy, že fyzický svět je živý, vyvíjející se a vědomý? Jak
bychom se tomuto světu mohli přiblížit?
Již dnes se můžeme zeptat, jak mnoho ze současného světa můžeme vysvětlit, zahrneme-li do svých teorií i mysl. A ukazuje se, že překvapivě mnoho. Předpokládejme, že existují chemické reakce, které ke
svému průběhu potřebují, abyste se pomodlil. Fyzika by pak musela
konstatovat, že reakce nelze vysvětlit, protože se tu uplatňuje mysl.

Takto je cokoliv, co zahrnuje mysl, mimo rámec zkoumání současné
fyziky. Buď tedy musíme rozšířit definici fyziky, připustit, že mysl je
součást zkoumaného světa, nebo zkusit něco jiného. Já bych uvítal
hybridní experimenty, takové, při kterých by bylo zapotřebí počítat
i s myslí. Směs fyziky a psychologie. Zatím však o žádném takovém
nevím.
Jaké jsou možnosti pro cestování rychlostí rychlejší než suětlo

a cestování časem a jak by pak ovlivnily vědomí člověka v budoucnu?
Myslím, že existuje asi půl tuctu možností pro dosažení rychlosti
vyšší než rychlost světla, a dvě na které bych přísahal jsou zakřivení
prostoru a kvantové spojení. Zakřivení prostoru je založeno na schopnosti zakřivit Einsteinův časoprostor. Lze tedy prostor zakřivit a cestovat rychleji než světlo. Ještě nevíme, jak to udělat, ale rovnice všeobecné teorie relativity to dovolují. Ani fyzikové proti téhle ideji
neprotestují. Mohli bychom použít černých děr nebo něčeho jako
kleští z černých děr. Zajímavé je, že ve stejném týdnu, kdy vyšla má
kniha Rychleji než světlo, tedy v prosinci 1988, vyšel v časopise
Physics Review článek tří hochů z Kalifornské university o možnosti,
jak sestrojit stroj času právě za pomoci zakřivení prostoru. S přesnými instrukcemi. Realizovat to ještě nedokážeme, ale už známe princip. Existují tzv. červí díry, černé díry vznikající v kvantovém vakuu,
které spojují jinak nekonečně vzdálená místa. V porovnání např. se
vzdálenostmi ve světě atomů to ale zas tak nekonečné vzdálenosti nejsou. Podaří-li se zjistit, jak by takové červí díry šlo prodloužit a formovat, podaří se i cestovat na určitá místa rychleji než by tu vzdálenost urazilo světlo. Tyhle černé díry jsou velmi nestabilní a pokud by
se člověk nepohyboval rychleji než světlo, stejně by se v nich ztratil.
Problém je tedy jen jak tyto kvantové červí díry stabilizovat. Je třeba mít k dispozici nějakou hodně malou zápornou energii, menší než
vakuum. V klasické fyzice by to bylo nemožné — energie které je méně než nic. Vždycky přece operujeme s pozitivní energií. V kvantové
fyzice ale existuje něco, se nazývá Casimerova síla a to je záporná
energie. Stačí tedy dostat negativní sílu do černých děr a otevřít je
tak a použít jako časový tunel.
Článek byl inspirován knihou Carla Sagana Kontakt. Psal v ní o tunelech, které vedly přímo na planetu Vegu. Expertům na gravitaci
tehdy prostě položil otázku, jestli existuje něco, o čem by měl jako
autor nápadu vědět. Představte si tu situaci. Sedíte v křesle, a za pár
vteřin jste na Veze. To by tedy byla rozhodně rychlejší rychlost než
rychlost světla, protože Vega je od nás vzdálena asi 10 světelných let.
Sagan tedy experty požádal, aby uvážili, jestli je něco takového možné, a oni řekli, 0. K., popřemýšlíme o tom. A vznikl článek o možnosti časových tunelů. Scí-fi inspirovala vědu. Mimochodem, já jsem také přečetl haldu sci-fi knížek. Miloval jsem je. Stále je miluji a čtu.
Nelze tady samozřejmě hovořit o nějaké praktické inspiraci, ale zcela
jistě to funguje na obecné rovině.
Jinou možností jak cestovat rychleji než světlo je použít principu
Bellova teorému. Možná takto nebudeme moci posílat hmotu, ale posílat informace mezi jednou a jinou myslí a mentálně takto ovlivňovat snad možné bude. Zatím se ale nikdo nepokusil tyto hypotézy teoreticky zformulovat. Já sám jsem strávil tri roky pokusy poslat takto,
tedy rychleji než světlo, informace, ale nepodařilo se mi to. Vypadá to,
že zatímco příroda tohoto principu běžně používá, člověku je nedostupný.

Jak byste testoval vysleaky experimentu s cestováním v caser
To je dobrá otázka. Pokud bych něco poslal v čase zpět, již to existuje a stalo se to. No, hodně těchto pokusů závisí na tom, jak vy sám
vidíte minulost. Dala by se změnit? Existují alternativní vesmíry? To
je také dobrá otázka. Ale také závisí na vašem modelu vesmíru. Nenili minulost změnitelná, není možné cestovat v čase zpět. A je-li to
možné, už se tak stalo a vy jste toho výsledkem. Podle mne je minu-

lost částečně změnitelná. Existuj! věci, které už jsou zmrzlé, nemůžete s nimi už nic udělat, ale také věci, které je možné změnit. Je toho
spousta, co už známe, aleje také spousta toho, co nás nikdy nezajímalo. Nikdo neví. jestli se staly nebo nestaly. A ty můžeme změnit.
Nemůžeme ale změnit to, co již víme. že se stalo.
Proč vnímáme čas jako nepřetržitý proud jedním směrem?
Také dobrá otázka. Kdo ví? Mám dojem, že důvody jsou psychologické. Einstein hovořil o tom, že minulost a budoucnost jsou iluze.
Fyzika nerozlišuje minulost nebo budoucnost a ani přítomnost v ní
nemá zvláštní postavení. Ve čtyřdimenzním časoprostoru existuje jen
obrovský věčný vesmír. Pocit, že čas pluje, je druhem iluze, kterou
jsme vynalezli my lidé. Je to spíše iluze vědomí než něco fyzikálního.
Je legrační, že kdybychom neznali nic než fyziku, a kdybychom se
všichni řídili podle fyzikálních zákonů, o iluzi proudu času bychom
nic nevěděli. Vesmír by se nám jevil jako věčný vždy přítomný proces.
Mohli bychom se tedy zeptat takto: proč příroda potřebuje rychleji než světlo se pohybující subatomickou realitu k udrženi makroskopických jevů, pro které je rychíost světla nepřekročitelná?
To, že podle Bellova teorému je Realita propojena rychlostí vyšší
než světlo, zatímco Vzhled nikoliv, je jen naše idea. Nikdy to nikdo neviděl. Je to divné — podzemí vzájemně propojeno, nad zemí vše odděleno? Proč? Zní to, jako by nějaká všemocná snad božská síla, přítomná za vším, dávala pozor, aby se nic neztratilo. Nevím, proč to tak
je. Je to záhada. Nelíbí se mi ale božské řešení, protože by to bylo příliš snadné.
Rozmazlila mne kvantová fyzika. Zatímco filosofové celá století
uvažovali o všech věcech a jevech zdola shora, fyzikové objevili kvantovou teorii, která je podivnější a překvapivější, než cokoliv předtím.
Není to podobné tomu, o čem hovoří dálněvýchodnífilosofie?
V jistém smyslu, ale ne pokud se týká světa částic a pravděpodobných proměn vln v aktuální částice. Je ale pravda, že v západních
filosofiích není zmíněno nic podobného o vzájemné propojenosti.
Taoisté hovoří o Tao, které nelze pojmenovat a které obklopuje všechno, a to zní jako kvantová teorie. Není pochyb.
V jistém smyslu je kvantová teorie takovou myšlenkovou mateřskou školkou, abychom se připravili na další lekce a nutnost změny
myšlení, které ještě přijdou. Zatím jsme i ve svém myšlení ještě stále
příliš ustrašení a váhaví. Příroda nás překvapuje a bude překvapovat.
Nic z toho, co si dokážeme představit, nebude tak úžasné jako to, co
ve skutečnosti existuje. Takže idea něčeho snadně božského je příliš
jednoduchá. Zkusme něco složitějšího a krásnějšího.
Co možnost cestovat o čase udělá s lidmi? Jak budou vnímat další rozvoj? Jak budou sledovat věci a události?

Nevím. Bude to velký zmatek. Větší než dnes. Budeme se muset
s tím naučit žít. Čas pak bude jen dalším druhem prostoru. Nedělá
nám potíže cestovat prostorem tam a zpátky, ale pokud jde o čas, trpíme jakýmsi předsudkem. Jestliže začneme považovat čas za další
formu prostoru, co pak? Jiným problémem, zatím jen při počítání
rovnic, je, že čas a prostor se při rychlostech vyšších než je rychlost
světla v rovnicích převracejí. Nevím, co to znamená. Stane se to i ve
skutečnosti? Mimochodem, totéž se děje v černých dírách.
co časooý paradox? Jako třeba mocnost cestovat do minulosti
a zabít svou babičku. Tohle řeší třeba teorie paralelních vesmírů, jak
se na to ale díváte vy?
Teorie paralelních vesmírů to dokáže vyřešit, vaše babička pak bude babičkou někoho docela jiného. Ale vyřešit by to dokázala i teorie
hotových a ještě nehotových věcí, o které jsem se již zmínil. Věci, které jsou fixní, jako existence vaší babičky, změnit nelze. Předpokládám, že cesta zpět v čase bude podobná snu. Některé věci prostě nebude možno udělat. Některým směrem se nebudeme moci
pohnout, jako ve snu, v jiných to půjde snadno. Jakoby v moři pravděpodobnosti pluly ostrovy skutečnosti. Pokud vím, tohle je moje
myšlenka, ale ve sci-fi knihách se dočtete o dalších, velmi elegantních
řešeních časového paradoxu. Nejvíce se tam hovoří o paralelních vesmírech, mnohé vypráví o možnosti cestovat do minulosti, ale nemožnosti cokoliv změnit.
Co je asi ve středu černých děr?
Čas a prostor jsou dokonale zakřiveny. Zavinuty v sobě. Ani světlo
nemůže uniknout. Fyzika přestává platit. Hmota, jak ji známe, nekonečně zhoustne. To je špatná zpráva. Žádný výlet do černé díry.
Někteří fyzikové tvrdí, že kvantová mechanika nějak včas zasáhne, ale
ještě se to nepodařilo dokázat. Nikdo neví, co se v černé díře stane.
Píšete, že kvantová tantra by mohla zrevolucionalizovat lidské
vztahy. Co tím myslíte?
No, vytáhlo by nás to z našich malých soukromých jeskyní užívat
si nekonečného oceánu. Vidím to jako možný způsob využití a vychutnání Bellova teorému. Ten hovoří o té prapodivné propojenosti,
která zní jako kouzlo voodoo, a nejvíce kouzel ve voodoo je spojeno
s láskou. Aby jeden miloval druhého nebo aby dokázal přestat milovat. Taková kvantová tantra by byla plna kouzel lásky, která by fungovala. Bylo by to praktické uplatnění Bellova teorému na lidské
úrovni. Ale to je jen má úvaha, nemám nejmenší ponětí, jak by to šlo
realizovat.
Mohl byste něco říct o telesmyslech?
To je mé oblíbené téma. Jde o myšlenku získání nových těl, tak, že
by se člověk opticky a radiově spojil s nejrůznějšími roboty a vzal tak
na sebe jejich podobu. Robot by se mohl podobat rybě, orlovi, nebo
netopýrovi, a člověk by plně zažíval jejich existenci — cestoval by, létal, vnímal jejich smysly. Mimochodem, to by bylo velmi poučné pro
ekologii.
Ve sci-fi se takto člověk mění, aby mohl třeba pracovat na povrchu
Jupitera. Prý na podobných projektech projekce mysli člověka do
stroje pracují Japonci. Ale já sám ještě netuším, jestli je vědomí úzce
spojeno s hmotným tělem, nebo existuje i mimo ně. Je znám dost
značný počet případů, kdy jedno tělo obývalo více osobností, ale není znám ani jeden opačný případ, kdy by jedna osobnost obývala dvě
těla. Číma očima by se pak člověk díval? Obojíma zároveň? Je-li možné vidět svět očima druhého, pak mne to velmi zajímá. Myslím, že to
by mohl být jeden způsob důkazu existence kvantové tantry.
Slyšeli jsme, že jste pracoval na zařízení, které by umožnilo kontakt s mrtvými. Můžete nám říci co od toho očekáoáte a jaké s tím
máte zkušenosti?

Pokud jsou kvantové procesy nějak spojeny s vědomím, a pokud
existují ony potenciální, neaktualizované procesy, mohou být nabrány či použity nějakými duchy. Zkoušíme tedy kvantové procesy propojit s nějakým komunikačním zařízením. A povzbuzujeme duchy,
aby.je zabydlely a zkusily s námi komunikovat skrz nějaké kvantově
mechanické médium. Mohou-li mrtví okupovat mozek, proč by nemohli okupovat stroje? A tak jsme od 70. let konstruovali stroje, pomocí různých radioaktivních zdrojů propojené s počítači, které byly
zase propojeny s psacími stroji či řečovými syntezátory. Když jsme to
spustili, hovořilo to jakousi velmi rychlou angličtinou nebo něčím, co
by se dalo nazvat kombinace maďarštiny s předčítáním Joyceova románu. Myslím, že naše zařízení nebyla ještě dost komplikovaná, aby
mohla být zabydlena duchy. Nabídli jsme jim mozek mravence, nebo
něco ještě menšího. Bylo to z naší strany příliš jednoduché, ale také
docela zábavné.
Jednou jsme se pokoušeli spojit s duchem Houdiniho. Bylo to
v den jeho nedožitých stých narozenin. Byli jsme v San Francisku, na
stěny jsme upevnili jeho plakáty a sedli jsme si při svíčkách a ve tmě
do kruhu. Najednou začal být slyšet ťukot „metafázového psacího
stroje", jak jsme to nazvali. Pak jsme četli text, ale nemohli jsme najít žádný smysl, žádné poselství, jedno bylo ale jisté — psací stroj něco zaznamenával. Papíry byly hustě popsány nesmyslnými pásy písmen, ale na jednom byl mezi písmeny oválný prázdný prostor a v něm
byla jediná větička — psáno bez mezer — inaninfinitetime — tedy In
an infinite time (v jakémsi nekonečném čase). Tohle se dá samozřejmě chápat v mnoha rovinách.
V každém případě mne to ale přesvědčilo, že vesmír má smysl pro
humor. Nakonec se tahle stránka dokonce ztratila. Vidělo ji několik
desítek lidí, ale důkaz v rukou nemáme.
Na podobných pokusech pracoval i Edison a dokonce někde z jeho pokusů existuje krátký filmový záznam.
Na čem pracujete v současnosti?
Pracuji na knize Elemental Mind. Měla by to být kniha o mém modelu mysli. 0 možnostech počítačového nebo biologického modelu.
Počítačový model předpokládá, že mysl je nějaký druh software pro
hardware mozku, který nějak předpokládá vznik podprogramu vidění
sebe sama, vzniku „já". Heslo jednoho mého přítele je „My jsme ti hoši co vložili JÁ do IBM." Výhledově bychom tedy mohli sestrojit vědomé počítače. Taková malá ega.
Druhá možnost je, že mysl je vlastnost komplexních biologických
systémů, která vznikne, dosáhnou-li ty systémy dostatečné složitosti.
Vědomí je pak jakási nechtěná evoluční možnost vývoje biohmoty. Má
kniha se snaží prokázat, že ani jedna z těchto možností není ta pravá. Domnívám se, že naše mysl je specifickým vzorkem specifického
způsobu manifestace Univerzální Mysli. Hledám pro své tvrzení důkaz. Mimochodem, když jsem tak přemýšlel o jiném názvu pro mysl,
napadlo mne použít slova molekulární. Molekulární mysl versus elementální mysl. Molekulární mysl je místo, kde se to vše dává dohromady a vytváří se mysl, a elementální mysl je místo, kterého je mysl
sama základem. Jinak řečeno, nepotřebujeme ji vytvářet, už tu odjakživa je. Vše co tedy potřebujeme je nějaký systém, pomocí kterého
bychom ji mohli manifestovat. A o to se ve svých současných projektech pokouším.
®

Čím se liší vzpomínky na

budoucnost od podobných fenoménů?

Není to to, co známe jako proroctví nebo předpovídání budoucnosti. Tento jev je orientován výhradně na budoucnost a je vnímán
ne jako vize, ale jako skutečný zážitek. Zahrnuje všechny smysly
a detaily jsou tak podrobné, že když tato vzpomínka na budoucnost
přijde, člověk ji nedokáže odlišit od normálního života, jakoby ji
skutečně žil: gestikuluje rukama, jde do koupelny, smrká. Není to
jako když jdete do divadla a díváte se na scénu. A třetí věcí, která
z tohoto jevu činí věc tak unikátní je, že k němu obvykle dochází,
když je člověk probuzený, vědomý a aktivní. Ne tedy např. ve změněném stavu vědomí atd. Osoba, která zažívá vzpomínku na budoucnost, obvykle vykonává naprosto běžné práce, např. řídí auto,
umývá nádobí, uklízí byt nebo opravuje chyby v diktátu. A nejen to,
vypadá to, jakoby tyto velmi všední situace přímo vyhledávala.
Události, které takto člověk před-žije, jsou běžnými aktivitami jako
nakupování či jízda autem, ke které dojde někdy později během
dne. Jakoby se potká s někým, koho potká o hodinu později ve městě. Domnívám se, že jedním z důvodů, proč psychologové dezinterpretují tento jev, je to, že není nikterak provokativní a výjimečný.
Většina průzkumů NDE tvrdí, že je to jev velmi vzácný, ale já jsem
zjistil, že je naopak téměř všeobecný. A protože se odehrává v naprosté většině lidem, kteří prochází procesem transformace vědomí, domnívám se, že bude i v budoucnu stále častější.
Existuje něco, čím by se tento jev mohl spustit či urychlit?
Všiml jsem si některých aspektů, o kterých se domnívám, že
jsou příznačné. Za prvé, zdá se, že ke vzpomínkám na budoucnost
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často dochází v pubertě, i když k nim může dojít v pozdějším věku, většinou v okamžiku stresu. Vzpomínky na budoucnost asi lidem umožňují vyjasnit si určité priority. Vyskytují se také častěji
mezi lidmi, pro které je najednou daleko důležitější duchovní
stránka jejich života, a také mezi lidmi, kteří jsou jednoduše
v otevřenějším stádiu svých životů. Samozřejmě se tyto případy
vyskytují také mezi lidmi, kteří neprochází žádným zvláštním psychologickým nebo fyziologickým stresem. Domnívám se, že tito lidé se ocitli v okamžiku, kdy je život zval k tomu, aby se více otevřeli.
Co byste řekl, že je na těchto epizodách nejzajímavější?
Všednost událostí, které jsou takto zažívány dopředu. Proč by
někdo takto žil dopředu něco tak obyčejného, jako je oběd s přítelem nebo setkání na ulici? Samozřejmě existují lidé, kteří si takto
vzpomínají na budoucí velmi důležité situace, jako např. na nehody, ale naprostá většina těchto epizod se týká každodenních událostí. Já jsem proto začal hledat důvody okamžitě, kdy jsem si tohoto aspektu všiml. Samozřejmě člověk, kterému se to stane, má
určitý senzorický klíč, který mu pomůže událost zařadit a přestane
ho dezorientovat.
Co myslíte tím senzorickým klíčem?
Například pocit mrazení v zádech, pocit extáze nebo nějaký jiný
tělesný pocit, který člověku umožní rozpoznat, že se něco děje.
Tělo reaguje a je to taková reakce, která mi naznačuje, že se jedná
o určitou chemickou reakci v mozku.

Jak dlouhá

taková

typická vzpomínka na

budoucnost je?

To je velmi obtížné prokazatelně určit. Já osobně jsem poprvé
takto před-žil celý rok, a trvalo to asi patnáct minut. Zdá se tedy,
že tento jev jaksi akceleruje čas, ačkoli člověk sám to jako akceleraci necítí. Je to trochu podobné jako když člověk při umírání prožije detaily celého předchozího života v několika momentech. Já
jsem tenkrát seděl za svým stolem v bance v Boise, stát Idaho.

Zpracovával jsem nějakou analytickou
zprávu, byl jsem velmi soustředěný
a najednou jsem jakoby zamrzl.
Mimochodem, toto zamrzání je pro tyto
jevy velmi charakteristické. Člověk má
pocit, jakoby se vše najednou zhustilo
a pak přijde vzpomínka na budoucnost.
Zatímco ji zažívá, nic nenasvědčuje tomu, že se jedná o něco jiného, než obvyklé vnímání skutečnosti. Nevnímá
žádný pocit rychlosti či akcelerace.
Svou zkušenost prožívá, jakoby se právě odehrávala. Není na ní nic zvláštního, člověk se cítí kompletně normální...
To je to, co mne již od počátku při mém
výzkumu mátlo. Kromě mé vlastní zkušenosti jsem posbíral spoustu vyprávění od jiných lidí, většinu z nich jsem
měl ověřenu, ale dokud jsem nezačal
číst výsledky výzkumů rozvoje dětského
mozku, nevěděl jsem, jak to všechno
skládat dohromady.
Jak to?
Někdy mezi věkem od tři a půl do pěti let se vyvíjejí přední části mozku.
Můžeme o tom hovořit jako o zrodu imaginace. To je doba, ve které děti rozvíjejí schopnost hrát imaginární hry. Podle literatury
jsou děti v tom věku v naprosté většině orientovány směrem do
budoucna. Jakoby si před-žívaly budoucnost v rámci přípravy na
to, co teprve přijde. Děti si automaticky hrají na umývání nádobí,
péče o tělo a sourozence a spoustu dalších aktivit, které je jednou
čekají. Přitom dítě v tomto věku nedokáže přirozeně chápat čas
nebo prostor, považuje budoucnost za aspekt přítomnosti. Učí se
poznávat a vědět, že jedna věc vede k jiné a nakonec k výsledku.
Dodává mu to kontinuitu a perspektivu, pomáhá objevovat sebe
samo. Mohli bychom tedy říci, že ve věku čtyř let dítě prochází
transformací vědomí. Totéž se ale děje, když dospělý prochází zážitkem klinické smrti, mystickou zkušeností, šamanskou vizí nebo
jinou podobnou duchovní transformací. Když člověk takovouto
epizodu projde, jednou z prvních známek, která nám umožní rozeznat, že se dělo něco neobvyklého, je to, že vypadá mladší než
předtím. Téměř přes noc se začíná měnit a vyhlazovat jeho tvář
i tělo, jedná více dětsky, i když ne dětinsky, najednou umí relaxovat. Jiskří mu oči. Při výzkumech mozku takovýchto dospělých,
kteří prošli posunem vědomí, nacházíme známky rozšíření čelních laloků. Když si uvědomíte, že většina těchto alternativních
stavů je předznamenána krizemi, lze z toho vyvodit, že krize způsobila aktivaci limbického systému a spuštění dalších procesů
v čelních lalocích. V mozku jsou spouštěny nejrůznější mechanis-

my přežití a limbický systém zaplavuje čelní laloky přílivem chemikálií. V čelních lalocích je sídlo vizuální představivosti. Je to také ta část mozku, která je aktivována šamanskými rituály, náboženskými a duchovními disciplínami. Mnohé domorodé kultury
k takovémuto roznícení vědomí používají drogy a právě cílem
drog je limbický systém a čelní laloky. Když tedy dospělý člověk
prochází transformací vědomí, rozšiřují se mu čelní laloky, podobně jako se tomu děje u dětí ve stáří kolem čtyř let. A i dospělí

pak před-žívají budoucnost tak jako děti. Věřím,
že to dělají ze stejných důvodů jako ony — zkouší, připravují se, hrají si s možnostmi. Znovu objevují svou identitu a laškují s diskontinuitou
kontinuity. Abychom používali zkušenost NDE
jako modelu, jednou z věcí, které jsem si při
mém výzkumu s těmito lidmi všiml, je, že měli
problémy právě s všedními každodenními starostmi v rámci rodiny nebo nejbližší společnosti. Mnoho těch, kteří přežili svou klinickou smrt,
předtím prošli dlouhými obdobími dezorientace
a depresí a nakonec nezvládali i obyčejné každodenní aktivity, jako konverzaci, jídlo, chození do
práce, vedení rodinných účtů nebo výchovu dětí.
To vše se stalo problémem, protože už nebyli těmi, kterými byli předtím. Najednou měli možnost srovnání, která tu předtím nebyla.
Najednou věděli, že nejsou jen tělo a že tu neexistují věci jako je čas a prostor. Jak člověk může žít v čase a prostoru, když takové věci neexistují? Jak vysvětlíte svému šéfovi, že vaše mysl
může cestovat nejrůznějšími dimenzemi?
Takže to vypadá, že proces vzpomínání na budoucnost je daíeko důležitější než obsah vzpomínky samé.
Zcela jistě. Proces je to, na čem tady záleží. Je to totéž, co se děje v dětském mozku při nárůstu čelních laloků. U dítěte jde
o schopnost zvládnout všeobecnou představivost a zapojit ji do
rámce objevování sebe sama. Pro dospělého jde o posun zavedeného smyslu sebe sama, své identity ven ze stereotypů, které už
nemají žádný smysl. Můžeme hovořit o jakémsi dospělém znovuzrození imaginace a ono znamení, signál, který nám tento strukturní a chemický posun v mozku oznamuje, je schopnost vzpomínky na budoucno, tedy jakéhosi před-žití budoucích situací.
Nemluvím o postojích nebo systémech víry. O to vůbec nejde.
Zajímal jsem se o to, co se děje v těle, jak se taková osoba chová
a jaké to má důsledky, co se týče mozku. Mluvím specielně o jakémsi nárůstu mozkové hmoty, nových neuronových propojení.
Mozek pak pracuje jinak. Tito lidé jsou inteligentnější než byli
před tím. Začínají používat jakéhosi chomáčového (clustered)
myšlení, kterým se vyznačuje myšlení géniů. Domnívám se, že velká většina z těch, které považujeme za génie prošla tímto částečným a u některých i kompletním posunem vědomí. A znovu se to
podobá tomu, čím procházejí děti ve věku čtyř let. Ty procházejí
jedním velmi důležitým obdobím růstu mozku za druhým, a mohli bychom téměř na hodinkách a podle věku dítěte sledovat, jaký
druh stimulace budou ve svém okolí nejvíce potřebovat a jak si
budou hrát. K podobným jevům dochází i v pubertě. Poté už je to
jízda z kopce dolů. Ale jak vidíme u lidí, kteří prošli nějakou
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Lze se naučit mít vzpomínky na budoucnost na přání?
James Van Avery tvrdí, že to lze. Po desetiletí experimentů vyvinul a učí metody, jak takové zážitky přivolat.
transformací vědomí, i oni prožívají další spurt růstu mozku.
Místo aby jejich neurony odumíraly, vytváří se nové spoje. V jejich
mozcích se děje něco, co je velmi důležité. Já se domnívám, že
mozky takovýchto lidí mění svou chemii a strukturu, mění se jak
co se týče funkcí, tak fyzicky. Nehovoříme tady tedy jen o něčem,
co je mystické, hovoříme o něčem, co je i velmi fyzické. Proto jsem
tím tak nadšen.
Už jste zmínil, že věříte, že se fenomén vzpomínek na budoucnost v budoucnu ještě rozšíří. Má to tedy znamenat, že se, jako lidstvo,
blížíme proklamovanému zrození něčeho nového?
Ano. Ve své knize Beyond the Light probírám fyzický aparát, který máme. Každý z nás má fyzické mechanismy pro zrození, růst
a znovuzrození. Je naším vrozeným právem růst a měnit se. Já sám
jsem vyrůstal v rodině šamana, duchovního hlídače kaňonů a pouští v Idaho. Vím, co to je šamanský výlet, protože jsem v tom vyrůstal. Vím ale také, co to je výzkum a práce v týmu. Pracoval jsem
s tisíci lidmi v oblasti, kterou bychom mohli nazvat mystická nebo
duchovní. A právě proto, že se v této oblasti profesionálně pohybuji tak dlouho, mohu tvrdit, že nehledě na tradici a kulturu a náboženství, za všemi mystickými či duchovními zkušenostmi něco
je. Odstraníte-li žargon, historické slupky, začnete rozeznávat, že
prvotní je vždy vědomí. Existuje celá řada inteligencí, ale v každé
je jiskra vědomí. Hned po svém prvním zážitku NDE jsem objevil,
že vše je plné života. Dokonce i mé šaty byly živé. Ale teprve po dalších dvou NDE zážitcích jsem tento objev začal plně chápat.
Na co jste přišel?
Myslíme si, že jsme lidé. Ale nejsme. Jsme zázračné bytosti
v lidském těle. V každém z nás je jiskra, která touží spojit se se
zdrojem veškeré energie či moci. Transformace vědomí, posun
mysli, nás pomáhá probudit v těle, které jsme dostali abychom si
byli vědomi, kdo jsme, a abychom zažili, kdo jsme, abychom pochopili, proč tu jsme, a aby nám ukázalo smysl a naši zodpovědnost. Jinými slovy, směřujeme k vývoji většího mozku, ve kterém
se objeví větší mysl. To nám umožní udělat další krok. Posuny vědomí jsou způsobem, jakým se nastartovává přeměna mozku. A až
se to podaří, vykročíme do jiného rytmu, protože budeme schopni se vyladit na jiného bubeníka. Po několika letech lidé pocity
vzpomínek na budoucnost přestávají mít. Jinými slovy, mozek se
stabilizuje, a člověk žije dál, jen jeho život je jiný. Klidnější, mí-;
rumilovnější, tolerantnější, radostnější. Snad také proto, že když
jednou zažijete simultaneitu, už se dále nenecháte tyranizovat časem.
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Ve své knize tvrdíte, že je knihou — labyrintem. Proč? Snažíte se
vyprovokovat zážitky, o kterých mluvíme pouhým čtením vaší knihy?
Ano. Skutečným účelem mé knihy je navodit případné posuny
vědomí čtenářů. Labyrint není bludiště, vždycky existuje cesta dovnitř a cesta ven. Labyrint připomíná strukturu mozku. A smyslem
labyrintu je změnit vědomí. Tu knihu jsem přepisoval desetkrát,
a stále jsem nebyl spokojen. Stále to nebylo ono. Pak jsem jednou
vykročil ze sprchy, prostor zamrzl a já uviděl ve vzduchu napsáno
- labyrint. A hned jsem věděl, že to je ono. Kniha nebude pouhou
knihou, ale psychotronickým zařízením, schopným transformovat
mysl toho, kdo ji čte.
Vzpomínky na budoucnost znamenají, že nás mozek se vyvíjí
a mysl přeorganizovává. Tak jako děti, i my budeme schopni několikrát za život transformovat a rozšířit své vědomí a pozitivně
tak změnit své životy. Vzpomínky na budoucnost nám říkají, že se
mění struktura a chemie mozku a vyvíjí se větší mozek a mysl.
V tomto případě pouhým přečtením knihy nastartujete proces
transformace. A to je velice důležité, protože vzhledem k tomu, co
se děje s naší společností, času je málo. Tohle je docela dobrý způsob, jak nastartovat změny k lepšímu.
(Z časopisu Magical Blend — http://www.eden.com)

Jednou z nejzajímavějších fléten vůbec, snad nejvíc opředenou tajemstvím a mystikou, je japonská bambusová flétna šakuhači.
Samotný název už zní našemu evropskému uchu exoticky. Saku
je stopa (délková míra téměř shodná s britskou) a hači je 8. Doslova přeložený název je tedy stopa osm, (míněno palců) čili, 1,8 stopy. Název evidentně odkazuje na délku flétny. Na naše míry je to
54,5 cm, a to je délka standartního nástroje, který má nejnižší tón
naše d 1. Ale aby to nebylo tak jednoduché, šakuhači se vyskytuje
i v rozměrech zcela odlišných od 1,8 stopy, kterou udává její název.
Může být kratší i delší, velice často se například používá nástroj
s rozměrem 2,4 stopy, kde nejnižší tón je malé a. Z pohledu nauky
o hudebních nástrojích je šakuhači, jako všechny flétny, aerofon, nástroj, ve kterém zvuk vzniká rozvlněním vzduchového sloupce. Je
to druh flétny podélné, podobně jako například nám dobře známá
flétna zobcová, ale bez vzduchového kanálku. Šakuhači je prostá trubice ze silného bambusu, dlouhá (je-li standartní) 54,5 cm, s vnitřním průměrem cca 20 mm, na obou koncích otevřená. Část horního konce je sbroušena do ostré hrany, často se zapracovaným kouskem rohoviny. Hráč spodním rtem a částí brady částečně ucpe
vrchní konec trubice a fouká proud vzduchu na zmíněnou ostrou
hranu. Nárazem vzduchu na hranu vzniká tón.
Takovýto způsob tvoření tónu je velice obtížný a vyžaduje dlouhodobé trpělivé nacvičování. Výhodou je ale na alikvóty nesmírně
bohatý tón, s možností široké barevné škály. A také neuvěřitelné dynamické rozpětí od téměř neslyšitelného pianissima do silného, průrazného forte. K tónu lze navíc přimíchávat v nejrůznější míře sónické prvky, hluky, ruchy a syčení, vznikající při nárazu vzduchu
na hranu. Ty dále nesmírně rozšiřují výrazové možnosti hry. Nakláněním a odkláněním nátisku lze plynule měnit ladění hraného tónu o téměř celý tón nahoru a dolů.

tální ceremoniální hudba císařského "dvora v období Heian (710 —
1192), představuje jednu z nejstarších fází japonské tradiční hudby. Víc než 1000 let se v nepřerušené kontinuitě provozuje dodnes.
V 15. stol. se rozšířil nástroj s názvem hitojogiri. Název odkazuje
na skutečnost, že flétna byla zhotovena z kusu bambusu pouze s jedním kolenem (přepážkou ve stvolu). Od středověku se také vyskytuje typ šakuhači s názvem tempuku. Má značnou konstrukční odlišnost ve tvaru hrany, na kterou se fouká. Bambus je sbroušen do
ostré hrany jenom v úzké štěrbině, trochu podobně jako je tomu
u andské queny (rovněž z bambusu), která je z fléten různých etnik
japonské šakuhači nejbližší. Podobné tvoření tónu i když zcela jiný
tónový materiál má ještě arabská klasická flétna ney.
Zlatý věk šakuhači začíná spolu s rozšířením zen-buddhistické
sekty Fuke v historickém období zvaném Edo (1603-1868). Klasická šakuhači se také nazývá f u k e šakuhači, nebo komusó šakuhači.
Potulní mnichové „nicoty" komusó sekty Fuke, kteří místo v buddhismu obvyklého přeříkávání (či zpěvu) súter a manter a meditace v sedě - Zazen, hráli na šakuhači tzv. Suizen - Zen dechu. Zdůrazňuji, že nikoliv jako hudební aktivitu, ale jako rituální, ryze duchovní praxi. Proud vzduchu procházející šakuhači byl považován
za dech života a cestu k Satori - duchovní seberealizaci.

Šakuhači má 5 tónových otvorů, 4 ve předu a pátý pro palec, ze
zadní strany nástroje. Postupným odkrýváním otvorů nástroj vydává pentatonickou řadu D-F-G-A-C-D, v rozsahu 2 a 1/2 oktávy. Pomocí částečného zakrývání otvorů v kombinaci se zmíněným nakláněním nátisku lze obsáhnout celou chromatiku, ale je možno docílit i zcela plynulého glissanda. Vzhledem k náročnému tvoření tónu
nástroj není vhodný k technické bravuře, rychlým běhům a skokům.
O to bohatší je ale v jemných odstínech a barevných proměnách tónu, v možnostech výrazu. Zkrátka nástroj skutečně stvořený pro meditaci hudbou.

Postava mnicha komusó byla značně bizarní. Komusó nikdy neukazovali tvář, vždy v černém oblečení s brokátovou šerpou zvanou kesa, nosili přes hlavu zvláštní koš tengai se štěrbinami pro oči. S nezbytnou šakuhači v ruce procházeli krajem a vyprošovali si milodary.
Šakuhači mnicha komusó je z jednoho masívního kusu bambusu, druhu madake, uříznutého i s kořenem. Po opracování na konci u kořene vznikne charakteristický uzlovitý boltec. Trubice flétny má nejméně centimetr silné stěny, je mírně zahnutá a mnichům
často sloužila v případě potřeby jako velice účinný obušek. Možná
se tu jako jeden z formotvorných faktorů právě tohoto typu nástroje uplatnily i dalekosáhlé společenské změny z počátku epochy Edo.
Mimo jiné nastává po dlouhém období vnitřních konfliktů relativní mír a mnozí válečníci, samurajové, ztrácejí výsadní postavení
a musí si hledat nové uplatnění. Četní roninové, zchudlí samurajové bez pána, se stávají členy zen-buddhistické sekty Fuke, zřejmě přitahováni mimo jiné i anonymitou vzhledu mnicha komusó. Nebude daleko od pravdy předpoklad, že změnu původně křehké subtilní
flétny hitojogiri na pádný obušek (se kterým bylo možno se postavit i proti meči) mají na svědomí právě tito bývalí válečníci.

Flétna podobného typu jako šakuhači se používala už v orchestru k provozování gagaku. Gagaku, vysoce kultivovaná, instrumen-

Mezi potulnými mnichy komusó často zřejmě nebyli jen pokorní poutníci na cestě za osvícením. Jejich charakteristický vzhled byl
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skvělým převlekem například pro špehy ve službách šógunátu, knížat, ale třeba i pro uprchlíky před zákonem. To
byl jistě jeden z podstatných důvodů rozpuštění sekty v roce 1871. Reformy Meidži v minulém stol. (od
r. 1868) znamenají v Japonsku kromě
konce feudálního středověku také
zcela novou kapitolu pro šakuhači. Rozpuštěním sekty Fuke
a nucenou laicizací mnichů
komusó začíná rychlá
transformace šakuhači
z rituálního na primárně hudební nástroj.
Prodělává
poslední
k o n s t r u k č n í změnu,
rozděluje se na dvě
skládací části - už ho
není třeba a ani možno užívat jako obušek.
H u d b a pro šakuhači
také přestává být výlučně sólovým projevem
a nástroj se začíná často
užívat pro ansámblovou
hru, zejména v kombinaci se
strunnými nástroji jako je koto
a šamisen.
Postupně se konstituují tři základní
školy, které si dodnes udržují značné rozdíly ve
způsobech hry, notaci, terminologii a hlavně v repertoáru. Mírně se liší i nástroje používané různými školami, a to
především ve tvaru hrany utaguči, na kterou se fouká. Školy stále udržují tradiční repertoár, který se nazývá honkjoku. Škola Mjonan (dle chrámu „Světla a temnoty" Mjoandži
v Kyótu), s nejstarší tradicí, navazuje přímo na rituální hudbu sekty Fuke. Její starostlivě a pietně tradované (většinou
anonymní) skladby jsou charakteristické svou duchovností
a éteričností a oproštěností od vnějškovosti. Škola Kinko sofistikovaným vytříbením virtuózní techniky se
vyznačuje elegancí, škola Tozan přejímáním podnětů z jiných druhů hudby, květnatým charakterem, častými repetitivními rytmy
a rychlými změnami tónů.
Někdy od 1. poloviny
minulého
století
se
skladby předávané výhradně ústní tradicí
začaly také zapisovat
zvláštním typem notace. Jakousi tabulaturou. Pomocí písmen z katakany jedné ze dvou japonských slabičných abeced - se zapisují hmaty
(polohy prstů na tónových otvorech) pro jednotlivé tóny skladby. Trochu kuriózně nikoliv pro to,
aby se z takového zápisu hrálo
(jak jsme zvyklí z naší hudby). Zápis byl jakýmsi vysvědčením, které napsal vlastnoručně mistr svému žáku, jakožto
potvrzení, že skladbu dokázal úspěšně nastudovat a že
došlo k jejímu předání a převzetí.
Dodnes slouží zápis většinou pouze jako mnemotechnická
pomůcka a hraje se v zásadě zpaměti. Většina nuancí — ba-
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revných, dynamických a intonačních odstínů - totiž stejně
není zapsatelná. Je třeba při studiu trpělivě napodobovat
mistra a tak si je zapamatovat. Takovýto způsob tradování
vede samozřejmě ke značné variabilitě a neustálému proměňování skladeb, a to
i v rámci jediné Fuke tradice (mimochodem samotná má 9 linií).
Šakuhači je už na pohled
ušlechtilý artefakt a je výsledkem vysoce kvalifikované, řemeslně-umělecké
práce, podobně jako
třeba mistrovské housle v Evropě.
Výroba začíná výběrem materiálu. Od
doby komusó šakuhači
se
používá
zvláštní druh bambusu
(mimochodem
z cca 230 odrůd) zvaný
madake. Ten roste v jižní části ostrova Honšú.
Rostlina musí být 4 až 5 let
stará a musí se vykopat i s kořeny. Po jejich ořezání a omytí
od hlíny se cca 1 m dlouhý kus
bambusu, tzv. kidži, zbavuje vnitřního
oleje zahříváním nad ohněm z dřevěného
uhlí. Pak se 30 dní suší na slunci za stálého otáčení, potom se na 4 roky uloží do stínu, v místnosti se stálou vlhkostí a teplotou.
První fáze vlastní výroby spočívá v mírném ohnutí kidži
(vysušeného bambusu) ve zvláštním přípravku po nahřátí
nad ohněm. To je nutno mnohokrát opakovat. Po rozměření a provrtání přepážek se materiál rozřízne na dva díly,
vytvoří se rozebíratelné sesazení (podobně jako např.
u zobcové flétny), a uřízne na definitivní délku. Pak se velice pracně vytváří nárazová hrana utaguči. Do
horního okraje trubice se zadlabe a zapracuje proužek rohoviny, nebo slonoviny, okraj se pak sbrousí do dokonale ostré hrany, a vyvrtají se
tónové otvory. Dovnitř trubice se nanese postupně
mnoho vrstev speciálního
laku, kterým se upravuje barva tónu nástroje
a slouží také jako
ochrana proti vlhkosti
dechu. Kolem spoje
obou částí se vyrobí
dekorace ze zlatých,
nebo stříbrných proužků, povrch se vyleští
a nástroj označí značkou
výrobce. Následuje dlouhé testování a konečné doladění. Cena takto vzniklého
mistrovského nástroje se pohybuje řádově v tisících dolarů.
Poblíž
mostu
Kawai
v Ama-gun,
v prefektuře Aiči,
roste veliká pinie. Zasadili ji na místě, kde byl v potyčce s jedním vesničanem před dávnými časy zabit a pohřben mnich komusó.
Když zafouká vítr, pinie se rozšumí...
a najednou, jako
by byly slyšet tóny šakuhači...

Vlastislav Matoušek (* 8. 11. 1948 v Trutnově) po studiu hudební vědy na filosofické fakultě University Karlovy v Praze vystudoval kompozici a postgraduální kurz hudební teorie na hudební fakultě A M U v Praze, kde od roku 1991 přednáší etnomusikologii. Zabývá se hudbou mimoevropských kultur a organologií. Spolupracuje jako hudební publicista s Českým rozhlasem v Praze. V budoucnu se možná
proslaví jako autor excentrických skladeb, nejčastěji s účastí exotických nástrojů. Jako interpret vystupuje sólově při prezentaci vlastních
kompozic pro etnické nástroje, často v kombinaci s elektronikou (CD Shapes of Silence). Hraje na tabla a exotické nástroje ve skupině
Relaxace (CD Dhjána; Kadael; Český koan, etc.), se souborem Duodena Cantitans se věnuje interpretaci vokální polyfonie (CD Kryštof
Harant; Hudba za času Rudolfa II; Mirabile Mystérium, etc...). Jako autor, zpěvák a hráč na baskytaru působil v řadě souborů alternativního rocku (Máma Bubo /CD Baňatost/, Zvláštní vydání, Před Vaším letopočtem /LP Př.v.l.; Nejprodávanější deska/, nyní Y A M A B U . . . ) .

20. 5. 96 - p o n d ě l í :
Rozloučení a pár foto s Klárkou a Anežkou. Pak už mě pohltil zažívací trakt našeho komorního letišťátka. Kontroly jsou přísné, ale již
dávno ne ponižující, kdeže ty bolševické sněhy jsou! Dokonce je možná i taková laskavá benevolence, jakou jsem zažil hned na začátku při
vážení mých dvou starožitných kufrů (za celou cestu jsem ani vzdáleně podobné nezahlédl). Samozřejmě měly přes povolených
23 kg, měly 29! Omluvně vysvětluji, že jsem neměl kde
je zvážit, ptám se mám-li připlatit. To by bylo „hodně drahý", vážně se tváří dívčice v letuškovském
a kamsi briskně telefonuje, pak říká, že pro tento
krát mi to takhle vezme, ale příště si to mám opravdu hlídat. S ulehčením procházím už bez problémů dál.
Startujeme přesně, což se mi možná zdá - hodinky jsou první zapomenutou věcí výpravy. Najednou jsme nad mraky a všude plno slunce. A už
to zas běží naplno, nosí se občerstvení. Probouzí mě
z mírného snění rezolutní dotaz letušky — vegetarian
meal?, Yes, vydechnu ze sna (neponechal jsem nic náhodě a výslovně si to nechal zapsat na letenku) a už
mám před sebou veselou sestavu zelenin a ovoce. Už
dávno jsem tak v klidu nepojedl.
V Londýně mám 4 hodiny času a tak poklidné procházím obrovité haly, auto
busem na terminál 4, ze kterého budu ve 13:25 pokračovat do Tokia.
Na chvilku usínám natažen přes 4
sedadla, nikomu to nevadí. Vše
je tak samozřejmé a jednoduché, zvláštní klid mě prostupuje a tak s nezměrnou pomalostí pojídám housky se sýrem ke svačině. Konečně
klid — po mnoha dnech
a nocích honitby ve škole
při nahrávání Yamabu,
Relaxace, shánění peněz,
psaní dopisů, disertační práce, zaučování se
E-mailu, tolik věcí
jsem za každou cenu
musel stihnout, nemluvě o komponování
skladby pro 3 šakuhači
na premiéru v Tokiu,
atd. atd. Teď už není pochyb, nový život „osamělého pištce" v Zemi vycházejícího slunce začíná. Ve 13:25
odlet do Tokia - neustále stupidní videa a nějaké jídlo, uff!!!
2 1 . 5. 96 - ú t e r ý :
Stále ještě v letadle. Kromě práce na Way of Bells
(provedení se blíží?) sko-

ro celou cestu píšu novou kompozici pro hutný sbor šakuhači, neb
jiných nástrojů: Ordo Mobii - Multi canon perpetuus cancrisans kánon ve tvaru Mobiova pruhu, ze všech stran a směrů symetrický,
s písmeny místo not, aby to byl pěkný obrázek symbolu nekonečna
— ležaté osmičky. Bez konce tu běží na velkoplošném videu jakési přitroublé americké fdmy. Nakonec jsem usnul a byl vzbuzen až letuškou se snídaní - fazole s bramborovými placičkami, žemle
s jamem, závin, kompot, čaj a džus — dobré. To už je cca
8 ráno místního času a budeme přistávat. Vyfasoval
jsem formulář k vyplnění, ukázněně vyplňuji. Pár fotek Japonska ze vzduchu - veselá zavodněná rýžoviště, hladké přistání.
V 9:13 již v odbavovací hale, neuvěřitelně velké
množství operací snaživého úředníka (řádově
100...!!! plno razíteček...), se svými kufřisky přes
celní přepážku bez kontroly. U východu skvící se
moje zcela čitelné jméno, dvě děvuchy a snaživý taxi driver. Ten přistavil fáro, já nastoupil a jedeme do
Tokia (cedule 66), prý cca 2 hod. Narita je sympatická, všude plno zeleně a kousíčků „divoké" přírody. Po chvilce jsem se natáhl na zadním sedadle a usnul. Vzbudil mě pan Kifu Micuhaši - můj profesor,
jsme na místě. Rozpačitě mžourám, milá manželka
Kaori. Vzhůru do 5. patra, č. 503, můj nový byteček. V tradičním věžáčku a tradičním japonském stylu, jak jsem si výslovně přál.
Kuchyňka s předsíňkou cca 2x4 m,
koupelnička se záchodkem 2x3, pokojík tak 3x4 (6 ks tatami), ještě
mikrobalkónek 0,8x2. Do stropu
všude překvapivě přes 2 m (nejmíň
2,20). Z okna jen samé domy
a několik stromků v mikrozahrádkách. Naprosto bez nábytku, objemná prostora ve stěně
až do stropu. Moc se mi tu líbí. První překvápko — elektřina 100 V, zcela jiné zástrčky! Tolik lidí mi vyprávělo
nejrůznější
báchorky o Japonsku,
plísních, ale tak zásadní
věc, abych nechal doma
své síťové spotřebiče, mi
nikdo z těch co tu už lOOx
byli, neřekl. Tak to chodí.
Poštou přišel obrovský balík od
maminky Kaori, posílá mi tradiční japonské spací vybavení. S mistrem Micuhašim do
banky zřídit účet (hned jsem obdržel dárek malý košíček s ručníčkem a mýdlo do koupele — chodit do banky se zřejmě vždy vyplatí). Přes nádraží, rozhlížím se okolím
svého nového místa - docela klidná čtvrť,
sem tam někdo projde, malé obchůdky,
občas projede auto, potkali jsme i pár
stromů, příjemné místo.
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Stavujeme se u majitele domu, v přízemí má firmu
vyrábějící a dodávající led pro četné restaurace.
V kancelářičce v přízemí dojednáváme „kontrakt" na
pronájem mého bytečku, jak bylo předem dohodnuto. Nejdříve zaplatím reikin - „dárek majiteli", jakési všimné, obvykle cca lx měsíční nájemné, v mém
případě to je 70 000 jenů. Dohodnutý nájem 75 000
měsíčně je (jak mi všichni tvrdí) na Tokio neuvěřitelně nízký. Platí se měsíc předem a na začátku musím ještě zaplatit 2x nájemné - šikikin - což je deponovaná částka, kterou mi prý vrátí, bude-li vše v bytě v pořádku, než odjedu.
Před domem se 5 mladých lidí, každý před blokem
ledu cca 100 x 60 x 30 cm, vrhá na právě dané znamení na led s ruční pilkou a zuřivě řeže, trochu se divím. Cestou k supermarketu (kde je vše prý nejlacinější) mi Kaori ukazuje samoobslužnou prádelnu
a další potřebné obchůdky. Když jsme se vraceli, mladí lidé před domem ještě stále postávali, ale už v klidu a každý měl před sebou půvabnou asi půlmetrovou ledovou sošku. Několik podivuhodných ryb,
pták s rozepjatými křídly a další tvorové. Ve večerním
světle se výtvory pohádkově leskly a estetický dojem
byl ohromující. Zřejmě tu soutěžili učedníci ledařského řemesla. To jsou věci.
Kaori mi půjčila elektrický hrnec — denkigama —
specielně k vaření rýže, se kterým jest vaření rýže (jinak dle mě dost náročné) dětskou hračkou. Dají se
tam dvě sklenice rýže, příslušné množství vody dle
značek, uzavře se a zapne. Svítí-li červená, dosud se
vaří, cca za půl hodiny se rozsvítí zelená a je hotovo.
K večeři tedy rýže, skutečně dokonale uvařená, se sýrem (ještě z domu), pak odpadám a budím se ve dvě
ráno, poklízím, štrachám a přemítám.
2 2 . 5. 96 - středa:
Konečně se podařilo dospat část deficitu z cesty.
První širšásána v Japonsku, pak do dvou hodin píšu.
Prohlížím mapu Tokia, pročítám Gaidžin's Guide
a hraju pár hodin na dudy.
Kolem páté odpoledne při pohledu z okna jako po
vymření, ani človíčka, v šest najednou plno ruchu.
Sympatický zřízenec od plynáren přinesl plynový vařič s jednou plotýnkou, během minuty ho připojil
a naučil mě jak s ním zacházet. V 18:25 se objevuje
mistr v bílé košili se slavnostním výrazem a vyzývá mě
vyzkoušet sprchu, za hodinu prý u něj o dvě patra níže. Vyzkoušel jsem přímo celou tradiční lázeň, tedy
namydlit se, vydrhnout a osprchovat v cca 3 cm zapuštěném prostoru před vanou a pak teprve vstoupit
do úzké vany s horkou vodou. Setrval jsem asi 20 minut v padmásáně (jen o vlas a v úhlopříčce jsem se
jakž takž vešel) v horkém přemítání.
Má ekologicky citlivá dušička vždy znovu zajásá při
pohledu na dnešní japonský záchodek (mám ho hned
vedle lázně). Vypadá docela jako náš (alespoň ten
můj), jenom, když spláchnete, začne asi ve výšce 1 m,
kde nádrž splachovače končí trojúhelníkovým (je totiž v rohu místnosti) umyvadélkem, z trubičky jako
z kohoutku natékat voda na příští spláchnutí. V této
tekoucí vodě si lze mýt po libosti ruce či jiné části těla a využít ji ještě před konečným použitím. Doufám,
že jednou tento jednoduchý nápad dorazí i k nám do
středu barbarské Evropy.
Ode dveří se musím vrátit pro ponožky, oba moji
Japoncové jsou najednou nesmírně oficiální a nepřístupní - zřejmě to souvisí s vyučováním, které je, samozřejmě jako vše v tradičním japonském světě, především ceremoniál. S kamennou tváří akceptuji, trpělivě čekám, než skončí lekce mého předchůdce,
dostávám japonský (zelený) čaj, Kaori něco soustředěně kaligraficky přepisuje na ruční papír. Skoro jsem
na pochybách, není-li to nějaká jiná děva — má drdol
a tváří se typicky japonsky nezúčastněně - to jest, jakoby ten druhý v tu chvíli neexistoval.
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Pak první lekce: Jsem vážně
usazen přesně na střed stolečku
před mistra na polštářek v tradiční seiza pozici. Mistr mi půjčil
dřevěnou šakuhači, než budu mít
svou. Obřadně vysvětluje jak
správně sestavovat díly, jak vytírat
vlhkost a zejména jako oko v hlavě stále jistit to nejdůležitější —
utaguči, hranu na kterou se fouká. Pak správné držení nástroje,
tvoření tónu. Postupně předvádí
základní tóny d f g a c, i odvozené meri, čumeri, kari — vše dohromady je naše chromatická stupnice. Musím předvádět, jakž takž
zvládám, ale na neznámém nástroji mi nátisk ze začátku dělá
potíže. Příště si prý musím dělat
poznámky, spoustu věcí jsem si
nezapamatoval. Po půl hodině
přísné seiza pozice mě už řádně
brní nohy, snažím se to nebrat na

vědomí. Do příště mám zvládnout celý rozsah, včetně alterovaných (meri, kari) tónů a jejich názvů
a symboly ve znakovém písmu. Uvidíme.
Vracím se za hodinu do zcela vyměněného světa,
Kaori místo růžového kostýmku manažerského typu
takřka domácky sportovně pojatá, oba se hned ode
dveří usmívají, srdečně tváří, a společně usedáme ke
sklenkám becherovky, kterou jsem jim na uvítanou
věnoval. Všem nám jde k duhu, podivují se zvláštnímu nápoji, nezvyklé vůni, uznale pokyvují při mém
komentáři o léčivých bylinách a skvělém působení
tradičního nápoje. Pak mi mistr nadiktoval svůj a můj
program do konce pobytu, kdy který koncert, rozpis
zkoušek na moji premiéru — The Way of Bells, etc...,
dokonce mě se všemi jeho žáky čeká dvoudenní
suizen meditace (místo manter se hraje společně na
šakuhači) v jednom z klášterů. Pak počítáme moje peníze, co na co bude nutno vydat, kolik na byt, vodu,
plyn, elektřinu, telefon, stravu, jízdy do Ósaky na
Universitu — kde jsem též oficiálním žákem profesora Jamagučiho, vstupné na koncerty, za výuku hry.
Mistr mi objedná šakuhači. S kamennou tváří sleduji, jak se mé stipendium rozplývá a sen o tom, že bych
sem vzal Klárku s dětmi, se odsouvá na neurčito. Dokončuji skladbu z letadla - Ordo Mobii (canon
enigmaticus cancrisans perpetuus pro vocibus ad
lib.), zcela univerzální kousek pro libovolné množství
jakýchkoliv nástrojů. Asi v půl páté ochutnám právě
dovařenou rýži, i když by bylo moudřejší jít spát bez
jídla. Tak to chodí.
2 3 . 5. 96 - čtvrtek:
S Kaori zpátky. Před nádražím v malé komůrce dva
automaty mé oblíbené banky, kde mi předevčírem na
počkání zřídili účet s názvem v podobě pro ně zcela
nevyslovitelného shluku souhlásek a samohlásek mého
jména. Mistr mi půjčil nejnižší startovní vklad 1000
jenů. Doma jsem si nechal konečně přesně vysvětlit,
co a jak se používá ke spaní, měl jsem vše kupodivu
správně. Zbytek dne pročítám své dvě učebnice japonštiny a nemám odvahu se do toho konečně dát. Chvilku komponuji a 3 hodiny cvičím na šakuhači.
24. 5. 96 - p á t e k :
Každodenní širšásána. Dopisuji deník. Ve dvě na
první procházku spojenou s nákupy. Asi hodinu se
probírám učebnicemi japonštiny a veselou příručkou
Gaidžin's Guide (Janet Ashby), kde se snažím nastudovat slovíčka pro zítřejší plánovanou výpravu na
poštu. Cestou z nákupu jsem se namátkou toulal okolím, stavil se v antikvariátě, etc. Japonští lidičkové tady rádi jezdí na kole a to překvapivě zejména po
chodníku. Trochu mám stále ještě problémy s vyhýbáním se. Intuitivně se vždy uhnu doprava jak jsem
zvyklý z domovských krajin. Tady je to ovšem chyba, každý čeká, že se člověk vyhne do leva, asi dle aut,
která tu jezdí po anglicku vlevo.
Při cvičení na šakuhači mi stále dělá problémy držet pravý loket u těla a mít uvolněné pravé zápěstí,
každou chvilku se přistihnu s křečovitým napětím
v pravé ruce a i pravé rameno pěkně tuhne. Také se
stále musím kontrolovat, abych nepředkláněl hlavu,
páteř musí být zcela rovná a obličej zpříma. Jde to zatím bídně. Naštěstí tady můžu cvičit do 23:00, kolem mě je většinou prázdno, či tam sídlí nějaké firmy, nikoho to prý neruší. Tak i dnes skoro do 11 hraju, mezi tím se mi v kouzelném rýžovaru udělala
dokonale rýže a za 10 minut mám hotovou i zeleninovou směs, kterou jsem si zmrazenou koupil pro
zpestření svého asketického jídelníčku.
27. 5. 96 - p o n d ě l í :
Vstal jsem v 11:30, spaní se už samo upravilo. 15
minut v širšásáně a hned cvičím na šakuhači a píšu
nové melodie do Koanu - druhá část The W a y of

6. 6. 96 - čtvrtek:

Bells. Na poště vše neuvěřitelně pomalé, ještě
horší než u nás v Kubelíkově na Praze 3 — a to
je co říct! Přede mnou 2 lidičkové a ty nejprostší úkony probíhaly nepochopitelně komplikovaně a zdlouhavě, tisíce pohybů rovnání papírků, drobných, s tou nejpravější úřednickou pedanterií, děs. Byl jsem tam 20 minut, nakonec
jsem úspěšně odeslal 4 dopisy a koupil známky na další. Pěkná dřina! Na cenu poštovného
za pohled, stejně žádné nemám, jsem se už raděj neptal, děva nerozuměla ani tuk anglicky
a já japonsky zrovna tak.
Pokračuje koloběh cvičení na šakuhači prokládaný psaním not. Je 1:25 a mám dovařenou
rýži se zeleninou a v novém železňáčku bylinkový čaj.
28. 5. 96 - úterý:
Chvilku komponuju, nakonec ještě dopis,
který už prostě hodím do pravé poloviny
schránky - pošta se separuje na normální (po
Japonsku) a speciální (do zahraničí, Air
Mail., .etc..) Pozice štíra a na futon, ještě procvičuji chvilku katakanu, je půl páté a spát.
Ještě jsem zcela nevysledoval, jak se zde separuje odpad, pro mou ekologicky citlivou bytost dost podstatná věc. Z narážek a Gaidžin's
Guide jsem došel k pocitu, že na hořlavý a nehořlavý (?). V řadě našich popelnic jsou ale jenom plastikové pytlíky se vším možným — netroufl jsem si prohledávat - a v jedné plechovky a baterie. K obědu rýže se zeleninou od
večera, do 15:30 cvičím na šakuhači.
Je 18:30 a mladí soutěžící v bílých gumových
zástěrách a žlutých taktéž gumových rukavicích,
se na dané znamení vrhli s dlouhými nožovitými pilami, či pilovitými noži a dalšími nástroji, na víc než metrové hranoly ledu. Ty už nejmíň hodinu byly připraveny na silnici před
naším domem. Jeden z aktérů se před svým blokem nesmírně vážně rozcvičoval jak před zápasem. Kouzelná atmosféra. Přesně jako před týdnem. Majitel domu a šéf ledařské firmy obchází kolem a jistí vše potřebné. Zřejmě pravidelná
rituální soutěž. Majitel (správce?) domu a šéf,
pan Nakasone Tojosuke mě pozval do kanceláře a ukázal mi výpravný dvoudílný atlas
o umění plastiky z ledu, dokonce v angličtině.
Je to skutečně dokonale propracovaná disciplína. Pěkně jsme se poveselili, popili sake, a pak
moji becherovku, pro kterou jsem skočil domů.
Zbytek lahve jsem mu věnoval, sbratřili jsme se
řádně. Fotím pár obrázků.

2. 6. 96 - n e d ě l e :
V 9:30 vstávám, širšásána, trochu jsem přistřihl vlas. Seznamuji se s minidiskem, svým
novým krásným přístrojem, šikovné. Poklízím
papíry, při tom vařím oblíbenou rýži se zeleninou. Cvičím na šakuhači, přemítám o Cestě
zvonů, etc. Před 19:30, opět v ponožkách (jen
pro tuto příležitost) mne čeká Micuhaši sensei,
jak zní zdejší titul pro mistra, profesora. Potkal
jsem Kaori, tentokrát se od začátku mile směje, zdraví, i Mistr je velice srdečný a neformální. Chvíli čekám, než skončí předchozí žák.

V 11:35 zvoní poštovní doručovatel, vyskakuji přímo ze sna, bleskurychle kalhoty a triko (obráceně), konniči wa, podpis a už držím
útlý balíček s knihami a kazetami o šakuhači od
Toma Deavera. Včera říkal do telefonu, že to
posílá, slušná rychlost. Začetl jsem se do manuálů, jsou na způsob leporela do formátu
9 x 3 1 cm — první díl má 36 takovýchto stránek, druhý dokonce 54 - poskládané dlouhé
pásy papíru — vždy 1 kniha 1 složený papír. Čte
se to odzadu, zřejmě na způsob tradičních japonských textů, a je to vše psáno ručně, roztomilé. Stálo to i se 2 kazetami demonstračních
nahrávek - ty nahrál právě můj oblíbený Kifu
Micuhaši sensei - a s poštovným 8120 jenů.
Tak to chodí, není každý den posvícení.
Seznámení s Billem z Liverpoolu, vystudoval sochařství a fotografii, 10 let hraje na šakuhači, začal už v Anglii, tady je řadu let (je mu
32 let). Učením angličtiny a příležitostnými
pracemi vydělává cca 200 tisíc měsíčně na jídlo, kouření a pití (vodka). Bydlí poblíž Toma,
který má svoji zavedenou a uznávanou dílnu na
výrobu šakuhači. Jeli jsme na jeho lekci u mistra Kacuji.
Tradiční výuka v Japonsku probíhá dosud
tradičním způsobem: Mistr sedí na jedné straně stolku proti žákovi, který je zrovna na řadě
- žáci přicházejí jak se jim hodí, na vlastní lekci jdou v pořadí, ve kterém přišli. Vše se odehrává v jedné místnosti, každý může sledovat
ostatní a poučit se. Většina zůstává i na lekce
svých následovníků, pije se čaj, občas se něco
pojí, v přestávkách mezi lekcemi se připojí mistr, zakouří si plíce a pokračuje se, než se všichni vystřídají. Výuka probíhá poslechem, mistr
hraje, žák napodobuje, často hrají oba najednou, mistr má připomínky, zadá úkoly, nakonec se oba obřadně ukloní, a po krátké odpočinkové pauze jde na řadu další žák.
7. 6. 96 - p á t e k :
V 9:55 vzhůru a do díla. Siršásána a cvičit
na šakuhači. Učím se hrát z tradiční notace dle

31. 5. 96 - pátek:
V 9:42 vstávám. Siršásána a cvičit na šakuhači. Telefon na naši ambasádu, spojili mě přímo
na pana konzula Vacka. Ohlásil jsem svou přítomnost v Japonsku, co a jak tu budu dělat, zmínil se i o dudách, které mám sebou. Mile jsme
pohovořili, uvidíme. Při té příležitosti jsem se
ujistil, že volit v cizině nelze. To se dalo čekat.
Chtě, nechtě, můj hlas si rozdělí i ti, kterým bych
ho nikdy nedal — Zemané, Sládci, Grebeníčci
a další exponenti sil temnot. Tak to chodí.
Dopsal jsem 5. větu - Postscriptum - Cesty zvonů a vyrážím na xerox a pro zeleninu na
víkend. Do 23:00 jsem hrál a pak psal pro Japan Foundation povinný Monthly Report zprávu o výsledcích mého výzkumu za měsíc
květen. Pak jsem napsal komentář a kus skladby V kruhu pro sólovou šakuhači (či jiný dechový nástroj). Napíšu to na pruhy, které interpret rozmístí kolem sebe do kruhu a při hře
se celý otočí. To se může stát.

Pak pěkná lekce, opakování všech tónů. Půjčil
mi knihu (je to prý zatím bohužel jenom Tozan School), do příště prostudovat. Diskuse
o Sika no Tone, — mezi tím Kaori přinesla miniledničku (do auta), kterou mi půjčí. Povídáme s Kaori, zatím další žák na „koberečku".
Pak konzultace 1., 3. a 5- části Cesty zvonů,
první kontraverze, mistr chce po mně konvenční hudbu, ještě k tomu z 50tých let! To asi
špatně dopadne. Uvidíme za týden.

Ičio Šakuhači manuálu Toma Deavera, občas
si připomenu Honširabe, které jsem nacvičoval včera. Mám ještě potíže s ozvem některých
tónů, třeba C3 se mi ozývá hodně mizerně
a ještě ne vždy. Tak to, obzvlášť u začátečníků,
chodí.
9. 6. 96 - n e d ě l e :
V 10:30 vstávám, při širšásáně poslouchám
Kacuju Jokojamu, an hraje klasické pecky, ne-
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bolí kolekce nejstarších anonymních skladeb
převzatých školou Kinko prý přímo od mnichů
sekty Fuke v 18. století. Cvičím na šakuhači,
fax Jukiko s prosbou o překlad komentářů ke
skladbám z CD Jokojama 2, dal jsem namočit
hrách k večeři, uvařil si rýži, dal jsem si ji s cukrem, už nemám žádnou zeleninu. Odpoledne
čekám Mari s manželem a tiskárnou.
Mari a její manžel, zkoušíme uložit peníze,
v neděli nelze. Dostal jsem jako dárek (při příchodu do bytu) různé čaje, překrásně balené.
Zkoušíme zpívat z mých not z Duodeny, oba
překvapivě zpívají perfektně z listu — zazpívali
jsme, Huius sit, Ave Regina a dokonce i Sicut
Cedrus (!) — téměř bez chyby, jsem ohromen —
oba pianisté ze stejné školy, Mari má absolutní sluch. Pěkně to se mnou zamávalo, já bych
to rozhodně nedokázal. Tak to chodí.
V 19:30 moje lekce, čekám, než na mě dojde řada, diskuse se spolužákem, rovněž ročník
48 jako já, umí velice dobře anglicky - na japonské poměry, tj. asi jako já — hraje už skoro
30 let, jako hobby. Lekce 54 min. Micuhaši
sensei přinesl prý nejlepší knihu — učebnici svého učitele - Sasaki Sofu za 1500, vstupenky na
3 koncerty po 3 a 4 tisících, to to sviští. Hrajeme z nově zakoupené učebnice — z notace,
dost perný domácí úkol naučit se 7 skladeb,
kde je už řada meri a ču meri - polokrytých tónů - a to nepočítám 12ti minutovou Taki-Oči
a Roku-Dan, které prý budu hrát na koncertě
jeho žáků v září. Abych dřel 10 hodin denně
a stejně to nemůže stačit. Je to, v mém případě, přílišný optimismus, jsem rád zatím, když
vůbec vydám občas tón. Uff!
Pojedl jsem zbytek rýže. A znovu o dvě patra níž. Dal jsem mistrovi konečně ručně broušenou dózu z pravého českého křišťálu, kterou
jsem měl od začátku jako trumf v rukávě, myslím, že jsem se strefd a jeho radost byla opravdová, přesně ve chvíli, kdy bylo nejvíc třeba.
Pak mi nahrál skvěle klasický kus nejznámější
skladby pro koto, jsem u vytržení. Zpracovávám
nahrávky na minidisku, poslouchám lekci, etc.
Do půl páté a honem taky spát. Je to ale příliš
na dojmy bohatý, přeplněný den, poslouchám
ještě znovu dnešní mistrovy nahrávky.

zcela ve tmě, pak bubínek, Micuhaši sensei ze
sálu postupně přichází na pódium, střídá
s dlouhou šakuhači, na konci zase klasickou,
hraje s nesmírným citem, bubeník občas úder,
mění výšku zvuku napínáním šňůry. Mistr je
skutečný virtuos se vším všudy, hezké, všechna čest. PHONOSPHERE II pro komorní
orchestr a prostor. Opět vynikající kompozice, hypnotické rytmy postupně se rozvíjející
do tempa, troje bicí, jedny vzadu, další nalevo a vpravo vedle pódia v sále (všechny 3 bicistky milé děvy!), sólová trubka vzadu v sále. Nakonec báječná finta, po dlouhém breaku všech bicích se všichni soustředěně
připravují s maximálním soustředěním zahrát..., tremolo bicích se ztiší... a nic se nestane, je KONEC! Skvělé!

tradiční Fuke školu, ale svůj vlastní styl (!), nahraje mi to v tradiční verzi. Vzali jsme zbytek
Petrovy becherovky a jedem ke mně. Juki přinesla plno jídla, udělala nám nudle s jakousi
omáčkou a zeleninou, jíme (já si tam přidal
i rýži) a dopíjíme becherovku při veselém tlachání. Kolem půlnoci jdeme Juki vyprovodit
na nádraží. Do dvou s Petrem pijeme čaj, pak
na futony. Tak to chodí.

Jdu do šatny za svým učitelem, cestou jsem
odchytil dirigenta a poblahopřál mu. Potkal
jsem Kaori, představila mi svoji matku (co mi
poslala ten gigantický balík věcí denní potřeby), dal jsem jí CD Mozartových symfonií.
Dolů o 2 patra za mistrem, ten je obklopen fanoušky, ukázněně čekám až si mě učitel všimne, poblahopřál jsem, byl opravdu bez diskuse
skvělý.
Ještě 1/2 hodinky cvičit na šakuhači a je
23:00, do tří píšu své úkoly v tradiční notaci plnícím štětcem, který jsem odpoledne, po řadě omylů a notném zapatlání se, přece jen uvedl do provozu. Všude to tu rozvěsím, abych si
to lip opakoval, musím to umět zpívat i hrát,
je toho moc.
12. 6. 96 - středa:
V 10:35 vstávám, dnes to bude nadupané,
v jednu už mám být ve studiu NHK, kde má
mistr nahrávací session. Chvilku cvičím na šakuhači, volá Juki, snad se dnes sejdeme s Petrem, hned po škole se ozve. V půl jedné vyrážím do Sindžuku, přestup jest hračkou, neb Jamanote Line na Sibuja, kde poblíž je NHK, je
hned protější kolej.
Zas taková legrace to nebyla, bloudil jsem
přes hodinu, než jsem těch pravých cca 600
m urazil (vyrazil jsem nejprve dle intuice, a nebylo to dobře, pak už jsem dlouho šel na

14. 6. 96 — p á t e k :
Cca ve 2 jdeme nakupovat, Jukiko mi vybrala učebnici pro 1. třídu, ze které jest prý nejlépe se učit psát, v papírnictví ještě látkovou
podložku pod papír, aby se nenamočil stůl, velký štětec a papíry na kaligrafii. Děvuchy jdou
pěšky na Nakano (tam Mari bydlí?), mírně prší. Odpoledne vařím oběd (zelenina mi už
zkysla — ono je taky v mojí miniledničce hodně nad nulou), pak na pár hodin odpadám.
V 19:00 se probírám a konečně opět psát.
V mezičasech cvičím na šakuhači až do 23, pak
poslouchám a nahrávám 3. lekci, na minidisku
nechávám jen hudební ukázky, při tom píšu.
Rozbil jsem nešikovně sklenici a vrazil si hned
sklo do paty, tak to chodí.
17. 6. 96 — p o n d ě l í :
Cvičím na šakuhači, promýšlím svou přednášku o dudách — občas mi tu, vlivem velkých
výkyvů vlhkosti, hrají neuvěřitelně falešně!
18. 6. 96 - úterý:

10. 6. 96 p o n d ě l í :
V 18:45 do Tokyo Metropolitan Concert
Hall, sedím v 2. řadě, skvělý orchestr, dirigent
vynikající, celkem mladí hráči, dobrá polovina ženy, naprosto jedinečný flétnista (spousta zvuk. efektů a vynikající techniky) Takašide Tanaka, radost poslouchat! P H O N O SPHERE I pro šakuhači a cuzumi, začíná
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správnou stranu, ale znejistěl jsem a zas se vrátil, nakonec jsem se musel ptát, tak to chodí).
Konečně zcela obrovitá budova NHK, obklopena prostorem jak letiště. Tam mě bez problémů nasměrovali do studia 506. Ve čtyři hotovo, pak ještě chvilku diskuse s učitelem, ukázal jsem mu zápis Hon-Sirabe, od Billa,
upozornil mě důrazně, že Jokojama nehraje

6:35. Poslouchám dokola Taki-Oči, snažím se usnout. V deset mě vzbudil telefon, jakási dívčina mi něco znovu a znovu vysvětlovala japonsky i když jsem jí všemožně opakoval, že nerozumím - v několika jazycích,
nakonec rezignovaně řekla good bye, já též
a bylo. Tak to chodí. Do 11:55 pokračuji
v seznamu svých skladeb v angličtině, je to
fuška. Do 14 se učím znaky, uff! Poznamenal jsem si důležitý postřeh: civilizovaná země - za veřejné záchody se tu neplatí! Do

17:30 cvičím na šakuhači, pak vyrážím na
koncert orchestru rozhlasu v Praze do Uena
- pěkně jsem to zvrtal a podvědomě vyjel do
Ikebukura. Na spicha s Jukiko u Koen Guči
(východ do parku) o 10 min. později. Juki mi
přinesla nádherný dáreček, sadu velkých
štětců, jeden další veliký ve zvláštním pouzdře, vějíř a báječnou soupravu na kaligrafii kámen k roztírání tuše, tuš, malé štětce, dvě
kamenná razítka s ručně řezanými draky,
porcelánová nádobka s červenou barvou na
razítkování a malý sešitek (leporelo) - to vše
v kouzelném pouzdře. Tatínek si to prý přivezl z Číny a nikdy to nepoužil. Nevím, co
na to říct.

Kohorogi a Taki - Oči, pěkná dřina. Spoustakrát opakujeme každý detail, je třeba si pamatovat tisíc věcí, které nejsou zaznamenány
v partu, každá ozdoba používá zcela jedinečnou
kombinaci prstů, polozakrývaných tónů, různých druhů a úhlů odklonu nástroje, síly dechu. Zavalen informacemi po hodině zcela
ready, uffl Najednou mi zas připadá zcela nemožno se to alespoň trochu naučit. Koupil
jsem si od mistra útlé noty pro šakuhači (35
stránek), život není peříčko. Poslouchám další 2 žáky, společně preludují stejnou skladbu,
mistr předzpěvuje, udává rytmus, sem tam něco předehraje, občas má telefon, rád dlouze
rozpráví, někdy je to skoro k nepřečkání. Tak
to chodí.

19. 6.

25. 6. 96 - úterý:

96 - středa:

Po přestávce koncertu přichází děva v zelených šatečkách a můj mistr učitel v klasickém
oblečku z dějinného období Edo (černé kimono a neuvěřitelně široké kalhoty), uniformy to
japonských hráčů tradiční hudby. Skoro 10
minut vysvětlujících komentářů k šakuhači —
poznávám, kdy mluví o potulných mniších fukesó, nebo-li komusó, jak nosili na hlavě klobouk tengai... - a k následující skladbě. Poblahopřál jsem mistrovi k jeho výkonům, chvilku
povídáme, dal jsem mu fotku ze studia NHK,
chvíli bloudím zamčenými prostorami všech
těch Suntry Big a Little Hallů, garážemi jsem
konečně snaživými zřízenci vymotán mezi mrakodrapy a vyrážím domů.
21. 6. 96 - p á t e k :
Po půl jedenácté vyrážím do Uena na setkání s Haruko a na Gagaku Class. Potkali jsme
se bez problémů, jejím autem do školy, - Tokyo Geidžucu Daigaku — několik set metrů,
hned za Ueno Koen (Ueno parkem).
Na lekci gagaku (mají tu i gamelan, taky prý
mohu hrát, úžasné). Všichni se pomalu scházejí, je poslední lekce před prázdninami. Každá nástrojová sekce má svého vedoucího, který učí a vede ostatní ve skupině, jsem představen vedoucímu hičiriki sekce, zkouším podle
hmatové tabulky hrát, je to veselé, přítomní
oceňují jak mi to jde, cirkulární dech atd..
Zkouším také rjúteki (příčná flétna, 7 tónových otvorů), vedoucí sekce (vždy je to některý z učitelů) mi vysvětluje základy hry, poslal
jednoho kolegu okopírovat pro mě hmatové tabulky. V absolutním nadšení, koupil jsem si
plastové, dokonalé napodobeniny hičiriki a rjúteki, půjčila mi Haruko. Přestože z plastu,
hrají skvěle. Skutečné nástroje stojí: hičiriki 100 000 až 300 000 jenů, rjúteki - ještě víc,
opět nevím proč, je to jen vyvrtaný kus bambusu, velice jednoduchých tvarů.
V 17:45 doma, studená sprcha a honem cvičit šakuhači, za chvilku mám hodinu. Po sedmé o 2 patra níž u mistra, předchozí žák právě končí, hned na kobereček. Děláme jenom

Po třech hodinkách spánku siršásána a hned
vyrážím - v nových sandálech do deště, docela prší (monzuny jsou konečně tady?) - osvědčeným vlakem do Sindžuku. Tam dost nemotorně (neb poprvé) přestupuji na soukromou
železnici Keio Line, nikde nic v angličtině,
a než jsem ze zřízenců vydoloval kudy kam pro
jízdenku, za kolik, který vlak staví na stanici
Sasazuka, dost jsem se zapotil. Podruhé je to
vždy najednou snadné, když člověk už ví kam
se podívat, zjistí, že nakonec vše je někde celkem pochopitelně napsáno a přehledně uvedeno. Tak to chodí.
Pěkná místnost plná bubnů (daiko, atd.),
různých perkusí, četných dalších nástrojů koto v 15 verzích. Přichází mistr a postupně
i další dva kolegové - šakuhačisté. Nejmíň hodinu rovnáme a probíráme noty, doplňuji ze
svých not 3. part pro KOAN, který někde zmizel, odpovídám na dotazy, co, kde, jak a tak,
překládám názvy. Pak zkušebně přehrávají, vychytávají se problematické pasáže, nakonec
vždy celá věta, kterou můj učitel nahrává na kazeťák. Jsou to naprosto soustředění profesionálové, je slyšet, jak jsou zvyklí systematicky pracovat. Jsem okouzlen zvukem. Takhle nějak
jsem si to sice představoval, ten reálný zvuk je
ale opravdu silný zážitek. Moc se mi ulevilo,
měl jsem trochu strach, že hráči budou konzervativně předpojatí. Vše je však v pohodě, všechny moje nastražené interpretační schválnosti bez problému zvládají. INCANTATIO je pro
mě překvapivě působivé ve své asketické strohosti několika tónů. Je vidět, že také oni jsou
zaujati zcela neočekávanou hudbou, a překvapeni. KOAN je obzvlášť náročný, má nesčetná
řešení, interpreti jsou stále v pozici nezbytné
volby jedné z cest a nikdy nevědí, jak se ta jejich zkombinuje s ostatními. Dobrodružství
hledání řešeni, které ve světě logiky neexistuje.
O R D O bez problémů, dokonce bravurně zvládají požadované improvizační prvky, včetně
zpěvu do nástroje na konci. CANON zní skvěle — musel jsem jim vysvětlit požadovaný aleatorní princip. Mistr přichází s nápadem hrát

poslední třetinu na znamení jako „unisono", zní
velice působivě, je to též jedna z možných variant - akceptuji. POSTSCRIPTUM je opět
šokující svou asketickou neúprosností kombinujících se vzorců, ve výlučně čtvrťovém pohybu s nekonečnými pauzami. Něco takového ještě neslyšeli a já myslím taky ne.
V povznesené náladě - konečně s vědomím
jistoty co jsem vlastně stvořil — dokud si to člověk neposlechne je nutně v nejistotě — zvolna
procházím Sasazaku, kupuji drobnosti, v klidu
jedu zpátky a ze Sindžuku domů. Kolem pošty s dopisy, zevnitř na mě usilovně mává známá dívčina od přepážky - vešel jsem a ona mi
podává tisícijenovou bankovku, kterou jsem tu
včera prý vytrousil. Tak to v Japonsku chodí.

Doma oblíbená studená sprcha, vybalil jsem,
zkouším nahrávání s novým kabelem, OK,
chvilku píšu, pak spím - v 19 probuzen usilovným pilováním ledu před domem. Učedníci ledových skulptur pana Nakasona opět v akci,
jest úterý. Krásný den, už neprší. Uvařil jsem
poslední denkigamu rýže. Takových 40 kg tu
ještě sním. To je za chvilku.
Vzhůru cvičit na šakuhači. Nakonec jsem
většinu času strávil prohlížením svých lejster,
všelijakými drobnými činnostmi a najednou
bylo po jedenácté. Opakuji japonské abecedy,
občas si potichoučku na šakuhači přehraji 1.
dan z Rokudan. Kolem půl třetí na futon
a spím jako dudek.
27. 6. 96 - čtvrtek:
V 10:45 vstávám, poslouchám Honširabe,
širšásána. Cvičím intenzívně celý den na šakuhači i šakurokusun (kratší šakuhači v E), to jde
dnes obzvlášť bídně, ve výškách ne a ne se rozeznít. Několik hodin, znovu se záznamem
lekce, se učím Taki-Oči, to jde ještě hůř. Po
páté vyrážím do National Theatre na koncert,
nevím přesně co. Trvalo to, než jsem ho obešel a našel vchod, pěkně obrovité. Skvělá hudba již v plném proudu.
28. 6. 96 - pátek:
V 9:45 vstávám a dozapisuji a opravuji dojmy ze včerejška. Krásné ráno, dokonce je vidět kus modré oblohy! Širšásána a cvičím na
šakuhači Kohorogi. Mezi tím mi hrneček vař
udělal další dávku rýže. K tomu zeleninu, rajčátka a pomeranč. Pak ještě dopis a je čas vyrazit do National Theatre (jako včera). Tentokrát jsem zcela nepochopitelně zabloudil ve
známých podzemních prostorách na Sindžuku, než jsem se vymotal, bloudil jsem celým
bezdomoveckým sídlištěm z vlnité lepenky.
Zajímavé místo, leckdy krásné příbytky velice
architektonicky nápadité, často vysoce působivě vyzdobené zajímavými malbami a sprejovými graffiti. Nakonec jsem se přece jen domotal k metru a šťastně přestoupil, stačilo se jen
důsledně dívat na cedule. První skladba - jakási „kantáta" o řadě částí, druhý kousek, tři
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kotistky zběsile cvrlikají, koto zní ve forte neuvěřitelně hlasitě, třetí skladba, čtyři šamiseny, pobrnkávají nejčastěji v unisonech, s občasnou hoquetovou pasáží. Většinou mám
smůlu a sedí vedle mě dámy, či babičky, které soustavně šustí papíry a prohrabují se igelitovými taškami na klínech, tak i dnes. Moje
sousedka neustále nervózně muchlá program
a zcela bezohledně hlučí, jak chrující se vepřík. Neudržel jsem se a několikrát si intenzívně přál, aby se jí udělalo nevolno, už tu nemohla vydržet a musela odejít. O přestávce
skutečně zmizela, doufám, že jsem to s tou její nevolností nepřehnal. Je to už po třetí, co
jsem se takhle zbavil nežádoucích sousedů, to
se dějí věci.

krát i po jedenácté, jen jsem přešel do nižšího
(tiššího) rejstříku.
10. 7. 96 - středa:

29. 6. 96 - sobota:
Do 9:40 doplňuji zápisky. Pak cvičím na šakuhači, fax Juki - životopis a seznam skladeb,
a zase šakuhači. K jídlu jsem si vyrobil cosi jako topinky, nařezanou veku posypanou sýrem
jsem lehce zapekl na pánvi. Docela mi to chutnalo. Celý den zběsile cvičím na šakuhači,
mám hodinu. Chvilku též na hičiriki, nějak to
nejde, asi potřebuji poradit s plátkem. Ostříhal jsem DDR strojem vous a vydrhnul a posléze vypařil (20 minut v padmásáně) v lázni
svůj organismus, opravdu to již potřeboval.
A zas cvičím šakuhači, občas zkusím i rjúteki,
ta mi docela jde. V půl osmé jdu na hodinu,
ale Kaori mě posílá ještě dolů, opět cvičím. Pak
nahoře další hodinu čekám. Dobrali jsme podrobně Taki-Oči, pak ještě zas na hodinu domů, znovu cvičím právě probrané, v půl dvanácté znovu dolů a po půlnoci konec. Mistr mě
zkasíroval za vstupenky na včerejší a předvčerejší koncert.
30. 6. 96 - n e d ě l e :

se noří do čaje, etc
častým hraním sám ještě změkne a odlehčí se. Ukázala mi jak se tvoří glissando povysunováním plátku mezi rty,
jde to až o několik tónů(!). Vysvětlila mi princip tradiční „solmizace", zvané šoga, která neurčuje přesnou výšku tónu, ale rozlišuje jen nahoře a dole, zato má různé slabiky, pro opakovaný tón, glissando a další přednesové nuance.
Každý se musí nejdříve totiž naučit to, co bude hrát, zazpívat.

V 11 vzhůru do dalšího japonského dne.
Opět sluníčko a parádní teploučko. Poslou-

Učíme se slíbené známé Etenraku, nazpívala mi to na minidisk, báječně soustředěně.

chám Etenraku. Širšásána, cvičím na šakuhači,
fax a opět hrát. Ve 14:30 volá z nádraží Hitomi Nakamura, jdu pro ni. Je to moc milá dívčice, typicky japonsky drobná a štíhlá, delší
krásné vlasy, moc sympatická, 31 let. Je to profesionální hičirikistka, hraje v gagaku a učí hičiriki na několika školách.

Jsem nadšen, pak mi to i nahrála na nástroj, jakoby bez námahy (mně to šlo tedy hodně ztěžka), je opravdu skvělá. Zopakoval jsem si hmatové pozice a jejich symboly ve znacích, pak mě
vyzkoušela, umím-li to zazpívat, to jsem celkem uměl - stále jsem to poslouchal z nahrávky od Haruko - a pak zkouším i hrát, zatím
dost bídně, uvidíme příště.

Nejdřív vařím japonský čaj - plátek se prý
zcela nutně musí namáčet v horkém čaji - a zapnul jsem poprvé půjčený větrák, na počest
hosta. Nejdřív upravuje zkušenou rukou samurajským nožem (tradičního tvaru) plátek, ukázala mi několik fint, jak má být nastaven, jak
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Pak vařím rýži a zeleninu a opět cvičím na
hičiriki právě probrané části Etenraku. A zas ke
své šakuhači. Asi v 19:30 jsem zřejmě upadl do
polosnu, probrala mě telefonem Jukiko asi ve
22:15, honem ještě cvičím na šakuhači, tento-

V 8:30 vzhůru, vůbec se mi nechce z pelechu, stále jen leje a leje, je docela zima. Večer
mám premiéru. Přípravy v plném proudu,
chystají se programy, probíhá generálka, organizuje se. Se zúčastněnými aktéry připravujeme nejdřív „panelovou diskusi", pak jsem stihl ještě kousek generálky své Cesty zvonů, zní
to v sále moc hezky, vděčná akustika. Seznámení se sympatickým starším Američanem Davidem Loebem, už 20 let píše pro japonské tradiční nástroje, má Japonku za ženu, doma
mluví japonsky, na minulých dvou ročnících
tohoto koncertu měl své kompozice. Kateřina
mi upletla konečně pořádný copánek. Dostali
jsme, tak jako ostatní zúčastnění, každý veselou plastovou krabici s obědem, otevře se víko
a uvnitř v různých přihrádkách je rýže s všelikými přílohami. Něco z toho jsem i mohl jíst,
úžasné. Při jídle probíráme s prof. Jamagučim
můj příliš bytelný příspěvek — The Musical
Tradition of Japan and its Most Inspiring Moments for Contemporary Composition Practice (Hudební tradice Japonska a její hlavní
inspirativní momenty pro soudobou kompoziční praxi) — do panelové diskuse. Operativně jsme ho zkrátili o inspirace z duchovních
konceptů (stručnost je krásná!). Dal mi báječný dárek, 2 skvělé knihy. Panelová diskuse byla hodně veselá. Všichni mluvili a mluvili, já
jim nerozuměl. Já s Jukiko jsme přednesli můj
připravený, již zmíněný hudebně-vědný veselý
exkurz. Abychom šetřili čas, já vždy proslovil
heslo, a Jukiko pak 2 minuty vyprávěla svůj
připravený překlad, na doporučení jsem s lítostí vynechal podstatnou pasáž o východních
spirituálních koncepcích. Podtrhl jsem význam
takových výměn a vzájemných inspirací, a řádně poděkoval, zkrátka sehrál svou očekávanou
roli tak na 1, pro normální lidi to muselo být
určitě delší než snesitelné, tak to chodí. Po půlhodinové přestávce, kdy jsem se konečně seznámil s Tomem Deaverem, pohovořil s ním
a s Billem, dal jim klíč, aby měli kam se uchýlit po akci, začal vlastní koncert. Nahrávám na
svůj minidisk, jsem na akusticky docela příhodném místě. Vedle mě Jukiko a Kateřina,
pak Jamaguči (sympaticky se omluvil předem
za případné pochrupování — únava po náročné cestě — opravdu pak řadu skladeb dokázal
prospat). Přestávka ve shonu a tlachání s lidičkami. Pak jsem už povolán na jeviště a jsem
vyzván, abych něco zásadního pronesl. Vyprávím chvilku zkazky o šakuhači jakožto nástroji duchovního probuzení, spiritualitě, Jukiko
statečně překládala, chudák holka mi polovinu
věcí nemohla rozumět. Zřejmě to byly pěkné
zkazky, neb všichni intenzívně tleskali. Pak už
moji tři švarní šakuhačisté hrají. Opravdu znamenitě, na konci také publikum v náležitém
nadšení, Bojko Stojanov dokonce volá bravo!,
a snad i pár ostatních, no moc veselo. Reflektor mě vyhledal v publiku a já kynu na interprety, kteří byli skutečně vynikající, je to radost
psát pro opravdové muzikanty. Po ovacích vše
končí, jsme znovu pozváni na pódium, dostáváme parádní kytice (já ji hned věnoval Juki,
byla moc statečná, zasloužila si ji), děkovačka
a pomalu se rozcházíme.
S profesorem Jamagučim, Haruko, Juki
a Kateřinou, ta tu měla svoji profesorku, tak byla trochu mimo, jsme se zvolna přesunuli do ja-

kéhosi salonku v podniku asi o 10 domů dál,
stále leje a leje. Tam se odehrál ten docela podařený večírek, plný jídla, pití a komunikace,
jak to tak chodí (Kateřina se mu nakonec vyhnula, že musí domů, mistr ji dost dlouho přemlouval). Večírek, bohužel jak se dalo čekat, typicky japonsky řádně upovídaný. Každý musel
stále řečnit! Někteří dvakrát i víckrát. Došlo nakonec i na mě, leč já se z toho šalamounsky vyzul, že to řeknu japonsky, uklonil jsem se a vážně prohlásil: arigató (díky). Všichni zajásali.
Ostatní už museli mluvit alespoň trošku déle.
Nejvíc samozřejmě můj oblíbený mistr. Dobře
jsem pojedl, neb měli i sýry. Někdo mi stále
gratuloval, vyprávěl, jaký měl hluboký zážitek
z mojí skladby, jaký má duchovní náboj, příjemně se takové řeči poslouchají, což o to.
Opravdu veselým spíkrem se ukázal buclatý
první šakuhačista z mých interpretů, skutečně
radostný člověk. Popili jsme spolu ředěnou
whisky a byl čas k odchodu. Tak to chodí.

kufry dozadu, za ně jsem ještě zastrčil brašnu
s kamerou. Kufr auta samozřejmě nešel zavřít,
taxikář ho přivázal popruhem. Za chvilku jsme
před domem, vytahuji kufr za kufrem, pytel za
pytlem, Mari zatím zaplatila pouhých 680 jenů a sympatický šedovlasý taxikář odjel. Hned
vzápětí jsme si vzpomněli, že kamera zůstala
vzadu v kufru. Pozdě. Mari ale tvrdila, že zavoláme na nádraží. S Klárkou - chce se pokusit potkat na nádraží znovu naše dobračisko taxikáře, což já považuji za pošetilé — a Veronikou jdeme do Takadanobaba. S Nikou na
hranolky a zmrzlinu, po hodině bezúspěšného
vyhlížení jdeme zpět, v supermarketu nakupujeme plno dobrot. Před domem už na nás volá jeden zaměstnanec pana Nakasona a ukazuje nahoru. Tam dveře dokořán, vedle naší
brašny s videokamerou spokojeně chroustá jakési sušenky Anežka. Jsme omámeni z tak
rychlého návratu kamery. Tak to chodí (v Japonsku) .

1. 9. 96 - n e d ě l e :

5. 9. 96 — čtvrtek:

V osm vstávám, širšásána, dojedl jsem
houstičky se sýrem, jablko a banán. Čtu si nové knihy, cvičím na šakuhači. V jedenáct spolehlivý Ken, vyrážíme do Kjóta. Prý poznám
význam slova šibui, velice těžko přeložitelné
(například hudba šakuhači je šibui), už se těším. V Ryóandži (dži znamená chrám) jsme
navštívili slavnou kamennou zahradu - 15 kamenů a bílý písek, pravou to esenci zenu. Prošli jsme zahradou, nahrával jsem zvuky hmyzu, ptáků, vzdálené civilizace i kolem procházejících lidí. Pak jsme se vydali do Tenrjúdži.
Pozoruhodná originální vodní nádrž Sogenči
ve tvaru znaku pro „srdce" kokoro — znamená
pro zen osvícené srdce, neboli „Buddha nátuře". Za rybníkem s plno rybami malý vodopád
bez vody - Rjúmonotaki. Fotil jsem zběsile.
Pak se vydáváme ještě do chrámu Kijomizu
(čistá voda). Krásný výhled na město, okolní
kopce a lesy. Napil jsem se z pramene (měli
tam speciální ultrafialový sterilizátor na aluminiové naběračky — veselé). Vše to bylo nesmírně krásné, plné pozitivních vibrací a vznešeného klidu. Pálící slunce, parádní teploučko.
Chudý student (jak se o sobě vyjádřil) Ken
utratil spoustu peněz za cestu, vstupné bylo
všude tak kolem 500 jenů. Pokoušíme si vzájemně objasnit pojem šugyo - cosi jako spirituální praxe.

V půl sedmé vstávám. Dopsal jsem Monthly
Report za srpen a vytiskl. Chvilku se pokouším cvičit na šakuhači, ale nedaří se mi soustředit, stále někdo něco potřebuje. Po poledni vyjíždíme s Klárkou a vším zvířectvem nejdříve na Sindžuku, pak metrem Marunouči
hne, pak pěšky k Ark Mori Building, Klárka
to točí, zvířátka prolézají plastiku hřídele a veselí se. V 21. patře všichni chvilku diskutujeme s p. Sunamim, dostal všechna příslušná
lejstra potřebná k proplacení cesty a též všechny mé přednášky z Osaky. Na zpáteční cestě Klárka omylem zmáčkla jakýsi nouzový spínač na záchodku a za kvílení poplašného signálu jsme briskně vyklidili budovu. Nad
vchodem do Suntory Hall se odsunula kamenná deska a objevil se veselý orloj, zahrál syntetickou hudbu a zase zmizel. Vpravdě přízrač-

spolužák architekt Jasuo Kobajaši o chvilku
později. Stíháme v pohodě expres do stanice
poblíž Súzendži na poloostrově Izu.
Jdeme na japonské tradiční nudle, pak taxíky až před chrám Rogendži. Nejprve jdeme ke
svatyni poblíž Asahidaki vodopádu (před kterým kdysi stál chrám, kde vznikla prý skladba
Taki-Oči. Mladý kněz zvoní na ruční zvonek
a několik minut prozpěvuje sútry. Nato všichni zpaměti hrajeme Čoši. Pak v hlavní síni
chrámu, po opětovném zpěvu súter doprovázeném tentokrát údery na chrámovou mísu
a střední (cca 40 cm) velké mokugyo („dřevěnou rybu"), znovu asi 2 hodiny hrajeme. Vyfotil jsem to a nahrávám. Pak hrajeme ještě Darani, nakonec sám Micuhaši sensei na hlubokou nišakujonsun („2stopy4palce") flétnu hraje
Reibo, Toužení po zvonu, jeden z nejdůležitějších kusů z honkjoku, hraný kdysi zejména při
nočních esoterických obřadech sekty Fuke.
Nahrál jsem to s báječnými zvuky přírody —
jedna cikáda semi dokonce jednu chvíli jako by
zkoušela soutěžit, či přidávat se k hrajícím
flétnám. Spirituální náboj byl nesmírně silný,
navíc to bylo krásné.
Uprostřed seance jdeme pár set metrů vedle do dalšího chrámu, kde hrajeme znovu, fotím oltář. Pak opět pokračujeme v Rogendži.
Nakonec všichni odpočívají a já jdu sám na 20
minut k Asahidaki vodopádu. Nainstaloval
jsem minidisk pod vodopádem a stoupám
o 50 m nahoru k další svatyni. Vstoupil jsem
do vody a zahrál Kjorei, jsem zvědav co se vyklube z nahrávky, mělo by to být trochu šumění vody s přírodními zvuky, zejména „semi"
a hodně z dálky moje ještě trochu nedocvičené
Kyorei. Příjemný kněz Šhindžo Jošino, který
byl prý v Praze, mě zve k návštěvě, mohu zůstat
a meditovat po libosti, bez jakýchkoliv nákladů
a starostí. Nad tím budu rozhodně přemýšlet,
budu na to pamatovat.

3. 9. 96 - ú t e r ý :
V pět jsem se probudil a zhasnul světlo (večer jsem usnul kolem půlnoci s odhodláním
ještě pracovat). Siršásána, napsal jsem kus dopisu a snažím se poklízet, než mi sem vtrhne
můj milovaný zvěřinec. Moc jsem toho nestihl, po šesté, s banánem k snídani v ruce, vycházím do slunečného rána na spicha s Mari
v Nippori v 7:15. Asi v půl osmé jedeme
expresem na letiště, povídáme o literatuře
a historii. V 8:50 již na letišti. Čekáme s Mari u východu do 9:40, kdy moje rodina, zcela
poslední, vyjela se dvěma plnými vozíky zavazadel. Zviřínci mě na uvítanou řádně poskákali, fotím to, Klárka to točí svou čerstvě zakoupenou videokamerou Panasonic. Pak začíná strastiplná cesta s obrovskými zavazadly.
Jedem zpět na Nippori, pak Jamanote line na
Takadanobaba. Tam asi 20 minut přemlouváme různé taxikáře, aby nás se zvěřincem přece jen naložili, nikdo nechce. Nakonec se jeden přece jen slitoval, naložili jsme všechny

ně. Děti hledají kamínky zabetonované mezi
dlážděním.
Za tmy doma. Klárka dělá večeři, já zkouším
cvičit na šakuhači, zviřátka se veselí skoro do
jedenácti. Já na rozdíl od nich zcela vyčerpán
odpadám únavou krátce po půlnoci.
7. 9. 96 - s o b o t a :
V 8:30 budíček, Klárka mi v rychlosti upletla copánek a vyrážím na Kifu-kai annual trip
of dedicating šakuhači music (tak zní oficiální
název akce na letáčku, kvůli mně specielně též
v anglické verzi). S přestupem na Sindžuku,
oranžovým expresem do stanice Tokyo. Můj

Na procházce nakukujeme do obchůdků,
mistr střílí ze špuntovky na porcelánová zvířátka, dostal jsem je jako dárek od jeho fanynky.
Obhlížíme starožitnosti, pravý samurajský meč
stojí překvapivě polovinu toho, co šakuhači.
Líbil by se mi. Mají tu i samurajské brnění
a pár nástrojů, starý gong, mokugyo, etc., vše
ale řádné předražené. Mistr mi koupil dřevěnou figurku jezevce Tanukiho, která se mi moc
zamlouvala. Pěkná procházka.
Banket měl samé chody pro mě nepoživatelné, rybičky a jiné bytosti, vše tak smíchané, že
se mi spíš dělalo nevolno, než že bych měl chuť
do jídla. Nakonec jsem si „vyžumral" dvě mis-
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ky samotné rýže a přece jen se najedl. Popili
jsme trošku sake a piva. Všichni vesele rozprávěli a já jim jako obvykle moc nerozuměl. Konečně jsem ale našel člověka, který viděl kdysi
fdm Onibaba, výborně(!).
Po večeři se pokračuje v nekonečných rozpravách, já vyrážím nahrávat noční zvuky
hmyzu kolem chrámu. Jasuo jde se mnou, povídáme o životě. Nainstaloval jsem minidisk
na opuštěném místě zurčícím intenzívním
cvrkotem a s Jasuou se jdeme na chvilku znovu ukázat na banket. Zpátky pro přístroj, procházím se a nahrávám další scenerie, sbírám
kamínky, nasávám atmosféru. Konečně si
ujasňuji, co představovala kovová rohatá maska samuraje ve fdmu Onibaba. Byla to Hania
— rozhněvaná tvář staré ženy s růžky. Protikladem je mírná ženská tvář - Okame, jak mi vysvětlil Jasuo.

li diskutujeme. Koupil jsem si CD její kapely
a dlužím ji už celkem 4500 za lekce. Popili jsme
becherovku. Klárka se zvířátky zatím venku.
Odpoledne cvičím na šakuhači.
Zvířátka sledují pravidelnou úterní výrobu
ledových soch. Jdu na lekci šakuhači, konečně jsem představil Klárku. Diskutují s mistrem, ten ji pěkně vystrašil, že tu přistěhovalci z Cíny, Koreje a Tajwanu unášejí děti. Pak
hrajeme, nejprve na 2,4 šaku, to mi skoro vůbec nezní, pak na standardní, což je o něco
lepší.
11. 9. 96 - středa:
S Haruko krásně celý den pracujeme na sobotní přednášce, diskutujeme o muzice, hrabeme se v knihách. Asi ve 13 báječně obědváme
chleba se sýry, zeleninami a ovocem. Velice
dlouhé (cca 30 sec.) a intenzívní zemětřesení,
hned volám domů, ale nikdo to nebere — Klára se zvířenou právě u souseda tatamisty (vyrábí tatami tradičním způsobem, šije ručně) pana Tomokazu Kumekawy.
S Haruko jsme dokončili i druhou část přednášky. Půjčil jsem si opět další knihy, tentokrát
o nástrojích ze Sosoin. Cvičíme na přednášku
dudy a náš zpěv. Já pak ještě cvičím na šakuhači, jde to bídně. Chvilku s Klárou prohlížíme
krásné knihy o starých nástrojích. Pulíruji své
přednášky do 1:35. Cas odcvičit a zalehnout na
volné místo v souvislém futonovém poli.

Tak v půl jedné jsme s Jasuou vyšli ještě do
veřejné horké lázně, kde se koupou chlapi s ženami (které si ovšem troufnou) dohromady.
Bylo to opravdu horké, ještě nikdy v životě
jsem v tak horké vodě nebyl. Když to snesli
ostatní kolem mě, rozhodl jsem se to vydržet
také. Byl jsem tam tak tři minuty, nejvíc mě
kupodivu pálila chodidla. Zvláštní zkušenost,
ještě po hodině mě brní celé tělo a jsem vesele do ruda.
8. 9. 96 - n e d ě l e :
V noci mi bylo pěkné horko, kvůli četným
komárům jsem musel být pečlivě přikrytý (přikrývku jsem vyndal a spal jen pod povlakem).
Jasuo vyšel na pár minut vyčistit si zuby a hned
jsem měl další mystické setkání - na stěně přede mnou, kde se vzal, tu se vzal, dobře dvaceticentimetrový pavouk, zřejmě pravý domácí
našeho pokojíku. Neváhám a fotím opatrně,
abych ho nevyplašil, ani se nepohnul. Otočil
jsem se po zvuku kroků na schodech — a byl
pryč. Jasuo kroutil nevěřícně hlavou, když jsem
mu to vyprávěl. Tak to chodí.
Jdeme spolu do horké hotelové lázně, v 8 snídaně — rýže se spoustou příloh, pro mě už ukázněně připravili vše bez masa. Pak malá procházka městečkem za „suvenýry", nakoupil jsem za
pár drobností a veselostí. Rozloučení v hotýlku
Mizuguči a jdeme si prohlédnout chrám. Občas mi cestou kolegové ukazují různé zvláštnosti jako třeba zvláštní fialové květy — Asagao
(ranní tvář), vyprávějí mi o dalších podobných
jako hirugao (polední tvář), jugao (večerní
tvář), etc. Vítá nás náš známý kněz, opravdu
sympatický mladík, několik dní v týdnu je
i v jiných chrámech (včera právě
v Rogendži u Asahidaki vodopádu). Vzal nás na prohlídku
chrámu a specielně pro nás
otevřel výhled na krásnou
zenovou zahrádku, s vodopádkem, rybami a rostlinami, fotím s nadšením.
V 11:30 odjíždíme autobusem překrásnou přírodní scenerií do městečka Heda na břehu Pacifiku. Došel
mi film,
poslední záběr je pohled
na Pacifik. Pak chvilku v muzeu mořských
potvůrek a památek na
ruskou loď (mise dobré vůle), která tu ztroskotala v roce 1858.
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14. 9. 96 — s o b o t a :
Japonci pak rok stavěli loď dle ruských plánů,
byla to prý 1. loď západního typu, kterou postavili. Před 30 lety vylovili v zátoce kotvu
a udělali z ní památník doplněný dvěma neskutečně socialisticky realistickými (rychle jsem si
odvykl!) sochami a nápisem „Na pamjať Japano-savětskoj družby" - musel jsem pro mistra
přečíst v azbuce(!), což se mi naštěstí s největším vypětím podařilo. Pak procházka a taxi
zpět. Nalodili jsme se na loď a přejeli ve chvilce obrovskou zátoku, skvělé pohledy, prosluněné moře, zalesněné srázy, obrovské kopce. Zpěněná čára za zádí.
10. 9. 96 - ú t e r ý :
V 8:30 vstáváme. Cvičím na dudy, přednášky se nezadržitelně blíží, zpíváme, pak cvičím
na hičiriki. V 11:30 přišla Hitomi. Zapsal jsem
si technologický postup na výrobu plátků, nahrál jsem si Hitomi hrající Bairo, skvělé. Chví-

V noci mi byla jen pod prostěradlem pěkná
zima, ráno jsem si celý prostydlý ohříval nohy
u dětí, které byly pod dekami pěkně prohřáté.
Faxuji Haruko poslední změny v textech, pak
jsem ještě jednou projel pár písní s dudami.
V jedenáct Jukiko, je tu šrumec. Jedeme do Research Archives for Japanese Music of Ueno
Gakuen University, jak zní oficiální název místa, kde se akce koná. Už v klidu připravujeme
magnetofon, video, já předladuji dudy, máčíme plátek hičiriki v O-ča, etc. Sešlo se pár hudebních vědců, skladatelů. Něco po půldruhé
začínám. Vyprávím o inspirujících podnětech
japonské tradiční hudby pro Evropu. Haruko
statečně překládá, připravila krásný program
s četnými obrázky, např. cirkulárního dechu,
notovými ukázkami.
Předseda, profesor Tokumaru (byl též loni
v Praze s Haruko) nenápadně podřimuje,
pouštíme kousek videa se Širokou stezkou
z mé „Hudební vizitky" v ČTV, pak i Koan
a Canon z Cesty zvonů. Hned navazuji
s přednáškou o „Moldánkách".
Předseda se definitivně probral
při předváděčce cirkulárního
dechu na hičiriki — není se
co divit, je to pěkně zvučný
nástroj — obešel jsem kolem
šálku, úspěch a parádní potlesk, tohle nikdy nezklame. Nenápadně došla Jukiko a pak i Klárka se
vším zvířectvem. Po proslovech jsem konečně zahrál a zazpíval své ukázky, pak holčičky zazpívaly a zatančily Holka
modrooká, zpíváme pár
věcí s Klárkou dvojhlasně, a už je třeba
skončit, zas už není
čas.

Doma pak už jenom relaxuji, občas pocvičím na šakuhači,
veselíme se se zviřátky. Dobře jsme se najedli a brzy zalehli.

že. Dal jsem jí peníze za plastový nókan, noty na šinobue a za vstupenky na Nó a na Kabuki.

15. 9. 96 - n e d ě l e :

2. 11. 96 - s o b o t a :

V půl osmé vstáváme a připravujeme se na výpravu do Kamakury. V devět na spicha s Jukiko na Higaši Nakano. Potkali jsme se šťastně i s Ecuko, jak domluveno. Hned na nádraží Veronika našla na zemi 15000 jenů, má opravdu šťastnou tlapku. Zvolna jsme prošli městem sakurovou alejí do
chrámu Hačimen, je tu právě svátek, vše přecpáno návštěvníky, spousta lidí se připravuje na tradiční běh městem se třemi domečky - svatyněmi na držadlech.

Ve 4:15 budíček, vpravdě drsné, deštivě kalné ráno.
S Klárkou se vypravujeme na cestu do Kyóta. V 9:59 jsme
na nástupišti 13 v Kyótu, Toru Sejama nás hned objevil, dostal lahvici sake a jdeme se ubytovat do rjokanu - tradičního japonského hotelu. Ten náš se jmenuje Cidori Rjokan. Je
to kouzelný obstarožní domeček, pěkné.
Toru a já jsme se vydali na spletitou cestu různými vlaky
na - naším oblíbeným profesorem Jamagučim organizované
a vedené - 4th Fórum of Asian and Pacific Performing Arts in
Hyogo. Dorazili jsme již šťastně po všech zdravicích a referátech. Panelová diskuse vedená profesorem byla opravdu kouzelná, spíše „diskuse kolem kulaté podlahy", všichni totiž seděli
v půlkruhu na zemi. To je opravdu vynikající nápad, lze tak
mnohem obtížněji upadnout do spánku, po chvíli začnou přece jen brnět nohy, a tak diskutující nediskutují neúměrně dlouho, jak je tady, ale i jinde zvykem. Zavedl bych to na našich konferencích, interpelacích poslanců i jinde. Moc jsem z toho ne
měl, diskutovali většinou v japonštině. Tak to chodí.

21. 9. 96 - sobota:
Kolem osmé už všichni vstali a následuje obvyklý šrumec
se snídaní, strojením, úklidem, já do toho cvičím na 2,4 šakuhači. Anežka je už v pořádku, vyrážka se skoro ztratila, zejména ze všech míst, která včera přišla do styku s posvátným
kouřem před chrámem Senšodži. Pozoruhodné. Na metro
a jedu na spicha s Haruko v Iidabaši. Naložila mě do svého
fára a jedeme na koncert čehosi na způsob lidové hudby dnes.
Je to cosi od folklóru opravdu vzdáleného, spíše všelijaké podivné fúze. Stejnou trasou metrem zpět. Po páté jsem doma,
všichni však kdesi venku. Obešel jsem bezúspěšně nejbližší
parky. Tak jsem si sedl a dopisuji zážitky. Setmělo se, jdu domů, tentokrát už všichni doma. Veronika prý objevila ve
smetí menší televizi, tak jsme se s Klárou pro ni s kočárem
od Haruko vypravili. Přivezli ji domů, trochu umyli. Je to
starší typ, ještě bez dálkového ovládání. Připojil jsem ji na
pokojové zdířky s nápisem TV a vida, krásně funguje. Tak
to chodí. Uložili jsme děti, čtu pohádku. Cvičím na 2,4 šakuhači, s Klárkou do jedné vzhůru, pak pozici štíra a zalehnout.
25. 9. 96 - středa:
V 8 vstáváme. Cvičím na šakuhači, s dětmi a Klárkou do
supermarketu. Doxeroxoval jsem knihu o rekonstruovaných
nástrojích. Stavujeme se na poště zaplatit za telefony v srpnu, Klárka si všimla, že tam mají pro zákazníky připraveny
psací potřeby, nůžky, lepidlo, dokonce brýle, vše co člověk
může na poště potřebovat. K tomu nezbývá než jim poblahopřát, tak to chodí. Doma cvičím na hičiriki, zkouším též
o-hičiriki, delší nástroj zrekonstruovaný podle starých záznamů. Cvičím znovu na 2,4 šakuhači, s Klárou cvičíme klavír.
Večer posloucháme japonštinu, já pak ještě dopisuji záznamy, poslouchám poslední lekci. Kolem půlnoci jsem si natáhl nohy a usnul jsem, ve 4:40 jsem se vzchopil a šel definitivně spát.
27. 9. 96 - p á t e k :
V osm vstávám, cvičím Mukaidži na šakuhači a 2,4 šakuhači. Kolem druhé jdeme kousek za trať do obchodu s levnou zeleninou. Nakoupili jsme různých hloupůstek. Já sítka na čaj, polštářek na červené razítečko a rozdvojku. Trochu zeleniny, pak byl překrásný lijavec, čekáme pod
plachtou asi půl hodiny, než přešel. Cestou zpátky Veronika opět našla peníze, tentokrát 500jenovou minci, kterou
někdo nechal v automatu. Objevili jsme pěknou polici a zachovalý tradiční nízký stolek, pro ten se vrátíme v noci. Pokračuji v cvičení, v půl sedmé veselý samurajský film plný
zločinců maskovaných jako mnichové komusó s klobouky
tengaj na hlavách. Samuraj skládající origami je všechny
zlikviduje i nejzločinnějšího z nich, kterému kdysi vysekl
přes čelo jizvu. Ted ho už ovšem dorazil. Opravdu veselé,
a té krve, tak to chodí. Ve 20 na lekci šakuhači. Probíráme
Koku. Dost komplikovaná skladba s řadou pro mě dosud
neznámých technik.
1. 11. 96 - p á t e k :
Konečně jsem našel prodejnu Tokiwa Gaki, koupil jsem
tam dva brokátové obaly na šakuhači (za 2800 kus, místo
4500 v Medžiro!) a tradiční desky na noty. V Geidai jsme
se sešli s Haruko, nastavili jsme kopírování videokazet
s hudebními pořady na systém PAL. Pak spolu na oběd,
já opět šťastně pojedl zdařilou kombinaci nudlí a rý-

3. 11. 96 - n e d ě l e :
Asi v 7 vstáváme, Toru jde se mnou nakupovat a xeroxovat noty pro Toma. Nakonec jsme se zdrželi a z nádraží jedeme pro jistotu taxíkem do chrámového komplexu Tofukudži, v jehož areálu je ten nenápadný malý chrámek Mejoandži, který byl a zůstává nejvýznamnějším centrem tradičního Fuke stylu hry na
šakuhači. Hned jsme nahráli zahájení dnešního festivalu Fuke
hráčů, sdružených od roku 1952, kteří se sjíždějí každoročně
z celého Japonska, aby celý den hráli koten honkjoku v - pokud možno — ortodoxním fuke stylu. Jeden po druhém, či ve
skupinkách slavnostně předstoupí, usednou do seiza pozice
před sochu legendárního zakladatele chrámu Kočiku Zendžiho na oltáři a zahrají postupně svůj dedikovaný kousek- Je tu
i Tom Deaver s krásnou přítelkyní Joko. Přinesl mi moji šakurokusun, já mu dal zbytek peněz. Zdá se mi to trochu moc,
dal jsem ji posoudit Simurovi, potvrdil mi, že je to tak akorát, tak to chodí. Asi jsem měl být tvrdší při smlouvání.
Potkali jsme Maki s Klárkou a Anežkou, jdeme ještě
projít jednu z četných zenových zahrad v Tofukudži. Na
nádraží v Kyótu jsme se rozloučili a nasedli do nejbližšího šinkansenu do Tokya. Ve vlaku Klárka uchvácena jedním člověkem sedícím naproti přes uličku. Vypadal
a tvářil se a zíval jak drak z čínských maleb. Klárka ho
chtěla vyfotit. Neodvážili jsme se.
10. 11. 96 - n e d ě l e :
Procvičili jsme svých pár písní. Ve dvanáct jsme vyrazili na Takadanobaba do podniku Daitoki na slavnostní setkání Cesko-japonské společnosti. Plno známých, jen můj učitel kaligrafie Izan Ogawa přivedl devět svých přátel. Taktéž je tu i řada lidí z naší
a Slovenské ambasády. Domluvil jsem prodej moldánek. Hráli jsme Hořela lípa, pak slovenskou Ach Bože (slovenský kulturní atašé mi hned objednal slivovici) . Bylo to vpravdě veselé.
12. 11. 96 - úterý:
Kolem osmé osaměle vstávám, ostatní spí. Opakuji si šogu svých kousků do gagaku class, v půl desáté
už jsem to nevydržel, uvařil O-ča, namočil plátek a zahrál spáčům pár břeskných frází na hičiriki. Hned byli vzhůru.
Já s Nikou a Ášou doma zkušebně balím a vážím, co
a jak odvezeme, či pošleme. Upadl jsem z toho do těžké
deprese. Masako mě uprosila, abych jí nechal dudy, které jsem už slíbil v neděli na setkání společnosti sympatickému skladateli jménem Nakadžime. Zkouším marně
volat, napsal jsem mu fax, bylo mi z toho nesmírně nepříjemno.
Dobře hodinku jsem pocvičil. Uložili jsme nakonec
přece jen úspěšně v půl jedenácté děti, Juki se rozloučila, půjde nás vyprovodit na letiště. Ucpal se záchod,
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různě se ho snažíme prošťouchat, Klárka nakonec s úspěchem. Oddechl jsem si. Byl by to
drsný konec pobytu. Už abych byl doma. Nemám rád provizorní existenci, je to právě ta, ve
které se zrovna nacházím. Tak to chodí.
14.

11. 96 - čtvrtek:

V devět zkouším probudit Klárku, která se
ne a ne probrat. Večer jsme si říkali, jak ráno brzy vstaneme. Ty maratóny posledních
dnů ji pěkně zmohly. Pozvolna se celý zvěřinec mátoří a začíná o b v y k l ý kolotoč.
S Klárkou jsme dobalili balíky a vyrazili na
poštu. Tam jsme vzbudili pěkný rozruch,
vše museli přezabalit do jejich skvělých
krabic, aby to bylo lacinější, a při tom nebylo přes váhu. Pomáhali nám krásně dvě
poštovní děvuchy a jeden zřízenec, měli
krásné krabice. Skoda té práce, co jsme si
s tím dali doma. Tak to chodí.
Na Sakuragičo jsem úspěšně vystoupil
a po chvíli našel i Ongakudo. Vpustili mě
až na druhou skladbu. M ů j učitel se
skvěle předvedl v sólech pro šakuhači
i v duetech s biwou. Je neuvěřitelně
technicky dokonalý! Udělal jsem i pár
fotek. Za chvilku naběhla milá dívčina
a srozumitelnou angličtinou mě upozornila, že fotit a jíst - začal jsem o přestávce lehce svačit — je přísně zakázáno. Sel
jsem tedy posvačit na chodbu a slíbil už
nefotit, tak to chodí. Potkal jsem pak
svého učitele, poblahopřál jsem mu.
15. 11. 96 - p á t e k :
V 8 vstáváme. Já s pocitem škrábání
v krku. Jsem nachlazen(?). Klárka se
zviřínky se opět chystá na Disneyland.
Já namísto dojednaného kopírování kazet s tradiční hudbou v Geidai tím pádem čekám doma na člověka od mizu
neboli vody, který přijde vybrat peníze. Klárka asi 15 minut vysvětluje panu Tomokazu, že potřebuje napsat v japonštině zprávu pro pošťáka na dveře,
že nejsme doma a balík má nechat
u něho. Veselé, nakonec se domluvili.
Očekávaný balík od Maki s keramikou
přišel ještě před mým odchodem. Cvičím na hičiriki, v 11:15 člověk od mizu, vody, vysolil jsem peníze a vyrazil
na poštu, zaplatil za telefon a vzhůru na
gagaku. S Haruko a vedoucím hráčem
zkoušíme šo, rychlokurz údržby a hry.
Ve 2 0 : 1 5 doma. Pokračuji v balení,
uvařil jsem si rýži. Těsně před půlnocí
zviřínci a Klárka z Disneylandu. Všechno se dnes ztrácelo a nacházelo, taky peněženka, kamera a Verunka. Tak to chodí. Dostal jsem oscilocoxin, kloktám
šalvěj a baštím česnek. Uvidíme zítra.
16. 11. 96 — s o b o t a :
V 8:15 na nádraží, jedeme do Nakana,
pak autobusem na Ekoda. Před nádražím
nás čeká Mari. Jedeme dál s řadou přestupování do stanice Kokukoen - letištní
park. T a m už nás čeká m ů j učitel Izan
Ogawa a jedna z jeho kožišin. Jdeme do jeho soukromé kaligrafické školy. Asi 30
moc milých lidiček. Dobrá hostina. Pak
jsme zahráli na dudy a niněru pár písniček.
Dostali jsme spousty dárečků, včetně našich
kaligrafických pokusů proměněných na závěsné obrazy. Skvělé! Doma zběsile uklízí-
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me, před pátou Kaori, v pět u Nakasona, dostal jsem zpět šikikin. Výborně! Kaori s Nakasonem u nás, ukazujeme byteček, poškozené
polepení dveří u skříně a všechny věci, co jsme
sem nanosili ze smetí - ledničku, televizi, police. Rekl si o 4 0 0 0 za to, že to tam můžeme
nechat. Ulevilo se mi řádně.
Závěrečná lekce na šakuhači, dokončili jsme
Koto Buki Co a domluvili se co mám dělat dál,
uvidíme. Přišel balič kota, zabalil ho v 5 minutách do impozantní krabice, vzal svých 7 0 0 0
jenů. Tak to chodí. Dostal jsem svou novou nišakujonsun (2,4 šaku dlouhou šakuhači) a zaplatil. S Klárkou za kamerou se učím znovu oblékat kimono. Vykoupal jsem se, Klárka namáčí (!) prádlo na zítřejší praní, tomu opravdu
nerozumím.
17. 11. 96 - n e d ě l e :
Ve dvě vyjíždíme. Dobré spoje, ve tři jsme
v Sakuragičo v Ongakudo a posloucháme závěr kompozice pro tradiční nástroje gagaku,
violoncello a zpěv. Mnichové sekty Tendai
a Singon zpívají šomjo, do toho dva sólisté se
současnými vstupy. Zní to zajímavě. Je konec
a jdu se ukázat svým učitelům a známým. Išida upozorňuje, že bude drobná recepce. Klárka
je nadšena, konečně!
18. 11. 96 - p o n d ě l í :
Ve 4 „budíček", nakonec se mi podařilo
v z b u d i t i Klárku a p o k r a č u j e m e v balení
a vyklízení, volala Haruko, že přijede i její
manžel s druhým rodinným fárem, a že nás do
Uena vezme všechny. V půl šesté budím jen
velice zvolna se probírající zvířátka. Přišel se
rozloučit Kifu Micuhaši, přijela Haruko s manželem a průběžně vše nakládali. Je tam i pan
Tomokazu a jeho paní. Před sedmou jsme vyjeli. Pan Komoda je krásný vládní úředník.
V Uenu na nádraží všichni nosí naše zavazadla, pomáhají už i Mari, Yukiko a David. Komodovi se rozloučili, ostatní jedou s námi na
letiště. Cekáme na expres v 8:24. Máme dohromady 130 kg zavazadel, 30 kg přes limit. K tomu ovšem plno dalších, které neseme do letadla, aby se nevážily. Já na zádech batoh s knihami, v každé ruce kufřík s nástroji a nejtěžšími
věcmi (CD, knihy, papíry...). Vše to nejméně
dalších 60 kg. Celkem 20 ks zavazadel. Nikdy
bych tomu nebyl býval věřil. A to jsem kdysi
jezdíval na čundr s jednou útlou dečkou. Tak
to chodí.
Při nastupování jsme zjistili, že se nám do
tašky s jídlem vylila sladká umešu. Dopil jsem
zbytek. Pak hodinu a 20 minut jízdy čistíme
ubrousky zbylé poživatiny a sebe. Snažíme se
ještě sníst, co se dá, různě diskutujeme s Davidem a děvuchami, ještě bych tu pobyl. Všude jsme se svými monstrózními zavazadly a četným svým zvěřincem vzbudili patřičný dojem
a útrpné úsměvy. Vybral jsem jednu obzvlášť
sympatickou děvu u váhy a nastalo cca 20 minut pravdy. Nakonec to bylo 130 kg. Děva se
usmívá, jako že je vše v pořádku, zřízenec gumičkuje nové a nové cedulky. Prošlo to, ulehčené jsem si oddychl, se zbytkem (13 ks) si už
poradíme. Zaplatil jsem letištní taxu, rozloučili jsme se s Davidem, Mari a Jukiko - bez nich
by to byl parádní horror - a vyrazili jsme na
pasovou kontrolu. Pak už jen stále vlečeme
svých 13 zavazadel a Ášu dál a dál, až konečně
dojdeme i do letadla, to je úleva.
V Praze jsem Veroniku po značném úsilí
vzbudil, samozřejmě jako poslední se hrabe-

me se spoustou zavazadel a spících dětí z letadla, letušky nám nosí další a další naše tašky, až jich je v autobuse pěkná hromada. Už
vnímám útrpné poznámky spolucestujících
v jadrné češtině. T a k to chodí. Jako poslední
se z letadla vypotácela Klárka nesoucí Jiříka
(22 kg), kterého se jí nepodařilo vzbudit.
V autobuse jsme ho přece jen probrali a poslední kus cesty k výdeji zavazadel už byla
celkem v pohodě, alespoň už nebylo kam
spěchat. Naše zavazadla osaměle kroužila
na páse, který pak vzápětí vypnuli. Nejtěžší k u f r s mými věcmi se během transportu
rozepnul a byl v plastovém pytli, ten bohužel byl také protržený a pár drobností
jsem sbíral kolem. Dodatečně jsem zjistil,
že řada maličkostí jako krabičky s dárky,
kazety, sešit matematiky, etc. se ztratily.
T a k to chodí. Já hlupák jsem kufr nezamkl, zdál se mi tak solidní. Naložili
jsme tři vrchovaté vozíky a vlečeme to
k východu.
Klárka bez pasu projela s jedním napřed celní kontrolou, nikdo si jí nevšímal. Horší to bylo se mnou. Jakýsi přičinlivý celník, kterému jsem se zjevně
nezamlouval, se s podezřením zadíval na
2 m dlouhou krabici a už se ptá.: „Co
v tom vezete?" „To je koto", snažím se
po tom všem o co nejvstřícnější tón.
„Co to je? To mi nic neříká!" „To je japonský tradiční hudební nástroj." „To
je ze dřeva?" „Ze dřeva," přikyvuji.
„Kolik to stálo?" „Koupil jsem to ve vetešnictví za 3 500 jenů. Už si připadám
trochu jak při výslechu mých rodných
vyšetřovatelů STB.
„A co máte to ostatní ?" V ý m l u v n ě
ukazuje na zbývající mé dva vozíky.
„Byl jsem půl roku jako stipendista Japan Foundation na studijním pobytu
v Japonsku, a to je pár věcí, které jsme
tam používali." „Hm. Co je v téhle
krabici?" „To je denkigama, rýžovar."
„Kolik to stálo?" „Asi 13 0 0 0 jenů."
„Kdy jste to koupil?" „Už nevím." „To
musíte vědět! Co ty další věci?" „Jsem
etnomuzikolog a zabývám se hudebními nástroji, tak jsem jich pár koupil."
Klára, která se mezitím vrátila podívat,
co se děje, zoufale lomí rukama nad
mou prostoduchou neschopností.
„Kolik to všechno stálo??" Střílím od
b o k u hodně p o d h o d n o c e n o u cifru.
„Máte od toho všeho účty?" „Od něčeho ano, od něčeho ne," říkám po pravdě. Uvědomuji si najednou, jak se potím,
zaplavuje mě vlna zoufalství, zase jsem se
nechal vmanipulovat do postavení vyslýchaného provinilce. Celník si vítězně bere můj pas a říká: „Pěkně tu počkejte, budeme si to muset hezky všechno probrat."
Zoufale stojím uprostřed houfu svých dětí s utkvělou myšlenkou, že jsem úplný
blb a nepřítomně naslouchám litaniím
své dobré ženy Kláry. Za chvilku se celník
objevuje znovu, najednou s podivně mírným výrazem. „Tak si to vemte a můžete
jít". A velkorysým gestem ukazuje ke kýženému východu. Ještě trochu nevěřícně tlačím hory našich zavazadel k východu.
Tak to chodí. Jsme z Japonska doma.
(Z mnohasetstrdnkového Deníku osamělého
pištce v Japonsku vybral V. Marek.)

Sekta Fuke byla velice zvláštní náboženskou skupinou a dodnes zůstává
hádankou. Za svého zakladatele prohlašovala čínského zenového mistra
Fuke - čínsky Pu Hua — z období dynastie Tchang. Ale mistr Fuke ve
skutečnosti nezaložil žádnou sektu a dosud se nepodařilo vypátrat
ani stopy po nějaké podobné sektě, která by dříve existovala
v Číně. Sekta Fuke je zcela jistě japonského původu. Jsou
tu evidentní historické nesrovnalosti a rozpory i v oficiálních dokumentech sekty. Už skutečnost, že Fuke žil v 9. stol. a sekta byla formálně ustavena až
ve století 18., vzbuzuje značné pochyby, etc...
Způsob života „mnichů nicoty" — komusó
byl rovněž velice zvláštní. Jako součást své
askese měli i povinnost vyprošovat si hrou
na šakuhači almužny pro domovský klášter a jídlo na svou obživu. Ale nejdůležitější aktivitou byl pro ně - prostřednictvím hry na
šakuhači pěstovaný - suizen, meditace dechu, místo běžné zenové praxe — zpěvu súter a zejména meditace v sedu, zazenu
Komusó měli řadu privilegií, například svobodu volného
pohybu v době, kdy nebylo lze cestovat bez zvláštního povolení, etc. Navíc nosili zvláštní hluboký klobouk z trávy (igusa) tengai, který jim zcela zakrýval tvář a dával
jim naprostou anonymitu. Představovali se nanejvýš
svým religiózním jménem, či jménem svého domovského kláštera. Nebo odpovídali
přímo nějakým zenovým koanem,
zenovou průpovídkou - třeba „Co se můžeš ptát toho, kdo je jen
prázdnotou zabalenou do tvaru těla a nosí šakuhači nekonečné nicoty?"
Několik zásad z oficálního dokumentu sekty Fuke:
Japonské bratrstvo komusó je náboženská skupina vytvořená pro potřeby
róninů (samurajů bez pána) a samurajů, kteří si přejí dočasně se vzdálit světu. Chrámy komusó nepodléhají jurisdikci místních úřadů. Jsou vyhrazeny
pouze pro samuraje. Je-li komusó na
cestách, dodržuje zákony své sekty. Proto mu musí být dovolen svobodný pohyb. Během cestování, na ulicích, či
v hostincích nesmí komusó sejmout tengai
(klobouk z trávy) a ukázat tvář. Komusó by
neměl nosit zbraně při provádění takuhacu
(sbírání almužny). Může mít jenom dýku
kratší než jedna šaku - stopa (33,3 cm) ukrytou ve svém oděvu. Komusó je také samuraj, který pronásleduje své nepřátele
během svých putování. Proto mu musí být
umožněn volný vstup na šibai - divadelní zábavy, a podobné podniky, a je osvobozen od mýtních poplatků a cestovného
v člunech, kamkoliv se vydá. Nikomu není dovoleno hrát na šakuhači kromě mnichů komusó. Jestliže samuraj touží hrát
na šakuhači, může obdržet povolení
hlavního chrámu. Pouze samurajové
smějí hrát na šakuhači a stát se komusó. Když komusó prová
dí takuhacu - shromažďování almužen - nesmí mít s sebou více než jediného komusó jako společníka. Komusó by neměl vybírat dary a požadovat stravu
a nocleh od chudých. Neměl by se účastnit hos-

tin, banketů a hazardních her. Neměl by přijímat úplatky. Když komusó natrefí na svého nepřítele, oba požádají hlavní chrám o zbavení komusó (kněžského) statutu. Utkají se v souboji na půdě chrámu. Soupeři musí bojovat bez jakékoliv vnější pomoci. Takto mohou jednat
pouze samurajové. Komusó může usmrtit své nepřátele, nesmí se ale účastnit na skupinových potyčkách. Smí mít
v zápase pouze jediného komusó jako společníka.
Takto mohou jednat pouze samurajové. Komusó
nesmí jet na koni ani používat nosítka při svém
putování, aby nebyl spatřen přílišným množstvím lidí. Rád komusó byl ustaven pro
všechny samuraje pod sluncem. Nezapomínej pravou cestu rytířství, neboi v každé chvíli se komusó
může stát opět samurajem. Uč se kněžskému jednání, v srdci zachovávej rytířskost. Měj na paměti, že toto je náboženská sekta pro bušidó—samuraje. Proto máš zaručeno volné cestování celou zemí.
Jako koan byl napsán příběh, že Fukezendži — zakladatel sekty Fuke — a Rinzaizendži - zakladatel sekty Rinzai - se poprvé duchovně setkali v severní Cíně
více než před 1100 lety. Fuke ve své
básni (Sida no Ge Fukezendži) pak
manifestoval svoji mysl a pocit duchovního osvícení. To je báseň, která byla předávána jako tajemství klasických (modelových) hudebních
skladeb ze starých časů.
Před 704 lety prý japonský vysoký duchovní Hotokokušin navštívil Čínu, aby studoval buddhismus, a Čosan, jenž byl následovníkem Čohakua v 36. generaci, ho
před návratem do Japonska naučil
tuto skladbu. Od té doby se šakuhači rozšířila po celém Japonsku
jako nástroj sekty Fuke a tak se na
dlouho vzájemně propojily náboženství a umění a vyvinuly se až do
nynější podoby.
Říká se, že když někdo hraje
tyto skladby na šakuhači, je zbaven všeho mámení, divoké fantasie (představy) se rozplynou
a může splynout s Taikyo, nebo
Kokuu. Pojmy Kokuu a Taikyo
mají téměř stejný význam. Jsou
to buddhistické termíny. Kokuu
znamená prostor, kde nic neexistuje, nebo prostor, který zahrnuje vše
v rámci zákonitosti zajišťující, aby nic
nebylo ve své existenci ničím rušeno
(a naopak). A prostor zkondenzovaný
v plyn, a plyn zkondenzovaný v (pevnou) matérii, veškerá přirozenost Taikyo
nemá tvar, ale není ani prázdná. Je to základ vší podstaty (přirozenosti) plynu, jinými slovy je to prapočátek prostoru.
H
N

Cvičit hru Fukezen šakuhači znamená
zbavit svou mysl myšlenek na pocty a zisk.
V případě hry na šakuhači je nejdůležitější
vzdát se takovýchto myšlenek vědomě (záměrně).
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Na šakuhači je asi obtížné se naučit hrát.

V čem tkví největší po-

tíže?
Ve tvoření tónu. Šakuhači je z tohoto pohledu nejtěžší ze všech
fléten, na které jsem kdy hrál. Zobcové flétny jsou co se týče techniky hry jednoduché, ale třeba hra na příčnou flétnu nebo nay
a peruánskou kenu, kde se fouká na hranu je obtížnější. V případě šakuhači musí hráč zvládnout tolik různých jemných nastavení nátisku, že prvních několik let se mu tón často vůbec neozve. Stačí aby bylo trochu zima, zvlhne vnitřek flétny a už syčí
jen vzduch.
Není právě obtížnost hry na šakuhači, tedy nutnost maximálního soustředění, jedním z důvodů, proč si ji vybrali mniši zenové sekty Fuke?
Důvodem je také souvislost s jejich verzí pránajamy, cvičení dechu. Obtížnost tvoření tónu je možná jakási cena za nesmírnou
zvukovou bohatost tónu a subtilní možnosti ho tvarovat. To je
asi jeden z důvodů. Obtížné tvoření tónu je vyváženo možnostmi, které ostatní flétny neposkytují.
Zenová tradice ale pracuje s melodií jako s druhotným elementem, v té jde především o zvuk a jeho kvalitu. V druhém plánu je to asi to dechové cvičení.
Pro šakuhači se nepíší noty, ale jakési značky.
znamenají, co určují?

Co

Zapisují sé hmaty. Polohy prstů. Plus úhel nátisku, ale to vše je určeno přibližně. Když je tam
značka meri, musí se hrát níž, ale může to být
o čtvrttónu, půl tónu, přesnou výšku tónu je třeba naposlouchat si od mistra.
V H o n k j o k u se nezapisuje rytmus, ale fráze.
Princip suidan znamená, že každá fráze znamená
jeden výdech. Může to být jeden tón, nebo deset tónů. To vše je třeba do toho
výdechu rozmístit. Mistr hraje déle.
Konkrétní časové proporce je opět
třeba naposlouchat. Někdo hraje
něco rytmicky, ale to zapsáno není. Značky samotné vycházejí
z katakany.
Mniši sekty Fuke meditovali hrou na šakuhači a někde jsem se dočetl, že prý jejich metoda dosažení osvícení
byla
přísně
tajná.
Netkvělo
ono
tajemství právě jak v nutnosti koncentrace, tak v bohatosti alikvótních tónů? V čem to podle tebe bylo?
40
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Snad ro byla jakási forma iniciace. Už jen skutečnost, že členem
řádu se mohl stát jen samuraj, který musel prokázat samurajský
původ, z mnišství Fuke činí exkluzivní záležitost. Sekta měla výjimečná privilegia i mezi jinými buddhistickými řády. Byla to jakási aristokratická záležitost. Esoterické bohoslužby se pak konaly v noci a zase asi byly přístupné jen užšímu okruhu těch nejzasvěcenějších.
Ty máš zkušenosti s jógovou meditací,

ze zpěvu manter,

s jakým-

si uměleckým transem při hře v Relaxaci a mnohé tvé vlastní kompozice

vyžadují něco podobného.

Ted' můžeš tyto formy dosahování

vnitřního klidu porovnat s hrou na šakuhači.
V čem je meditace dechu

V čem jsou

rozdíly?

(na šakuhači) hlubinnější?

To vše jsou rovnocenné cesty. Záleží na konkrétním člověku,
jeho pohledu na svět. Já jsem vyzkoušel všechny tyto m e t o d y
a došel jsem k šakuhači jako pro mne n e j v h o d n ě j š í m u způsobu
meditace dechu. Je to m o j e pránajama. Zároveň má i h u d e b n í
aspekt. Ne v tom klasickém slova smyslu, ale především v tom,
že p ř e d n o s t n ě p r a c u j e se z v u k e m . S o d s t í n y z v u k u . Šakuhači
nehraje melodie. T a m se fráze skládají z určitých zvukových
komplexů.
Když jsem poslouchal nahrávku tvého živého vystoupení na šakuhači v rozhlase a porovnával ji
s nahrávkami oficiálními a klasickými, tedy japonskými, zjistil jsem, že se mi daleko více líbí to, cos
zahrál živě ty. Mělo to daleko více alikvótů, jasněji byly slyšet různé proplétající se vrstvy zvuků. Klasikové mistři byli něžnější, měli přesnější a laskavější přechody a nástupy, ale tvá hra mi
připadala, pokud se týče oné „meditace dechu"
a případných účinků na mysl hráče a posléze
posluchače, účinnější. Cím to může být?
Podle mého názoru je hlavní důvod v tom, že nahrávky, které se
k nám většinou dostávají, jsou
nahrávky škol Kinko nebo Tozan, které jsou jakousi akademickou verzí H o n k y o k u , doplněnou o zkultivování tónu
a virtuósní prvky. Sofistikovaná verze. V případě školy Tozan hra rezignuje na
původní zenovou tradici,
to už je šakuhači jako řadová koncertní flétna.
Navíc se většinou jedná
o starší nahrávky z doby, kdy
nahrávací technika nedokázala zachytit onen zvukový ideál
a také ho dobově přibližuje

evropskému zvuku. Došlo k posunu, Fuke styl je syrový, Kinko
je rafinovanost, kultivace.

Měl mistr autoritu založenu
spíše přání otcem myšlenky?

Japonci sami se za svou tradiční hudbu donedávna jako by trošku i styděli. Dnes, zejména díky zájmu cizinců o hru na šakuhači, se i sami Japonci vrací k původním zenovým ideálům hry. Velký boom začal zájmem o školu Tozan, ale stále víc lidí se zajímá
o původní kořeny.

Samozřejmě, obecně platí v zenu i tady, že primární je duchov-

Při hře mnichů šlo o nalezení vlastního zvuku. Byl to pro každého jakýsi koan? Byla důležitější meditace nebo hra?
Platí to jako v zenu obecně. Hudební aspekt byl považován za
vedlejší. Umění koncentrace a zenového soustředění bylo primární. Když byl někdo vynikajícím hráčem, to jeho autoritu umocňovalo. T a k o v ý Watazumi, který působil v 60. letech, byl fenomenální hráč a mohl si dovolit cokoliv. Tvrdil, že skladby které
hraje, nemají žádný vztah k H o n k j o k u , že je to jeho vlastní cesta. Prohlásil dokonce celou tradici za svou vlastní. Jednou se před
dámami z nejvyšší společnosti vymočil při čajovém obřadu do keramiky nesmírné ceny. To byla jeho zenová lekce oněm dámám.

na kvalitě hry? Není v

tom

někdy

ní aspekt, oni sami to za h u d b u nepovažovali. Takže se mohlo
stát, že duchovní autorita mistra převážila nad jeho hudebními
schopnostmi. To je velmi častý případ.
CD, které mám z chrámu Mejandži, nahrál opat kláštera, ale
hudebně je to průměrný výkon.
Jak se pozná kvalitní šakuhači?
nástroje?

U houslí to prý bylo

V čem

tkví dokonalost určitého

ve Stradivariho závěrečném

laková-

ní, jak je to u šakuhači? Může to poznat i cizinec?
Tajemství asi tkví ve vnitřním lakování, lakem uruši. To je nejkomplikovanější technologická záležitost při výrobě. Pak závisí na shodě okolností. Každý bambus je jiný, každá šakuhači je zcela svébytná „bytost", která vydává vlastní osobitý zvuk. Je třeba si vybrat, která je ti nejbližší, tedy když si můžeš vybrat. Nejlépe je si
ji sám vyrobit. Jako žák se to musíš naučit hrát, a pak si ji vyrobíš
až tomu budeš rozumět. Z počátku vybere žákovi nástroj mistr.

Každý mnich musel mít tři „nástroje" a tři „potvrzení" (seals).
Především šakuhači, kterou si většinou mnichové sami vyráběli,
slaměný klobouk tengai a šerpu kesa. Měli také tři potvrzení osobní identifikační papíry, cestovní pas, který zaručoval volné
cestování po celém Japonsku a potvrzení o příslušnosti k určitému klášteru. Každý mnich měl domovský klášter.

v K j ó t u , Japonci ho ale neberou. V ů č i jeho v ý r o b k ů m jsou

Tohle musel mít každý mnich. Každý Komusó meditoval, cvičil. Jde o to, jak daleko se kdo na té cestě dostal.

si ho nekoupí, jen proto, že není Japonec.

Jaký je rozvrh hodin v takovém klášteře? Ráno ve čtyři se vstává, potom jsou obřady, včetně zazenu, pak se meditujena šakuhači společnou hrou určitých skladeb, pak je zazen, odpoledne je věnováno bojovým uměním, cvičením. Šlo o samurajský řád a mnich
se kdykoliv mohl znovu stát samurajem. Pak následovaly večerní
obřady a pro okruh zasvěcených esoterické obřady v noci.
Třikrát od měsíce měl každý mnich povinnost v y j í t za brány
kláštera a při hře (s kloboukem tengaiem, nesměl ukazovat tvář)
vyprošovat almužny pro klášter a pro sebe.
Během dopoledne každý cvičil sám. Je to jak v hudební škole.
Všichni, každý jinak, hrají jednu skladbu.
T a k jsme i my hráli školní koncert a zachoval se tento princip. Sedm z nás hrálo najednou skladbu Rokudan.

Cizinec to pozná, až když v y s t u d u j e . T ř e b a T o m Deaver vystudoval u mistra Jamagučiho, učil se řadu let ve slavné škole,
p ř e d s u d k y jen proto, že není Japonec, přestože zvukově jsou jeho flétny uznávané a ctěné. Uživí se jako výrobce, ale existuje
pořád řada hráčů, kteří, přestože se jim nástroj líbí zvukově, tak

Smysl pro

detail je Japoncům

až asketickěm cvičení.

vlastní.

Umějí se

ko třeba při hře na indické bubínky tabla,
Jak

také potrápit při

Tkví tajemství hry na šakuhači, právě tak jav celoživotním cvičení?

cvičí mistři?

Myslím, že hra je pro ně jejich cvičení zenu. Nedá se to nacvičit. Je to aktivita, která je na celý život. Když chtějí nacvičit skladbu, kterou ještě nehráli, cvičí jako všichni ostatní. Když je ale jednou člověk mistr, tak všechny tradiční skladby zná, a potom hraje svou osobností, co ho napadá. Je to praktikování suizenu.
Meditace. Včetně koncertů.

Smysl je jediný - dosažení tzv. Buddhovství jediného tónu.

To platí pro tu úzkou skupinu lidí, kteří se v ě n u j í zenové tradici, ale těch je ze všech šakuhačistů jen 1%. Většina ostatních
hraje na šakuhači jako na řadový hudební nástroj. H o n k j o k u je
vůbec nezajímá.

nakladatelství DharmaGaia

Nakladatelství Maťa a DharmaGaia společně vydávají

vydalo
Lao-c'; Tao te ťing (Nejobsažnější a nejtajemnější text v historii celé
čínské literatury znovu v excelentním a dnes už klasickém „odeonském"
překladu Berty Krebsové spolu s rozsáhlými komentáři. Po 26 letech
v novém vydání, doplněném i originálním čínským textem!)
Aldous Huxley: Brány vnímání (Klasický dokument o neortodoxním
hledání duchovní zkušenosti - slavný esej anglického spisovatele, myslitele, velkého vizionáře a filosofa o osobní zkušenosti s psychedclickou
drogou meskalinem, zkušeností, která se podle jeho vlastních slov stala
skutečným milníkem v jeho životě. Spolu s nakl. Mata)
Thánissaró Bhikhu: Mysl odpoutaná jako oheň. Symbolika raných
buddhistických textů (Brilantní esej anglického théravádového mnicha
o psychologii osvobozené mysli)
Dennis Genpo Merzel: Oko nikdy nespí. Přímo do srdce zenu
(Slavnou báseň 3. patriarchy čínského zenu komentuje vynikající americký zenový učitel)
Jiddu Krishnamurti: Vnitřní revoluce {Reprezentativní výběr přednášek
a textů jednoho z nejvýznamnějších duchovních učitelů současnosti)
Peter T. Furst: Halucinogeny a kultura (Studie harvardského
antropologa o rituálním užívání halucinogenů v magii a náboženství
přírodních národů. Spolu s nakl. Mata)
Distribuce: DharmaGaia, Uhelný trh 1, 110 00 Praha 1,
tel./fax: 02/24238551
Mata, velkoobchod s knihami Lublaňská 34, Praha 2, tel./fax: 02/291925

T i m o t h y Leary

Chaos a kyberkultura
Průkopník průzkumu vnitřního vesmíru, počítačový nadšenec a kyberdelický guru zkoumá metafyzické a vývojové souvislosti osobních počítačů.
Jeho myšlenky, zahrnující média a kulturu, politiku a psychologii, mysl
i chaos, otevírají možnosti tady a teď.
„Skutečný vizionář potenciálu lidské mysli a lidského ducha."
(Wiiliam S. Burroughs)
Z obsahu vyjímáme
KYBERNETIKA A OVLÁDÁNÍ CHAOSU: Jak jsem se stal obojživelníkem; Rozhovor s Williamem Gibsonem; Umělá inteligence: Hesseho prorocká Hra se skleněnými perlami-. Jak nastartovat váš biocomputer; Osobní
počítače, osobní svoboda; KONTRAKULTURY: Woodstocká generace;
Od yippies k yuppies; Kyberpunker: jedinec jako kormidefník realitou;
Nová rasa; Elektronické kultury; Kmotr: rozhovor s Winonou Ryderovou;
INFOCHEMICKÉ LÁTKY & DROGOVÉ VÁLKY: Rozhovor s Williamem S. Burroughsem; Sociologie LSD; MDMA: droga 80. let; Případ inteligentního užívání drog; KYBEROTIKA: Hledání dokonalého afrodisiaka; Proměna rolí pohlaví; Digitální probuzení erotického mozku; Brož., asi
300 str., asi 250 Kč.
Distribuce
Maťa, velkoobchod s knihami, Lublaňská 34, Praha 2, tel./fax (02) 291925;
SR: Eugenika, Fedinova 10, 851 00 Bratislava, tel. (07) 82992
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Zdeněk Kratochvíl (1952) od roku 1 9 9 0 přednáší na katedře filosofie Přírodovědecké fakulty UK. Filosofii a religionistiku přednáší i na FF UK. Zabývá se vztahem filosofie, víry, m ý t u a vědy. S Radkem C h l u p e m pracuje na kompletním překladu souboru hermetických spisů C o r p u s H e r m e t i c u m (předpokládaný rok vydání 1999). Publikoval v časopisech PARAF, Souvislosti, Prostor. Z jeho textů dosud vyšlo: Lesk a bída astrologie (1990), Mýtus, filosofie a věda (jako skripta I 1991, II 1992, knižně 1993), Prolínání
svétů. Středoplatónská filosofie v náboženských proudech pozdní antiky (1991), Řečtí apologeti (1992), Hérakleitos z Efezu - Řeč
o povaze bytí (překlad a komentář, se Štěpánem Kosíkem 1993), Filosofie živé přírody (1994), Evangelium pravdy (překlad s výkladem, 1994), Od m ý t u k logu (s Janem Bouzkem 1994), Studie o křesťanství a řecké filosofii (1994), Řeč umění a archaické filosofie (s Janem Bouzkem 1995), Výchova, zřejmost, vědomí (1995), Proměny interpretací (s Janem Bouzkem 1996), Pramen poznání
(1996), Problémy myšlení přirozenosti ( 1 9 9 7 , v tisku). Připravuje velkou studii o Hérakleitovi.

Reinkarnace a křesťanství
Proč je v dnešní době a v našem kulturním
okruhu tak zajímavé mluvit o reinkarnaci
a proč se v současné Evropě a Severní Americe
toto téma v širším měřítku objevuje?
Na to jsou dva pohledy: jeden extrém je,
že lidi blbnou všelijak, tak i takhle, ale jiné
výkladové hledisko může být, že je to sebezáchovná reakce — možná — na stav, kdy se
příliš moc dlouho předstíralo, že nic takového není potřeba, že takové „nebezpečí" vůbec není.
A reinkarnace v křesťanství?
To je taková divná otázka, protože to, co
činí křesťanství křesťanstvím, se nemusí skrze reinkarnaci vyjadřovat. Ale když už by
se to uvedlo do souvislosti, tak v zásadě
jedna možnost je pochopit křesťanství jako určitý extrém obecné transkulturní
duchovní moudrosti o tom, že cílem je
vymanění se z reinkarnačního kruhu.
A křesťanství bylo extrémem v tom, že
o tom kruhu není většinou řeč. Ne ve
smyslu, že by se ta řeč musela zakazovat,
ale že to není to, o co tam jde. Když by
se to chtělo přeložit do jazyka reinkarnačního, tak by se to vlastně převedlo na to,
že by se jen akcentoval nárok chovat se
tak, jako kdyby reinkarnace nebyla. Křesťanský optimismus je založen na tom, že
jde o projev božství zcela zásadnějšího typu, takže to vlastně tudy vůbec jít nemusí. Je dobře představitelné, že ideální
typ křesťana vůbec - z povahy věci - nemusí mít s reinkarnací nic společného, ne
proto, že by to měl zakázané, ale že to
prostě není potřeba. Proto je možné občas mluvit o reinkarnaci v rámci křesťanství jako o určité nedokonalosti přijetí.
Protože plná lidská aktualizace - theiósis,
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zbožštění - už žádnou reinkarnaci nepotřebuje. Ale jedna věc je ideál, a druhá je fandit s i , že takto na tom jsme a ještě další věc
je to formálně deklarovat.
V češtině před několika lety — dokonce s církevním schválením — vyšla kniha Kristus nebo
Vodnář. Jde o pastýřský list bruselského arcibiskupa a kardinála, kde je zmínka o tom, že
„23 % katolíků na Západě a dokonce 31
% praktikujících katolíků věří v převtělování."
To jsou — vzhledem k tomu, že jde zřejmě o oficiální církevní údaje — velmi vysoká čísla.
Statistiky mohou vytvořit zvláštní věci. Co
to znamená, když se řekne, že někdo věří na

reinkarnaci? To nemá s křesťanským pojetím
víry co dělat. Víra v křesťanském smyslu je
něco úplně jiného. To je jedna věc, druhá je
ta, že statistiky přinášejí nejrůznější věci a asi
i pravdivě. Vědci mívají šok z amerických
statistik, kde většina — byť jenom mírná populace dává přednost kreacionismu před
evolucí. A zrovna v zemi, která se chlubí, že
je vzorem veškeré vědeckosti. Samozřejmé je
urážlivé srovnávat reinkarnaci s kreacionismem, protože kreacionismus je evidentní hloupost, kdežto reinkarnace je stará
transkulturní moudrost.
Velká popularita těchto duchovních nauk
nemusí nutně být k dobrému, protože jejich
chytlavost je často v pouhé exotičnosti nebo
v jejich obecném nepochopení. Je to pak jen
způsob, jak se vyvléknout z odpovědnosti
za vlastní život, jak ho převést na problémy nějakého minulého života, případně si
ten minulý život vymyslet (třeba nevědomě) tak - např. za pomoci nějaké regresní techniky - abych se cítil zdůvodněn
a ospravedlněn. Ještě větší zhůvěřilost je říkat si: no, tak teď už ne, ale v příštím životě. Tam, kde reinkarnace znamená tohle šťourání se v minulých životech, nebo
těšení se na budoucí, tak je to úplně mimo
mísu. Současná četnost je možná příznakem takovýchto věcí, nebo je to možná
moje škarohlídství - ale spíš se toho bojím.
Nebojím se reinkarnace, ale jejího nekulturního čtení, protože vždy když potkáváme něco, s čím nemáme zkušenost,
tak jsme v pokušení to přijmout v nějaké nekulturní podobě, prostě nechat se
zblbnout pouhou nezvyklostí té věci.
Proto si myslím, že ti, kdo reagují popuzeně, za prvé jednají nemoudře, protože
reagují popuzeně na něco, co patří k velmi starobylé a transkulturní duchovní
moudrosti. Na druhé straně ale k tomu

většinou bohužel mají velmi rozumné důvody z úplně jiné oblasti, protože se s tím často třeští naprosto nesmyslnými způsoby.
Stejně nesmyslnými, jako se zase odpůrci
reinkarnace zaštiťují tou či onou naukou,
která je sama o sobě taky hluboká, ale když
se s ní zachází takhle, stává se nesmyslem.
Byla reinkarnace ve dvoutisícileté historii
křesťanství v některé době či specifické skupině
nějak
výrazněji formulována?
Ano, třeba u některých křesťanských gnostiků, nebo u některých řeckých církevních
křesťanů, ale je to vesměs - až na v ý j i m k y jenom náznakové. Protože to, co dělá křesťanství křesťanstvím (zdůraznění spásy tady
a ted) je formálně velmi analogické indickým nebo řeckým duchovním naukám, rozdíl je v tom, že se v něm mnohem vážněji
bere fyzický aspekt individuality. Ze je to
opravdu o těle, skrze tělo a skrze ostatní věci časnosti. A v tom je možná důvod, proč
v křesťanství o reinkarnaci většinou nebývá
řeč. Reinkarnace je hluboký mýtus a jeho
nebezpečí je, když se používá k rozjivování.
To se ale může stát nejenom s reinkarnací,
že se z toho udělá zásvětnictví. To je také —
myslím - pro historické křesťanství větší nebezpečí, než p ř i j í m á n í nebo o d m í t á n í
reinkarnace.
Co

myslíš pojmem

zásvětnictví?

Zásvětnictví je úpadkový a bohužel rovněž
transkulturní jev, který jde napříč náboženstvími, může se vyvinout v kterékoli kultuře jako jakýsi stín kteréhokoliv náboženství,
a nevyhnulo se ani gnosi, ani církevnímu

křesťanství. Zčásti se může jednat o jakousi
psychickou inflaci, totiž o propad na duchovní úroveň, která by odpovídala podstatně archaičtější době. A zčásti se může jednat
o to, že dost lidí rádo vidí zkratkovité řešení a upřímný etos po hlubokém smyslu zkratce, po rychlé cestě, pak zamění za onu
nelegitimní zkratku, která vlastně jen znehodnocuje časnost.
Principem zásvětnictví je přenesení zájmu
„tam", ať už na „onen svět" nebo do „věčnosti", na úkor významu toho, co je „tady", tedy tělesné, časné a hlavně přítomné. A to je
nebezpečí vyskytující se stejně v gnosi, v církevním křesťanství nebo v jiném náboženství.

Gnose
Jaký byl vztah gnose a raného křesťanství?
Gnose sama o sobě je o málo starší než křesťanství, ale na rozdíl od něj je to spíš duchovní proud. Ona je pro to už nedobrá termino-

logie, třeba to nešťastné slovo křesťanství,
které zní tak vnějškově popisně. Křesťanství je
vlastně nepěkné slovo pro všecko to, co se dělo po začátku zvěstování o Ježíši Kristu, pro
tuto zvěst a její ozvěnu. Gnose je něco jiného, nemá jeden kořen, ze kterého by se odvíjela, byť samozřejmě někteří její nepřátelé se
jí snaží odvinout od jednoho zlomyslného čarodějníka, ať už by jím byl Simon Mág nebo
někdo jiný. Jde o těsně předkřesťanský duchovní proud, o kterém těžko přesně říct, jak
vznikl, ale rozumná představa je, že je to přechodová oblast mezi heterodoxním židovstvím v řeckém světě a duchovostí řeckého
světa platónského typu. Je to evidentně synkretický jev, typickou památkou předkřesťanské gnose je Naasejský traktát, což je alegorický výklad různých mýtů o stvoření z rozličných náboženských okruhů. V křesťanské
zvěsti jsou některé gnostické motivy příležitostí pro výklad té zvěsti, a zase jiné mohou
být některým křesťanem považovány za jakési nebezpečí. To ale vždycky závisí na pozici.
Například i v kanonických novozákonních
spisech, dokonce třeba právě v těch, které
z určitého hlediska lze pochopit jako protignosticky orientované (třeba Pavel), se vyskytnou jednotlivé přejímky gnostického pojmosloví nebo celých obrazů. Například ona
formule, která se překládá navěky věků, čili ve
všech aiónech. Zvláštní kapitolou jsou potom
spisy křesťanských gnostiků, ať už uvnitř církve nebo mimo ni — to spektrum bylo vlastně
dost plynulé a zlomilo se na samotném počátku třetího století, kdy tím nejgnostičtějším extrémem v rámci církevního křesťanství byl
Klémens Alexandrijský, a naopak tím, co má
nejblíže k církevnímu pojetí křesťanství
v rámci gnostiků, by byly texty jako je Tomášovo evangelium nebo Evangelium pravdy.
To se v zásadě všechno týká druhého století.
Gnostických textů sepsaných před druhým
stoletím je dochováno velice málo. Ta již zmíněná velká gnostická evangelia mají rozumnou dataci tak kolem roku 140 - 150, takže
vůbec nepřipadá v úvahu představa, že by je
někdo někdy vylučoval z novozákonního kánonu, protože jsou to texty o dvě až tři generace mladší. Nebyly míněny jako konkurence tohoto kánonu, ale jakési jeho rozšíření,
pokračování.

Novozákonní kánon
To vypadá, jako kdyby kánon byl uzavřen
už v prvním století. Ten proces byl ale přece složitější a delší?
V prvním století uzavřen nebyl, ale všechno to, co je dnes v novozákonním kánonu,
bylo napsáno v době mezi rokem 50 a rokem
110 s tím, že u něčeho předchází starší tradice od roku 40 — 50. Podle svědectví z druhého století kánon nebyl fixní, ale obsahoval
- podle místa užívání - různý počet knih,
v zásadě zhruba mezi dvaceti až třiceti (dnešní stav je 27, ty přebývající jsou z okruhu
tradičně nazývaného sbírka apoštolských
otců), ale ke stabilizaci velmi rychle tíhne via
facti. Jsou samozřejmě výjimky, ale přibližně
vzato je ke konci druhého století skoro uzavřený. A to, co je předtím, je jakési přiroze-

né (nikoliv příkazy či zákazy) plynulé směřování k dnešnímu stavu. Pokusy o formální
nadekretování toho, co je v kánonu, jsou
vlastně velmi pozdní a umělé. Ať už je to
Decretum galasianum z 6. století nebo v katolické církvi definitivně až Tridentský koncil ve století šestnáctém. Bylo by ale naprosto falešné si myslet, že teprve tehdy byl ustaven. Kánon se via facti ustavoval ve 2. století.
Jak je tomu se zachovalostí všech těchto spisů v kontextu tehdejší doby?

Z NZ okruhu máme představu, že je všechno dobře zachované, ale to je představa veskrze falešná. Běžné je, že je zachováno procento spisů. To je podobné jako ve filosofii:
tam máme zachovány možná všechny Platónovy dialogy (určitě většinu). Z toho vzniká
optický klam, že klasickou filosofii máme
takhle hezky zachovanou celou, ale není to
pravda, většina ostatního se dochovala jenom ve zlomcích. NZ a Platón jsou výjimky, které ustavily určitý typ evropské kultury. A těžko říct, co bylo dřív: Jestli se to ustavilo podle toho, že tyto texty byly tak dobře
uchované, nebo naopak dochovanost těchto
textů je důsledkem toho, že byly tradičně považovány za důležité.
V souvislosti s reinkarnací se v určitých
kruzích vyskytuje názor, že některé texty, či
zlomky textů obsahující zmínky o reinkarnaci byly církví z kánonu vyřazeny, případně
i zničeny.
Když vezmeme za základ opisy novozákonních textů dochované na papyrech ze 2.
století, tak jak je najdeme v každém kritickém vydání řeckého originálu, není v nich
po žádné cenzuře ani stopa. To údajné vyřazení nebo zničení by se tedy muselo udát
nejpozději na začátku 2. století, kdy ovšem
církev měla moc jen nad menšinou, a to vždy
jen lokálně. Jak pak vysvětlit neexistenci takových textů ve 2. století? Problém je spíš
v tom, že veškeré staré písemné doklady
zvěsti o Ježíšovi máme pouze z pera jeho původně židovských učedníků, nebo jejich nástupců či průvodců. Naprosto chybí starý
pohled na Ježíše očima jiné kultury. Tuto
potřebu pak někteří v nové době naplňují
tím, že takové výklady projikují do staré do-
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Apokatastáze
Co znamená antický termín apokatastáze
a jakým způsobem souvisí s reinkarnací.?
To jsou dvě úplně různé věci. Apokatastázi lze snadno převést na problém astronomický. Apokatastáze je původně astronomický, nebo astrologický termín, který znamená návrat do původní pozice. Katastasis
znamená opozici a apokatastasis znamená

koliv cykličnosti - sám cyklický, ale už ho
nemáme před sebou, nemáme odkud se na
něj podívat, vidíme ho vždycky zevnitř.
Z toho plyne, že jakákoliv reinkarnační nauka musela být také uvnitř něho, čili apokatastáze je v nějakém smyslu ukončení
běžných reinkarnací. Je třeba si uvědomit,
jak to bylo s reinkarnačními naukami ve
staré době — tam samozřejmě nešlo o to, že
by reinkarnace byla smyslem, že b.y se
člověk měl snažit p r o p o j i t s m i n u l ý m i

co se (cyklicky) prošlo
opozicí. V antické astronomii a astrologii se
vždycky musí říkat apokatastáze čeho a je to vlastně geocentricky vzatá
oběžná doba. Například apokatastáze Luny je měsíc jako čas. A
ze Slunce je rok, apokatastáze Jupitera je
dvanáct let. Kromě toho se výraz apokatastáze užívá také obecně: jako návrat do původního stavu světa to bylo tzv. thema mundi, jakýsi myšlený horoskop světa při jeho
vzniku - nebo alespoň toho našeho typu
světa. Nebyla jistota, jak velké je to číslo,
proto se většinou udávala nějaká symbolická čísla, b u d 10 000 let, což vzniklo tím, že
řecky myrioi znamená buď deset tisíc jako
číslovka nebo prostě velmi mnoho. Případně pak nějaké s y m b o l i c k é n á s o b k y 6 0 000, 4 0 000.

Objevila se apokatastáze — jako horizont
cykličnosti — v rané církvi? Jak se tam objevila a u koho?
To je dost okrajové, protože v církevních naukách je samozřejmě málo důvodů zabývat se astronomií. Bylo by směšné, k d y b y existovala nějaká „křesťanská
astronomie" (stejně jako „křesťanská matematika", protože jinak by to bylo jako
ve hře Ivana V y s k o č i l a , k d e v y s t u p u j e
profesor maďarského tělocviku a maďarské deskriptivní geometrie). Ne proto, že
by to někdo zakazoval (v liturgických textech se zpravidla nenajde tvrzení, že pětkrát pět je dvacet pět, ale vůbec to neznamená, že by to bylo zakázané). Pokud se
to vyskytne, tak jako eschatologická metafora, a je otázka, jestli v tom p ů v o d n í m
smyslu - jako výraz cykličnosti - a nebo
opravdu jen jako metafora, j a k o odkaz na
poslední horizont myslitelnosti, na který
se z povahy věci díváme vždycky j e n o m
zevnitř, naprosto nezávisle na tom, jestli
život t r a k t u j e m e lineárně nebo cyklicky.
V ů č i tomuto horizontu pak v y j d e nastejno, jestli to, co je uvnitř, si představujeme reinkarnačně, nebo ne, protože tam se
to musí potkat. A co se týče konkrétních
případů, ty by byly hlavně z Klémenta
Alexandrijského, kde apokatastáze je nejenom eschatologická metafora, ale je roz-

Přesně tak. Kromě Klémenta se apokatastáze objevuje i u Origena, tam je to zase
cyklus završující spásu úplnosti, kdy - protože je to ten poslední horizont - v jeho pojetí tam už nemůže zůstat nic nespaseného,
čili je to včetně spásy všech temných démonů. A to ne proto, že by se tím řeklo, že oni
jsou vlastně dobří, ale je to podobné, jako
v archaických duchovních naukách - apokatastází prochází úplně vše co jest a vrací se
ke svému kořeni, a ten je božský. Třeba
u Empedokla daimón, který zhřešil, cykluje
tak dlouho, až se v tom posledním cyklu jednou vrátí.
A apokatastáze a reinkarnace kromě Klémenta a Origena?
livých planet, generačního cyklu lidského života a ten poslední z nich byla sama apokatastáze.
A souvislost s reinkarnací?
Ta je poměrně volná, vlastně jenom tím,
že apokatastáze je poslední horizont jaké-

n o v i n k o u archaické doby (7 století pr.
Kr
. ) , ale to je velice hrubý nespolehlivý odhad. Bývá to připisováno b u d orfikům nebo pythagorejcům, ale tam je zase problém,
čemu se tak vlastně říká, protože texty, které
máme, jsou velmi pozdní a většina
z
nich j s o u falza.

Apokatastáze by se našla, ale buď by to
byla spíše metaforická užití (u Kappadočanů), anebo sice u křesťanských autorů,
ale ne v teologických tématech. V zásadě
by šlo o astronomické spisy. T a m je pak
vedlejší, že to psal křesťan, a není tam
teologické využití, je to věc žánru. A může a nemusí to souviset s reinkarnací.
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A to primárně nezávisí na tom, jestli píše autor křesťanský nebo nekřesťanský,
ale na tom, o křesťanství které k u l t u r y se
jedná. Takže lze předpokládat - to je hypotéza - že p ů v o d n í palestinské křesťanství - o kterém vlastně málo víme - asi
s reinkarnací nepracuje, protože u Ž i d ů
(do babylónského zajetí) p ů v o d n ě nebyla (život tam končí posledním výdechem,
a p o k u d se pak zpětně mluví o nesmrtelnosti, tak v ý h r a d n ě jako o generativní.
Proto tehdy smysl života každého člověka závisel na č e t n o s t i p o t o m s t v a . ) .
V pozdní době - na židovské p o m ě r y není ovšem vyloučeno, že to tam může
být. A v křesťanství, tak jak je známé

Často še to plete vzhledem k tomu, že se
u d á v a j í nepřesná čísla, a p o t o m není jasné, jestli je udávané číslo p o k u s o v y j á d ření platónského roku, nebo pro apokatastázi.
V současné době se často hovoří o konci věku Ryb a nástupu věku Vodnáře —jak tyto pojmy souvisí s platónským rokem?
K d y b y c h o m věděli, k d y s e z n a m e n í
a souhvězdí naposledy kryly, a k d y b y souhvězdí byla definována podobně exaktně
jako znamení, znali b y c h o m i aktuální
úhel, o který jsou tyto dvoje souřadnice nyní navzájem posunuty. Různé pokusy o stanovení tohoto úhlu nyní se pohybují od 17
do 35 stupňů. Pokud by i souhvězdí byla
dělena po 30 stupních jako znamení, pak
by nárůst rozdílového úhlu nad 30 stupňů
znamenal posunutí souhvězdí o j e d n o
znamení. Z hlediska jmen souhvězdí by
se tedy pak řeklo, že jarní bod přešel do
Vodnáře, zatímco z hlediska jmen znamení by se řeklo, že přešel do Býka.
Přes všechny tyto nejistoty bývá tento
problém čten z pozice určité „filosofie
dějin", tedy jako zkratkovitá idologizující projekce, která chce nějak pojmenovat důvodné tušení nových proměn
a nároků.

D r o g y v antice
Existují nějaké zmínky o psychotropních látkách v pozdní antice a raném křesťanství.?

z nejstarší historické p o d o b y , to závisí na
tom, o který k u l t u r n í okruh jde. V tom
řeckém to je, ale j a k o o k r a j o v á záležitost,
s p j a t á spíše s r á m c e m řecké k u l t u r y ,
a v latinském - to s a m o z ř e j m ě až na výj i m k y — není.

Platónský rok a věk Vodnáře
Souvisí nějak s apokatastází tzv. platónský
rok?
V ů b e c ne. Platónský rok je doba, po
které se znovu k r y j í znamení a souhvězdí. Formálně přesně lze určit pouze jeho
délku jako periodu procese, tj. zhruba 25
9 2 0 let. O j e d n o t l i v ý c h fázích t o h o t o
cyklu není jak rozumně mluvit, protože
exaktně d e f i n o v á n a jsou pouze znamení
(po třiceti stupních od jarního bodu). Zatímco souhvězdí j s o u v různých pohledech různě velká a zdaleka ne stejně (ne
vždy 30 stupňů). O m y l e m se ovšem tyto
dva p o j m y p l e t o u , p r o t o j e d o b r é s e
o tom zmínit. Platónský rok by byla jak o b y apokatastáze j e d n é věci: p o h y b u
souřadnic ekliptikálních vůči ekvatoriálním - oběh zdánlivého jarního b o d u .
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Pro Řecko je typické, že se tam nefetuje.
Když se to ale řekne takhle, tak to vypadá tak
trapně moralistně a zdravovědně, jako že člorvěk agituje proti drogám ve jménu mravnosti, zdraví a já nevím čeho. T a m je však důležitější jiná věc. Ono se tam samozřejmě
předtím, tj. před železnou dobou, fetovalo.
Pak došlo (před rokem 1000 př. Kr.) k proměně všeho možného: stylu života, politiky,
náboženství - nikoliv výměna náboženství za
jiné, ale stylu toho náboženství (způsobu
prožívání, porozumění, a s tím také souvisí,
výměna kulturní drogy), a to za víno. A saJ
mozřejmě kulturní droga v dané kultuře jq
ta, která se v té kultuře za drogu nepovažu
je. To je přece víno, to není droga — to by
řekli Rekové. Indiáni by tohle nikdy neřekli, ti by to viděli obráceně. V y v o z o v a t
moudra antického náboženství nebo filosofie z nějakých změněných stavů vědomí je
evidentně falešné. Platí to pro antickou filosofii, běžné náboženství, obvyklá mystéria (ta
neimportovaná). T í m spíš to platí pro křesťanství.
Lze to dokladovat nějakou konkrétní historickou zmínkou?
Rekové jsou vůči jiným drogám než vínu velmi naivní. Když Hérodotos popisuje, jak Skythové fetují, tak tomu samozřejmě tak neřekne, a mluví o tom, že ti barbaři většinou nebývají tak moc veselí, ale že
Skythové používali stan z kožené plachty,
a tam se jich sleze strašně moc a pálí tam
zvláštní druh konopí a jsou velice veselí. Je
samozřejmě jasné, co má na mysli, ale už

tenhle způsob popisu zjevně svědčí o tom,
že neví o čem je řeč (podobných dokladů
by se našlo víc). Rekové byli hrdí na to, že
vytvořili určitý styl intelektuality, estetiky,
duchovosti, který stojí na propojení na
jedné straně jasu vědomí a na straně druhé těch nevědomých sil souvisejících se
spánkem, vínem, sexualitou. Hlavně ale že
vytvořili, jak to propojovat, umějí přenášet významy mezi různými úrovněmi bdění, a co je důležité, umějí je přenášet, ne
míchat. V jejich kultuře hraje i erotika
o hodně větší roli než v kulturách jiných.
O p ě t jde o propojení nevědomých dimenzí sexu a estetickointelektuálního jasu.
Prostě se tu v ě d o m ě p ě s t u j í tyto mezivrstvy, a samozřejmě předpokladem jejich pěstování je, že je kudy. V ž d y se hledá, co je jakási přirozeně se nabízející spojnice. H e z k y je to v i d ě t na t a k o v ý c h
příkladech, jako je spojení mezi sexualitou
a estetikou prostřednictvím erotiky, nebo
propojení mezi vinným orgiasmem a intelektualitou nebo estetikou prostřednictvím
lyrických pijáckých písní. Existuje úsloví,
že řecká lyrika se nedá rozumně číst ani ve
střízlivém, ani v opilém stavu. Funguje jenom v tom mezi a na tohle oni byli velmi
hrdí.
Daly by se najít nějaké stopy používání
drog
v
antických
mystériích,
například
v Eleusíně?
Lze si představit leccos, víme o těchto
mystériích dost málo a mohly tam být různé asijské importy. Ale zrovna Eleúsis má tu
nejsublimovanější podobu orgiasmu. Sa-

mozřejmě, každá mystéria jsou průchodem
k oné spodní stránce. Ale zrovna eleusínská
mystéria - čili ta nejvýznamnější v Řecku jsou, přestože se prochází přes ostře sexuální m o t i v y , na antické p o m ě r y vrchol
slušňáctví. Čímž nemyslím nějaké puritánství, takoví oni tedy vůbec nebyli. Erotická
témata se p o j e d n á v a j í jako jedna - ne
ovšem jediná - z centrálních částí náboženské moudrosti. Drogy, to je jako výstřednost nepředstavitelné, a hlavně o tom nic
nesvědčí.

A víno - jako řecká droga — ve vztahu k jiným drogám?
Kdybychom se drželi téhle antické pozice,
tak bychom řekli, že víno nebudeme považovat za drogu. Bylo by jen škoda (a ne z důvodů zdravotních, ale kulturních, duchovních!) se opíjet jak čuňata v jednom kuse, ale
zrovna tak by bylo škodlivé být úplný abstinent. A s ostatními drogami, o těch ani
nechceme vědět, že jsou.
Kdyby chtěl člověk dneska tuto antickou
pozici držet, tak by měl na jedné straně problémy se svazem abstinentů a na druhou
stranu by vypadal naivně moralistně a zdravovědně. V takto zásadním odporu vůči jakékoliv formě jakýchkoliv drog.
Jinak by se dalo ovšem říci, že každá kultura má svou kulturní drogu, jen se to nesmí míchat. Protože když se alkohol přenese k Indiánům, tak to udělá paseku, a pod o b n o u paseku dělá, když se z jiného
kontinentu přenese nějaká droga do Evropy
(třeba severoasijské muchomůrky). Každá
kultura má svou drogu - každá jinou - na
tom není nic špatného — a ty jsou na sebe
žárlivé, podobně jako ty kultury. Proto se
z pozice jedné každé drogy říká, že ty ostatní jsou strašně škodlivé. A ve skutečnosti je
škodlivé hlavně to míchání.

Droga jako volba
typu auchovosti
A tvoje osobní pozice?
Já to považuji za věc volby. Myslím, že
otázka, jestli drogy ano nebo ne - teď
myslím drogy v nejširším slova smyslu,
nejen v tom apriori pejorativním, prostě
jakékoliv substance, které mění p o d o b u
vědomí, ať už jakkoliv málo — může být
postavena jinak, než z hlediska morálního
nebo zdravotního. Může to být otázka
kulturní volby. A to dnešní zamíchání
drog napříč kulturami je ekvivalent míchání kultur v planetárním měřítku, což
je na jedné straně velká příležitost, na
straně druhé velká rozplizlost a změť. Já
b y c h , zcela pro sebe, ze zcela g r e k o centrické pozice, opakoval tutéž volbu,
a tvrdě bych odmítal všechny ostatní drogy. Kdybych to měl v y j á d ř i t v symbolické zkratce, jde o to, jestli se rozhodnout
pro to antické víno, ženy, zpěv a nebo v extrémním opaku (lze si samozřejmě
představit i kulturnější alternativy) pervitin, neerotický sex, virtuální realitu.
Což mi p ř i j d e jako nejděsivější alternativa kultury, která mi nic neříká.
Proč jsou dnes drogy zase opět aktuálním tématem.?
To je možná z části záležitost míchání
kultur. M ů ž e to být záhubné v případě,
že jde o to si v náboženství užít. Když se
k jakémukoliv náboženství na světě vztáhnu tak, abych si užil, tak to má horší následky, než chci-li si užít j i n ý m způsobem. A společnost je většinou stavěná
tak, že některé způsoby užití si považuje
za nemravné, zatímco vyžití náboženské
většina společností - k r o m ě k r a j n ě atei-

stických — za nemravné nepovažuje, a tudíž se stává (když to to náboženství uhlídá) pozitivním p o j i s t n ý m ventilem. Ale
v případě, že to v tom náboženství převáží tak, že začne určovat jeho p o d o b u , tak
je to to nejpříšernější, co se může stát.
To, před čím v a r u j í mudrci každé kultury. Před r o z j í v o v á n í m se v náboženství.
A je jedno, jestli to má p o d o b y drogové
nebo nedrogové.

Když se argumentuje apokryfy, zvláště tou
vrstvou lidových legend, tak se musí vědět,
že to jsou lidové legendy. A může se s nimi
argumentovat jako s dokladem lidové zbožnosti v době jejich vzniku. Představa, že by
např. syrská lidová zbožnost třetího století nebo dokonce křižácká legenda - měla nějaký pramenný vztah k Ježíšovi, je hodně velkou iluzí. Samozřejmě, že to nikdy nemůžu

O takové věci se mi těžko m l u v í . První p o k u š e n í je z a u j m o u t znaleckou pozici a strašlivě to sepsout: zachází se tu
v j e d n é řadě s p r a m e n y , které m a j í charakter p r a m e n ů historických, a s prameny, které m a j í charakter n á b o ž e n s k ý což ne v ž d y je to samé - a současně
s p r a m e n y řekněme lidových legend. Navíc ten hlavní problém by byl v záměně
transkulturních analogií a vlivů. Záměně
analogie za vliv a naopak. J i n d y jde spíš
o míšení d i s k u r z ů - např. n e m ů ž u s poh á d k o u zacházet j a k o s h i s t o r i c k ý m pram e n e m . Přitom z toho neplyne, že pohádka je méně důležitá než historický
p r a m e n . Spousta světové literatury - ať
už v oblasti náboženské nebo jiné - je někde mezi. N ě k d y to j s o u lidové legendy
a n ě k d y je to n ě c o mezi p o d v o d e m
a z p ě t n o u r e k o n s t r u k c í . Celé je to, j a k o
by dnes někdo r e k o n s t r u o v a l české dějiny podle královehradeckého rukopisu,
nebo slovanskou mytologii podle Jiráskových Starých pověstí českých. N e j d e o to,
snižovat v ý z n a m těchto textů, a to i proto, že ty české rukopisy - falza - jsou texty krásné. Ale m u s í m vědět, jestli se tím
z a b ý v á m j a k o p r a m e n e m pro historické
d o k l a d o v á n í : pak m u s í m v y j í t z toho, že
j s o u to falza. A b u d to zahodit, nebo se
snažit zjistit, jestli p r a m e n e m k falzifikaci nebylo něco, co bych uměl o d k r ý t .
Chci-li se zabývat estetickou s t r á n k o u
věci, tak si je rád přečtu.

vyloučit, ale když něco dokladuji, tak se to
dělá naopak: ne, že to nemůžu vyloučit, ale
že to můžu doložit.
Jiná věc je, když se o tom bude psát jiný žánr - třeba historická literární fikce.
Pak to může mít h l u b o k ý smysl. T a k pracuje třeba středověké divadlo, nebo v nové době Kazantzakis. Nebo vůbec nepochopení role h r o b ů v náboženství. V každém slušném náboženství je od každého
z bohů větší počet míst narození a větší
počet hrobů, aniž by to k o m u k o l i v vadilo, a chtít se na to ptát historicky je něco,
co je s tím mimoběžné. Příklad: jeskyní
Dionýsova narození je m n o h o , j e s k y n í
Diova narození je ještě víc, jenom na Krétě vím o čtyřech. Božích hrobů je všude plno a přesmyčky jejich určení vznikají velmi snadno. Rozdíl v případě křesťanské
zvěsti je v tom, že jde o zvěst o člověku Ježíšovi, skrz kterého se ukázalo jeho božství. A součástí té zvěsti je lidské narození, a k němu patří, že se těžko může stát
na více místech. Totéž platí, p o k u d jde
o smrt. To tedy předpokládá jedno historické místo narození a jeden historický čas
narození, a za takový rozumný předpoklad
se může považovat Betlém v roce 7 př. Kr.
(což je hypotetické a dochází se k tomu
počítáním let vlády v té době panujících
císařů, navíc tehdy došlo k dlouhodobé
k o n j u n k c i Jupitera a Saturna, která je považována za betlémskou hvězdu). Zrovna
tak se rozumně předpokládá jedno místo
a čas smrti, a takový je Jeruzalém, velikonoce roku 29 nebo 30 (to je předpoklad,
ale upozorňuji, že v téměř žádném antickém životopise neznáme o nic víc).

V čem konkrétně spočívá ve zmíněné knize
analogie těchto metafor z českých dějin?

Takže věk 33 při Ježíšově ukřižování je také nejistý?

Kniha Ježíš žil v Indii se stala mezinárodním bestsellerem a velký úspěch měla i u nás.
Jak se na ni a na její úspěch díváš?
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Jistě, zajímalo by mě, kde se tohle vzalo - věděl by to možná nějaký folklorista.
Můžeš ale nějak obšírněji vysvětlit
své pocity z téhle knihy?
Proč je člověku trapno to odsoudit? Ona se strašně snadno zaujme
vnější kritická pozice, která pak vypadá jako pyšná znalecká póza. Spíše je zajímavé, jaké otázky si tady
klást. Proč ta knížka budí takový
ohlas. Nezávisle na tom, jestli je to
z nevědomosti autora, nebo ze zlovolného podvodu, a nebo že navzdory všemu, co o tom víme s
velkou pravděpodobností, jestli přece jen nemá ta kniha pravdu. To teď
necháme stranou. Já si myslím, že
autor v dobré víře kombinuje a nechává se svést svou myšlenkou. Nemohu ani vyloučit, že je to zlovolný
podvodník, který dělá kšeft - i když
si to nemyslím.
Proč to budí ohlas - snad že je to
pokus o propojení tématu, které
bylo v naší kultuře tradiční - Ježíš,
s tématy, po kterých je v Evropě
tradičně hlad — Indie, Egypt, a to
ještě tak, aby to vypadalo, že se tomu přišlo na kloub, že se tím jako
vysvětlují ty stávající verze. Kdyby
člověk — a já z toho nechci podezírat autora - byl taková mrcha, že by
chtěl psát bestseller, tak si tohle vyk a l k u l u j e . Prostě j a k o scénář
k úspěšnému americkému velkofilmu, kde se předem ví, co tam bude potřeba.
Myslíš, že bys něčemu ublížil, kdybys to začal prostě odbornicky cupovat?
V první řadě své odborné pověsti, protože odborník se takovou věcí nemá vůbec zabývat. T í m přestává být odborník. Historik, který
začne vykládat proroctví slepého
mládence, přestává být historikem.
Ministr vnitra, který v televizi zveřejní, že pátrá pomocí jasnovidce,
přestává být ministrem vnitra —
tím neříkám, že takhle nemá pátrat, ale nesmí to říct. Jde prostě
o již zmíněné míchání diskurzů,
a to se nedělá. V první řadě by tím
člověk ublížil své odborné pověsti
už tím, že by to kritizoval, protože
by měl vědět, že takovou věcí se my
odborníci nezabýváme. Jenže současně by tímto ubližoval i pověsti
odbornosti tím, že se ta odbornost
již předem deklaruje jako naprosto
nespojitá s tím, co zajímá normální lidi. Protože odborníci se zajímají jen o to, po čem nikomu jinému už vůbec nic není. A to, co zajímá většinu jiných, na to se dívají
spatra, protože s jistotou vědí, že
tohle odborníky nezajímá a dokon-

ce by bylo jakýmsi faux pas to vůbec kritizovat.
T a knížka p ř e d s t a v u j e jakési
zvláštní rozhraní - na jedné straně
zděděné úcty k významu Ježíše,
a na druhé straně pohrávání si s něčím, co je tak na pomezí pokračování v této úctě jinak než církevně
a blasfémie, takového toho odvysvětlení: on je to podvod, ono to
bylo jinak.
Balancuje to na té hraně. Obecně vzato, tento balanc bývá hezký,
bývají to zajímavé průniky, které
se dovedou uchránit té prvoplánové pietnosti, která je nakonec pro
samou pietnost hloupá, i té prvoplánové blasfémie. Já si ale stejně
myslím, že klíč té chytlavosti je
v té Indii.

Transkulturní
promítání
Nemůže to být mindrdk z Indie, tedy samozřejmě spíš z jejího typu duchovnosti než z reálné země?
Spíš to může b ý t k o m b i n a c e
m i n d r á k u z toho, jak na tom jsme
vůči tomu, co se o tom tak tradičně říká - ve škole nebo v kostele.
Kombinace tohoto mindráku
s touhou po jakési zkratce. Jako
bychom ten rozdíl chtěli někam
promítnout, abychom ho viděli.
Je symptomatické, že každá kultura má s v o j i f y z i c k o u p r o j e k č n í
plochu u nějaké jiné kultury. Pro
dnešní Evropu je to - už nějaký
čas - Indie (byť nejen ona, ale je
to hodně typické). Pro raný novověk to byla Čína, tehdejší doba se
shlédla v čínském konfuciánství
a legalismu a viděla v Číně vzor
racionální f o r m y a ideálně f u n g u jící byrokracie. Čili něco úplně jiného, než co tam chce vidět dnešní Evropa. Pak byly určité kratší
epochy, které tohle viděly i jinde
— jeden čas to byla Persie. Bylo to
tak velké, že když jakýsi filolog
(jehož j m é n o si bohužel nepamatuji) konečně přeložil Avestu
z p ř í s l u š n é h o dialektu klasické
perštiny, tak byl tvrdě osočen, že
se dopustil podvodu, nactiutrhání
a blasfémie a urazil starou Persii
a zbožné cítění osvícenců, protože od Persie všichni čekali to, co si
tam promítali. T e d y hlavně to, že
je to pramen židovství a potažmo
křesťanství. A ten fdosof, který
poctivě přeložil Avestu, byl osočen
z toho, jaké blbosti si vymyslel,
místo aby to přeložil, protože ono
je to o k r á v á c h . Šlo p r o s t ě
o m o u d r o s t j i n é h o typu, takže
z hlediska tehdejšího očekávání se
to jevilo jako dementní bačovský
vtip.

Existovalo
takovéto promítací plátno už někde ve starověku?
Řecká antika měla tenhle mindrák na Egypt. O každém, kdo
v Řecku něco znamenal, se říkalo,
že si to přinesl z Egypta. A řešil se
tím taky mindrák vůči sousedům,
ono šlo těžko říct, že něco je třeba
z Lýdie nebo z Frýgie, když to byli předtím nepřátelé a sousedi. Je to
podobný trapas, jako k d y b y někdo
v době národního obrození přiznal, že to, co ví, má z německé
univerzity, kdežto když řekne: já
jsem si to přivezl z Ameriky, tak to
už je jiná. Prostě si to zase promítáme někam, kde nemáme jak rozpoznat, jestli to tam je nebo není,
a už jednou to před námi někdo
udělal, takže pro to máme jakýsi
mustr. Navíc máme spolehlivě doloženo, že tam řada velmi moudrých věcí je, a zrovna tak máme
spolehlivě doloženo, že je tam řada
věcí velmi zvláštních, takže by
vlastně nebylo divu, kdybychom
tam nenalezli i to, co tam chceme
vidět.
Nechceš se zmínit
o žánru té knihy?

alespoň ještě

Už žánrem je to něco jiného než
historická studie, ta prostě pracuje jinak. Je to něco jiného, než studie religionistická, i ta pracuje jinak. Pokud by to byl podvod - což
já nevím - tak v tom, k d y b y se to
vydávalo za historii nebo religionistiku. Pokud to není podvod což já nevím - tak je to popis vidění toho, jak to viděl autor. Ten
si ale musí, aby nenastala skrumáž, vybrat žánr. Asi adekvátní by
mohl být historický fiktivní román, ale spíše taková ta postmoderni licence typu Umberta Ecca.
Problém je, že mně je ta kniha nepřijatelná právě tím, že tak trochu
dělá — možná ona sama ne, možná
jenom způsob knižní prezentace dojem, jako k d y b y to měla být
historie nebo religionistika. Nejde
o to chytat na omylech, ty b u d o u
v historické či religionistické práci taky, i když by jich tam mělo
být podstatně méně. Hlavní rozdíl
je rozdíl žánru, to se prostě dělá jinak, s jinou metodikou. A to z povahy věci zajímá mnohem míň lidí. Už to ale o něčem vypovídá.
Buď je to z povahy věci ten případ,
že jakožto lidé jsme většinou lidé
tupí a většinu nás zajímají spíš blbosti, než něco rozumného, zrovna tak ale je to výklad o nešťastné
zplanělosti naší odbornosti. Když
už to vlastně skoro nikoho nezajímá. A zchlazovat si žáhu na tom,
že by se tam hledaly chyby, to je
opravdu nepodstatné.

Demytologizace
Proč se to chce vidět zrovna v Indii
a proč to tak dobře funguje?
Vedle té již zmíněné projekce
tam je ještě jiná věc: hlad po archaičnosti. A tu Indie prezentuje. Já
si to vykládám tak, že je to nespokojenost s demytologizací. To, co
evropská kultura provedla, je demytologizující sebevražda. A to z poloviny určitým výkladem křesťanství a z poloviny určitým typem
ateismu. Následkem obojího bílý
svět spáchal jakousi kulturní sebevraždu. Naštěstí ne úplně, protože
to úplně nejde. Ten hlad po mýtu
se ozývá, a je tak velký, protože to,
co bylo zabito, samozřejmě naštěstí nikoliv úplně, je mytopoetická
vnímavost. Ozývá se v citu pro přírodu, vnímavostí k archaickým věcem, v hladu po všem neevropském. To je na jednu stranu velká
příležitost a na druhou velmi nebezpečná situace.
Dalo by se říct, že to pak vyvře takovými nebezpečnými způsoby, jako je
nacismus nebo komunismus?
Například nacismus žil a žije
přesně z tohohle etosu, z tohoto
nadšení. Já ale myslím, že dnes hrozí něco jiného - jakási taková omáčka, rozpliznutí. A rozpliznutí ne
v synkretismus, to je pozitivní věc,
ale v tom, že tenhle způsob traktování duchovnosti umožňuje nenárokovat její dopad do reálného života.
Ten oprávněný hlad po něčem je
z pochopitelných důvodů strašlivě
poznamenaný karenčním syndromem, tou nadržeností. Hlad po mytopoetické zkušenosti je tak veliký,
že je tím pádem uspokojován i mimořádně špatnými podobami. Spatnými ne ve smyslu morálním, ale
třeba co do hloubky úrovně. Pouhá
jinakost či nezvyklost jsou už hodnoty. V tom a nikoliv v synkretismu
vidím nebezpečí.

Nová mytologie
Vzniká — nebo může vzniknout —
v současnosti nějaká nová mytologie,
a pokud ano, tak jaká?
To je velká otázka, ale on se tím
hlavně nikdo nezabývá. Nevěřím
tomu, že může vzniknout něco jako
nová mytologie. To, co se děje, je
oživení některých typů mytopoetických obrazů.
Slo mi o to, jestli ta skutečná historická realita — myslím tím povědomí
o ní— není uzavřena v malých ostrůvcích odborníků a obecné povědomí
o těchto věcech už vůbec není historické?

To ano, a z jistého hlediska je to
tragédie, protože se tím zahazuje
dva a půl tisíciletá práce. Na druhou stranu, když tato práce neuspokojuje, pak se tomu nedivím.
Mohli bychom použít třeba metaforu, že když nějací pečliví rodiče
pracně staví chalupu pro své děti
a ty jsou nuceny tam povinně jezdit, takže až dorostou, se této povinnosti nadšeně zbaví a rodiče to
hodnotí jako nevděk. Podobně tomu může být mezi pečlivě vypěstovanou evropskou racionalitou a její dnešní malou váhou. Někteří
vědci naříkají, že má věda ve společnosti malou váhu, přestože nám
posloužila auťáky a televizí. Nedivím se jim, že na to naříkají, protože v jistém smyslu to je škoda, když
se něco tak pracně a dlouho dělaného a vypěstovaného do velké složitosti a umu, takhle znevažuje, na
druhou stranu, když to neuspokojuje, tak proč nedělat něco jiného?
Podraz je v tom, že se dost často
tváříme, že bychom chtěli obojí naráz. To je to, co z jiné strany dělá
neokonzervatismus: my bychom
chtěli technickou společnost, ale
nábožensky vytříbenou morálku.
To nejde, to je pokrytecké.
V čem myslíš, že se stala chyba?
V zásadě ta chyba je - popsáno
řeckým způsobem - v rozpojení toho vztahu temného a světlého. Najednou se to temné začne světlého
štítit a to přestane být živeno sublimací z toho spodního. O d t u d pak
plyne všechno to odtělesnění, moralizace, zásvětnictví. Odtělesnění jak
náboženské — v určitém výkladu
křesťanství, nebo i jiných náboženství, spiritismu aj. - tak i v geometrizaci vědy. Ne, že by věda, nebo přímo geometrie, byla špatná
(geometrie je nádherná a má vhodné aplikace), problém tkví v záměně těchto obrazů skutečnosti.
Když se myšlení takto odpojí od
svých zdrojů, tak se samozřejmě po
čase objeví karenční syndrom. A to
je ten případ, kdy se slušný pán jede
do lázní vyřádit. Pak je samozřejmé
velká pravděpodobnost, že spolkne
první děsivost, která je po cestě.
To je, myslím, základní obraz naší civilizace (pokud se tak vůbec ještě dá nazývat). To je situace, která
tady ještě nebyla, aby nějaká kultura, která má tak obrovský ekonomický, intelektuální a náboženský
potenciál, byla ve všech těchto oblastech tak bezmocná.
Duchovní potenciál není přístupný, intelektuální potenciál se rozvíjí dál, ale kromě experta té které vědy to už nikoho jiného celkem nezajímá. A ten ekonomický potenciál

je taky tak rozpačitě nepoužitelný,
protože se vlastně používá jenom
k tomu, aby se množily potřeby, nikoliv k naplnění něčeho, k čemu by
to měl být prostředek.
Naše současná situace (a kultura)
je analogická tomu, jako když velmi
bohatý pán v letech, nešťastný z toho, že mu to bohatství není k tomu,
k čemu si myslel, vyrazí na freje.
Můžete mu poradit, aby si dával pozor, protože to nemusí dobře dopadnout. Přitom měřítkem toho
dobře nebo špatně není jestli přijde
o majetek. Půvab toho, že vyráží, je
v tom, že je ochoten to riskovat, ale
musí to být pro něco a ne jenom
pro ten rajc.
K něčemu takovému by snad pomohlo
důkladné poznání současného
stavu?
Mě štve, že všichni religionisté,
které znám, z k o u m a j í všemožná
exotická náboženství, pokud možno
na opačném konci světa a v etniku
jiné barvy pleti. Přitom typ náboženství, který není zkoumán (nebo
o tom nevím), je to reálné náboženství současné bílé kultury. To bílé
samozřejmě nemyslím nějak striktně omezeně, protože ta kultura je
planetární a pomíchaná, a už vůbec
to nemyslím rasisticky.
To je něco, o čem se nic neví.
Část lidí předstírá, že je to v zásadě
ta či ona forma křesťanství, část lidí předstírá, že je to ta či ona forma
ateismu, sem tam se najde někdo,
kdo předstírá, že je to zase něco jiného. Je jasné, že tyhle podoby na
tom měly - a nějak i mají - podíl,
ale současně je jasné, že tahle společnost funguje nějak jinak a ono se
moc neví jak.
Jak by se to tedy mělo brát?
Právě podle toho, co v náboženské, nebo alespoň v takové polonáboženské oblasti, vzbuzuje zájem.
Nebo kam se promítají ty nesplněné touhy. Co má povahu něčeho
podstatného: tohle je ta pohádka,
na kterou si nenechám sahat.
A

tvoje postavení?

Dodatečně se omlouvám za ten
tón, kterým je každý pokus o vysvětlování vždy v nebezpečí, že poškozuje vnitřní zajímavost tématu.
Snažím se jen o to, aby historická
nebo pojmoslovná stránka nebyla
obětí ideologizace různých vizí. Ty
se sice nemusejí vázat na historii
a mohou mít svá vlastní pojmosloví, ale nesmějí manipulovat s textovými prameny.
Se Zdeňkem Kratochvílem za BARÁKU
rozmlouval Pavel Hlavatý

Svět už dávno byl, když na něj přišel bůh. Uložil si ryby do malé laguny, ale když spal, vylezl z díry v zemi předek Guaykurú a ukradl mu je. Ráno bůh počítal své ryby, a chyběly mu. Postavil na
stráž bílou volavku.
Jak zapadlo slunce,
usnula.
Postavil ptáka čahá — usnul, jak vyšla večernice.
Postavil černého ibise karau, a ten uhlídal. Bůh strčil ruku do díry v zemi a vytáhl Guaykurúa:
„Vítej, bratře." Člověk plakal, sám, vytáhl mu tedy bůh ženu.
Vytáhl pak celé kmeny, také Portugalce,
Spaněly,
Paraguayce.
Rozdělil zemi mezi národy a na Guaykurú zapomněl.
Přišli si stěžovat,
a

on

řekl:

„Už pro

vás

nic

není.

Vybojujte

si

místo

a

vládněte

druhým."

Proto jsme

dobří bojovníci.

Indiánská legenda

Nastávající m a m i n k a z k m e n e K a ď u v e o
Abychom pochopili symboliku ornamentů domorodců, musíme si uvědomit, nakolik je jejich mentalita ovlivněna posvátnou mytologií. Tak pojem narození člověka je zcela totožný s pojmem zrození slunce. Panna spolkne lesklou bobuli, jehlici borovice, špičku šípu nebo jiný symbol slunečního paprsku, otěhotní a jako matka Země porodí synka, který rychle roste, dělá zázraky, nasytí lidi a přinese jim zdraví,
oheň a jiné medicíny. Ve variantě podobné našemu Jonáši nebo Noemu (nebo Červené Karkulce!) vstoupí udatný hrdina na západě do útrob v temnotách, propluje potopou v rybě či lodi a vystoupí na východě
s pomocí ptáka, posla dobrých zpráv, když voda opadá do propasti. Mladá kaďuvejská maminka pokryla své tělo ornamenty, snad aby se její syn stal náčelníkem, vůdcem svého lidu.
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Tuto indiánskou legendu, p o n ě k u d ovlivněn o u p ů s o b e n í m jezuitských misionářů, si autent i c k y z a p s a l v J i ž n í A m e r i c e p o č á t k e m století d o
d e n í k u český cestovatel A l b e r t o V o j t ě c h Fric
(1882 - 1944). V y p r a v o v a l m u j i n á č e l n í k o b á vaného bojovného jízdního kmene, známého
pod jménem Guaykurú - Kaďuveo, považovaného za nejhrdější národ mezi hrdými indiány
v p o v o d í h o r n í h o toku rio Paraguay, j a z y k o v ě
příbuzného

s

kmeny

„Cé"

(Araukáni

-

Rankelčé, Tehuelčé apod.), kteří ovládali jižněji položenou p a m p u a jižní A n d y , dosahovah až
do Patagonie a Chile a dali v e l k o u p r á c i argentinské a chilské a r m á d ě , než se je podařilo koncem m i n u l é h o století p o k o ř i t a z v e l k é části vyhubit.
Ioáta z k m e n e Č a x n a k o k o
Mladící všech kmenů, kde si žena volila muže, se snažili získat náklonnost nevěsty tím, že se krášlili: nechali si narůst dlouhý vlas a pečlivě si ho hleděli. Provrtávali
si kůži pro různé ozdoby, na krk navěsili náhrdelníky se zuby svých loveckých
trofejí jako důkaz schopnosti uživit rodinu.

Kaďuveové,

sídlící v n í ž i n á c h Mato

Grossa mezi ř e k o u P a r a g u a y a p o h o ř í m i Serra
B o d e q u e n a a Serra dos Gaviaos (Orlí h o r y ) , b y li za svou udatnost naopak odměněni brazilskou
vládou. Za účinnou pomoc ve válce proti Paraguayi dostali v š e c h e n d o b y t e k , z a t o u l a n ý na jej i c h ú z e m í , tisíce k u s ů , a p e č l i v ě s i h o o z n a č k o vali. Váleční zajatci — příslušníci sousedních
k m e n ů - b y l i s p í š e n e ž o t r o k y „ a d o p t i v n í m i dětm i " , m ě h stejná p r á v a a n i k d o n e z n e u ž í v a l jejich práci. Když přinesla „otrokyně" trochu
d ř í v í n e b o v o d y , b y l a t o n e j s p í š l a s k a v o s t té,
která pro ni vařila.
Náčelník, stojící s r o z p ř a ž e n ý m a r u k a m a
proti měsíci v ú p l ň k u , donotoval tichý z p ě v
a dodal k legendě „na vysvětlenou":
Pak
a

S k u p i n a č a m a k o k s k ý c h žen v osadě Puerte 14 de Mayo
Za dobrého manžela byl považován dobrý lovec, který se postaral, aby se mu jeho
žena pořád líbila a zůstala i při dlouhých pochodech a těžké práci pěkně tlustá.

bůh

udělal

udělal

hezká

zvířata.

svět.

Z

koně.
ci.
jí

zvířata.

krokodýly,
Jeho

naše

syn

cigaretového

Pochopili jsme
Na

Vystříhal je

želvy,

pštrosy,

(Ježíš)

papíru.
a

od

měsíci je ještě vidět

z

listů

samá

ne-

musel

opravit

Namaloval

šťávou

těch

dob jsme jezd-

malování,

jako

ma-

ženy.

K a ď u v e o v é byli podle Frice k r á s n í lidé:
m a n d l o v é oči, stálý p o l o ú s m ě v , ušlechtilý výraz, vždy laskaví a přístupní. Zeny p ů v a b n é
i podle

evropských měřítek,

d r ž e n í m těla

i b a r v o u pleti připomínající bronzové sochy
antického
herná

jako

nebo
vize

renesančního
Sandra

umění.

Botticelliho,

li

„Nádzapsal

s i d e s e t let p ř e d F r i c e m d o d e n í k u j i n ý c e s t o v a t e l - Ital G u i d o B o g g i a n i (1861-1901), k d y ž
se mu podařilo vyfotografovat vznešenou kaďuvejskou dívku, ozdobenou podivuhodnými
ornamenty, které n e m a j í v žádné jiné kultuře
obdobu. Boggianimu vděčíme za uměleckou
d o k u m e n t a c i těchto m a l e b , z a c h y c e n ý c h v kaď u v e j s k é vesnici Nalike r o k u 1897, i za misTúgle z kmene Čamakoko
Jméno dívky znamená „šermířka" a dostala ho za svou vynikající obratnost. Zvláštními šavlemi ženy v Gran Chacu dobývaly jedlou dřeň z poražených palem Copemicia, dal se jimi ubít drzý jaguár, ale hodily se i pro bitku o budoucího manžela.

trovský fotografický vhled do světa j e d n ě c h
z posledních přírodních kultur, dosud nedot č e n ý c h v l i v e m b í l é c i v i l i z a c e . V r o c e 1901 zabili Boggianiho indiáni T u m r a h á a jen zázrakem se dodnes dochovaly některé naexpono-
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v a n e n e g a t i v y , k t e r é p ř i v e z l r o k u 1905 d o
Prahy A.V.Frič.
Asymetrické arabesky prolínané filigránskými geometrickými motivy, jimiž

kaďu-

vejské ženy i jejich otrokyně pokrývají podle
nepochopitelných pravidel svou kůži, přivedly k f i l o s o f i c k ý m ú v a h á m i s l a v n é h o f r a n c o u z ského etnologa

Clauda

Lévi-Strausse

(nar.

1908), k t e r ý K a ď u v e j e n a v š t í v i l v e třicátých
letech a p o p s a l s v o u cestu v k n i z e „ S m u t n é
t r o p y " . P o v š i m l si, ž e s n i č í m n e s r o v n a t e l n ý
styl, v i r t u ó z n í technika i z á h a d n á i n s p i r a c e
k m e n o v ý c h kreslířek (sám s h r o m á ž d i l na 400
kreseb, z nichž ani j e d n a nebyla shodná) zůstávají po generace stejné, ačkoliv k m e n prošel o d p o č á t k u 20. s t o l e t í r y c h l ý m ú p a d k e m .
V p á d bělošské civilizace se všemi p r ů v o d n í m i
z n a k y — alkoholismem, prostitucí, infekcemi —
n e g a t i v n ě o v l i v n i l v š e c h n a o s t a t n í t r a d i č n í řemesla, včetně kdysi dokonalé v ý r o b y a zdobení keramiky.
Originalitu k a ď u v e j s k é k r e s b y Lévi-Strauss
nespatřoval v prostých základních motivech,
které se nezávisle v y s k y t u j í v j i n ý c h částech
světa i v p ř e d k o l u m b o v s k é Americe (např.
u m ě n í archaické Cíny, severozápadního pobřeží K a n a d y a A l j a š k y , Nového Zélandu, nál e z y v H o p e w e l l u v ú d o l í O h i a , k e r a m i k a cadr
do v ú d o l í Mississippi, S a n t a r é m o a M a r a j ó p ř i
ú s t í A m a z o n k y , ale t a k é t ř e b a s l o v á c k é o r n a menty - jejich p ů v o d je možné vysvětlit mimo
Stařec z k m e n e Č a m a k o k o

j i n é fyziologicky j a k o entoptické vize: viz Ba-

Každý indián ovládal dokonale výraz své tváře a aby poznal, co si myslí druhý, musel
si všímat nejjemnějších změn. Přišel-li k němu běloch, nedbal na jeho slova, ale četl
z jeho tváře. Běloch ovšem v jeho tváři neviděl nic a on necítil potřebu se s cizincem
o své myšlenky dělit. Odtud asi pramení většina mylných názorů na „divochy".

r a k a č. 1/1997), ale v u m n é m a s y s t e m a t i c k é m
způsobu, jak jsou motivy navzájem kombinov á n y . U p o z o r n i l na dualismus v tvorbě (zrcadlení ženského a mužského principu - ženy malují, muži K a ď u v e o v é tvoří sošky z r ů z n ý c h
materiálů, stejná míra dekorace i abstrakce
stylu, detail a celek, střed a o k r a j , d o p l ň u j í c í
se n e v í d a n á k o m b i n a c e geometrické a k ř i v k o vé kompozice, střídání linií a ploch, u m o ž ň u jících zaměňovat negativ a pozitiv střídavým
z a m ě ř o v á n í m oka, symetrie a asymetrie, připomínající evropskou heraldiku, apod.).
K d y s i b y l y ú d a j n ě v z o r y t e t o v á n y , ale p o z d ě j i se u s t á b l a m a l b a šťávou z p l o d u s t r o m u
genipapo

(Genipa braziliensis).

Na rozdíl od

většiny mdle přesládlého tropického pralesního ovoce je jeho dužina se spoustou mišpuli
připomínajících peciček kyselá jako citrón,
o s v ě ž u j í c í a h a s í c í ž í z e ň , ale p ř e s t o h o n i k d o
n e j í . J e h o šťáva totiž v š e c h n o , s č í m p ř i j d e d o
styku - ruce, rty, zuby, jazyk, o b a r v í na modr o a t r v á tři č t y ř i t ý d n y , n e ž s e t o p o d a ř í u m ý t .
Této vlastnosti v y u ž í v a j í některé indiánské
Ž e n y z k m e n e Č a m a k o k o s o s a d n í k y z Puerto Braga
Některé indiánské kmeny trestaly ženy, přátelící se s bělochy, smrtí. Motivem byl
strach z nákazy nebo nepřijatelnost křížení s jinou rasou. V Gran Chacu byly ještě
počátkem tohoto století nacházeny stopy krutých poprav - dívky mrtvé zřejmě hladem, přivázané ke kmenům palmy a ohlodané supy.
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k m e n y k t e t o v á n í - ale t a k o v ý v z o r e k , k t e r ý
se n e m u s í v ž d y povést, p a k m u s í člověk nosit
až do smrti. Proto je v ý h o d n ě j š í b a r v u používat k malování kůže. Vymačkanou průhledně
z e l e n o u šťávu i n d i á n k y na misce r o z e t ř o u ka-

m e n e m s p r á š k o v ý m d ř e v ě n ý m uhlím, aby se
dalo kontrolovat stejnoměrné nanášení b a r v y ,
a m a l u j í „štětcem" ze štěpin b a m b u s o v é k ů r y .
P o n ě k o l i k a h o d i n á c h s e u h l í s m y j e , šťáva n a
v z d u c h u p o m a l u oxiduje a do d r u h é h o dne se
začne objevovat krásný modře azurový ornament, jehož barva je den ze dne intenzivnější.
Když po několika týdnech začne kresba blednout, je možné vzor změnit nebo opravovat tak
dlouho, až je d o v e d e n k naprosté dokonalosti.
Každý indiánský kmen měl nějakou dovednost,
kterou vynikal n a d jiné. K m e n Guató z lagun
nazývali „pány kanoí a velkých těžkých luků",
Boróry „pány zpěvů, veršů a rytmu", Camakoky „pány péřových ozdob" a Kaďuveje „pány
ornamentu".
K r o m ě z m í n ě n ý c h m a l e b n a l i d s k é m těle, k e ramice i na v y d ě l a n ý c h volských kůžích, které
sloužily v domácnostech z e j m é n a j a k o podložka na ležení a byly přímo vzorníky ornamentů
a j e j i c h k o m b i n a c í , v y t v á ř e l i s i K a ď u v e o v é také j e d n o d u c h é osobní značky — podpisy. Jsou
složené ze z á k l a d n í c h m o t i v ů (kapičky, nožičk y , srdíčka, k o l e č k a apod.) a Frič si ověřil, že
Vícente se zakrvácenou hrudi
Kouzelník Camakoko zpíval a poskakoval s neuvěřitelnou vytrvalostí z jedné nohy na druhou ve stále rychlejším tempu, chřestil posvátnou tykví, kouřil a ofukoval kouřem nemocného. Nejedl ani nepil. Po dvou i třech dnech a nocích(!) začal chrlit krev a léčení bylo u konce. Byl schopen takových výkonů jen několikrát do roka a umíral velmi mladý vysílením.

se z n i c h v n ě k t e r ý c h p ř í p a d e c h d a j í vystopov a t p ř í b u z e n s k é p o m ě r y . T e p r v e třicet let p o j e ho poslední návštěvě K a ď u v e j ů mu však došlo,
že klíčem k j e j i c h systému n e n í r o d o v á linie
u r č o v a n á „po m e č i " , ale p o k r e v n í p ř í b u z e n s t v í
podle mateřského práva.

Forma organizace

s p o l e č n o s t i , k d e m á v ů d č í p o s t a v e n í ž e n a (mat r i a r c h á t ) j e z n a k e m p r v o b y t n ě p o s p o l n é h o řádu a zdá se tedy, že k a ď u v e j s k é u m ě n í je neobyčejně

archaickým poselstvím,

předávaným

k m e n o v ý m i malířkami po dlouhé generace.

Frič m o h l v e čtyřicátých letech, k d y psal s v o u
vynikající knihu

Indiáni

Jižní Ameriky,

už

jen

v paměti zpětně, na základě někdejších náhodn ý c h p o z o r o v á n í , hledat neověřitelné souvislosti. V d o b ě j e h o m l á d í p ř e v l á d a l y t z v . „ d e g e n e rační" k l e r i k á l n í teorie (podle biblické tradice
může p ů v o d n ě dokonalý člověk, pocházející od
A d a m a , izolací od kulturního v ý v o j e - například přestěhováním do drsnějších přírodních
p o d m í n e k - k l e s n o u t až k p r i m i t i v n í m u d i v o š s t v í s p r i m i t i v n í m s p o l e č e n s k ý m z ř í z e n í m a se
Muž z kmene Kaďuveo
Čaroděj vykonával i mnoho „politických" rituálů - například sčítání hlasů při válečných
poradách. Zapálil dýmku s petunem a dával ji kolovat od úst k ústům. Vyšla-li dávka petunu pro všechny, byla válka, když nestačila, byloe uzavřeno příměří. Kdo chtěl mír, napodoboval šamanův ceremoniál - foukal kouř do všech světových stran, potil se, třásl, až
upadl do bezvědomí. Mírumilovný nebo zbabělec takové volby odstonal a do války pak
stejně nešel. Jen šaman snesl větší množství petunu — v extázi byl schopen prorokovat nebo vidět místně vzdálené věci - bylo to jeho řemeslo a byl k tomu od dětsví cvičen.

s k u p i n o v ý m manželstvím). Litoval, že neznal
e v o l u č n í teorie v časech, k d y m o h l p r a k t i c k y
p r o v á d ě t v ý z k u m v t e r é n u a že se příliš p o z d ě
seznámil s tehdy potlačovaným dílem Lewise
Henry

Morgana

ci

z

byl

vědy
tabu

umlčují

(1818-1881)

něj pečlivě plagovali,
— jaké

nové

objevy,

hříchy
když

(„Vyšší kouzelníale

pášou

nám

mladým

vědátoři,

odporují jejich
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riím,

a

jejich

vědeckou prestiž!"),

tají je před

svými

žáky,

který

aby

nezviklaly

svým

pozoro-

váním sociální organizace u severoamerických
I r o k é z ů u d ě l a l p r ů l o m v periodizaci v ý v o j e společnosti (vývoj od „divošství" přes „barbarství" k „civilizaci").
Frič i j i n í cestovatelé si n i c m é n ě p o v š i m l i mim o ř á d n é h o postavení k a ď u v e j s k ý c h žen, j e j i c h
autority a nezávislosti, slavností u příležitosti
narození a n e j v ý z n a m n ě j š í c h o k a m ž i k ů ve vývinu urozených dívek i vůdčích úloh v různých
rituálech ( p r ů v o d y bojovnic, tance, turnaje,
o b ř a d n í pitky), které však považovali za napod o b o v á n í m u ž s k ý c h rolí. Stejně si v y k l á d a l i jej i c h o r n a m e n t y : p r o t o ž e z a z n a m e n a l i , ž e s e tímto způsobem zdobí jedině ženy (kmenové mal í ř k y se těšily p o s v á t n é ú c t ě a o p r a k t i c k é
stránky života se j i m starala d r u ž i n a otrokyň),
usuzovali, že j d e o obzvláště rafinované líčení
s v ý r a z n o u e r o t i c k o u m o t i v a c í : „Kaďuvejské ženy

se

né

reputaci,"

ci

a

ke,
Otrokyně z kmene Čamakoko
Podle náboženského zákona musely ženy u Kaduvejů nosit krátce zastřižené vlasy a vytrhávat si řasy i obočí, aby nepřipomínaly pštrosa. Ornamenty se vázaly k individualitě jejich nositelky - nijak nerespektovaly reliéf obličeje a připomínaly často „mapy" čínských akupunkturistů.

a

těší na

obou
píše

mnozí indiáni jiných
aby

se

subtilní

rysy

tu

díla

by

dávají

vzhledu

na

uvědoměle

chce
ka,

být ještě
ale

muži

hezčí.

nebo
víc,

děvušek

a

krytým
rozdíl

od

lečnosti,

Nikdy

roz-

malířská

chi-

uměleckébezpochytak

systematičností."
Frič.

obličej

i

kaduvejská

dívka

modrými

ornamenty

mě

výstřihů

koketujících

svými

s

vždy
indián-

tělo
líbila

se

pudry

nahá

hlubokých

celé
se

osobně
a

-

vypadá

aby

Mně

líčidla

„Nesta-

příroda

krásně

malbou,

milenci!

cosi

nebyl

dodává

Jak
svůj

než

výrazné jako

využitkován

kterou jí dodala

vkusnou

mlouvá

mi

ženou,"

NaliJemné

hned podtrhují,

ženy

líčení

takovou

která pomaluje

divnou,
mu

vždy

krása,

rysy

transplantaci

účinek
s

do

usadili.

to jakási

lidské tělo...

a

„Zena je
čí jí jen

Je

znač-

„mnozí míšen-

stejně

tyto

provádí

erotický

Paraguay

trvale

které

košně provokujícího.
která

a

které jsou

a

zakrývají,

rurgie,

rio

kmenů přišli

oženili

linie,

obličeje

hned

ho

březích

Lévi-Strauss,

to

uměle

z

za-

pražských
tělem po-

nepobuřuje

dam

posvé-

lepší

na
spo-

sešněrovaný-

těly."

V zápětí ovšem d o d á v á , že i n d i á n k á m , které
si n e h r a j í j a k o E v r o p a n k y s falešným studem
a pokryteckou morálkou, je vyzývavé chování
cizí. N e p o t ř e b u j í s t a v ě t n a o d i v f y z i c k o u k r á s u .
Dívky se v d á v a j í již kolem dvanáctého r o k u ,
b ý v a j í často z a s l í b e n é m a n ž e l o v i j a k o d o c e l a
malé holčičky a rodiny jsou přísně monogamní
s o b a p o l n o u v ě r n o s t í , n ě k d y až za h r o b . I Lévi-Strauss p ř i z n á v á , že ačkoliv se p o d l e něj
Kaďuvejky a jejich otrokyně malují jen pro
vlastní potěšení, musel mít tento z v y k n ě j a k ý
hlubší význam. Podle nejstarších svědectví si
Aonči z kmene Čamakoko
Indiánské dívky se nestyděly za své tělo. Všichni se od malička znali a každý večer se
společně koupali. Šaty byly jen ukázkou společenského postavení a nadto překáželyí
v práci.
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příslušníci nejvyšších kast (zdejší národ uznával dědičnou šlechtu i jednotlivce povýšené do
u r o z e n é h o s t a v u ) m a l o v a l i p o u z e čelo a j e n
p l e b s s i z d o b i l celý o b l i č e j .

Antropolog Léví-Strauss

s

přezíravostí

evropocentrického vědce usuzoval, že

do-

morodci dávali tímto z p ů s o b e m , hraničícím
s h ř í c h e m , n a j e v o „ s u v e r é n n í p o h r d á n í k hlín ě , z n í ž j s m e h n ě t e n i " : „ Č l o v ě k musel být
omalovaný,
stával

aby

byl

člověkem:

v přirozeném

zvířete...

stavu,

Malby

tosti:

dávají

uskutečňují

kultuře,

od

ten,

kdo

se

nijak

nelišil
důstojnost

přechod

,hloupého

od

zvířete'

zůod

lidské

by-

přírody

ke

k

civilizované-

Ocenü také prozíravost jezui-

mu člověku..."

ty Sáncheze Labradora, který mezi Kaďuveji ž i l v l e t e c h 1 7 6 0 až 1 7 7 0 , a v i d ě l v j e j i c h
u m ě n í dílo ďáblovo. Misionáře p r o v o k o v a l o ,
že divoši skrze své u m ě n í odmítali b ý t obraz e m b o ž í m — chtěli s n a d tito p r i m i t i v n í
Atlanti svými n e u m ě l ý m i k o m p o z i c e m i v podobě

postavení hvězd

na

nebi neobratně

zobrazit s p o j e n í v e s m í r u a tohoto světa?!
Přes odpor, který v n ě m vzbuzovalo hyzdění přirozeného vzhledu lidské tváře j a k o výt v o r u Stvořitele, snažil se n a j í t n ě j a k é logick é v y s v ě t l e n í této č i n n o s t i . Z n e p o k o j o v a l o h o
m n o ž s t v í času, k t e r ý m a l o v á n í v ě n o v a l i a zanedbávali kvůli němu lov i domácí práce,
i

nepochopitelný

ním
Smějící se Míllet
Camakokové pořádali maskové tance, při nichž komunikovali s duchy zemřelých,
zvaných digičibí. Před důležitým rozhodnutím muži opustili vesnici a v lese se tajně přestrojili do honosných péřových obleků a kožešin tygrů - svých totemových
předků, zakrylií si tváře, pomalovali se červenou barvou ze semen urukií, bílou hlinkou a černou z dřevěného uhlí, vyzdobili se náramky a chřestidly apod. Ve vesnici
zatím šaman připravil taneční prostor, kam pak duchové vtrhli a bojuvali rituálními kamennými palicemi. Zeny a děti se v hrůze schovaly za narychlo zhotovenou
zástěnu nebo ukrývavaly tváře v zemi, aby se uchránily před pohledy zlých duchů.
Kdyby některá žena přišla na to, že tančící duchové jsou jen převlečení muži, vymřel by podle jejich víry celý kmen.

svých

účel:

arabesek proto,

cí žaludek?

Nebo

proto,

„Trávíhodiny

kresle-

aby

kručí-

ošálili

aby je

mohli poznat?1'' B y l s i v ě d o m ,

nepřátelé

ne-

že m a l b y m a -

jí p r o ty p o h a n y p r v o ř a d ý v ý z n a m , tím spíš,
že o nich nechtěli příliš mluvit. Indiáni byli
ochotni vysvětlit nejvýš několik jednotlivých
m o t i v ů , ale j i n a k tvrdili, že nic n e v ě d í , nebo že to z a p o m n ě l i - n e c h t ě l o se j i m o t a j e m ství

svého

„Proč jste
nářů.

kmene

tak

ptali

— „A proč máme

v z d ě l a n í běloši.
ko

vypravovat

hloupí?"
-

se

cizincům.

však

misio-

hloupí?" p t a l i

být

„Protože

se

se

nemalujete ja-

my..."
Y v o n n a Fričová

Fotografie
z

k

tomuto

výpravné

článku

monografie

byly

převzaty

nakladatelství

Titanic

„ G u i d o B o g g i a n i , f o t o g r a f (k dostání v knihkupectvích

Maťa,

knihkupců)

a

CD-ROMu

firmy

o
z

různých

muzeu
ském
Míllet z kmene Čamakoko

ze

Postižená místa šaman pevně stahuje, aby přehlušil bolest pacienta. Obzvláštní účinek se přisuzuje bandáži z kůže nějakého silou vynikajícího zvířete.

ském

v

muzeu,
a

od

vidění v

ze

Poznámky

byly

čerpány

Frice.

fotografií

G.

v

Boggianiho

Moravském

(Etnografický
na

slušných

stejnojmenného

Bler.

V.

shlédnout

Brně

jiných

indiánech

výstavu

možno

u

CD-foto

rukopisů A.

Putovní

a

vytištěny

jihoamerických
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M. Fox: Proč se dnes andělé vracejí? V poslední době se o andělích dočtete v tisku, o andělích se natáčejí televizní pořady
a filmy, vyšlo několik velmi úspěšných knih. Průzkum ukázal,
že třetina Američanů někdy v životě pocítila přítomnost andělů. To naznačuje, že v anděly nemusíte věřit. Když něco zažijete, už v to nemusíte věřit, už to není předmětem víry, ale
vaší vlastní zkušenosti. Mystika je důvěra ve vlastní zkušenost. Možná nastala doba, kdy jsme žádáni o to, abychom důvěřovali své zkušenosti s anděly.
Co je to anděl? Proč existuje?
Především, anděl je bytost velmi mocná. Nevěřte představě buclatého barokního cherubínka. Když se andělé objevili
v písmu, jejich první slova byla „Nebojte se". Byla by to první
slova cherubínků? Andělé vzbuzují úctu. Rilke dokonce napsal, že jsou strašní.
Andělé jsou myslitelé. Jsou experti na porozumění.
Rozumí, intuitivně chápou to, co obklopuje a halí všechny naše ostatní myšlenky, jak napsal Tomáš Akvinský, slavný teolog ze 13. století. Andělé jsou experti na intuici a mohou napomoci naší lidské intuici. Proto se andělé a umělci přátelí.
Ta spousta obrazů andělů naznačuje, že mezi anděly a umělci existuje hluboký přátelský vztah. Intuice je dálnice, na které se prohánějí andělé.
Andělé jsou také přáteli proroků, a my dnes proroky potřebujeme víc než kdy jindy. Potřebujeme proroky v mnoha
profesích, v každé generaci. Potřebujeme staré i mladé proroky. Co proroci dělají, ptá se rabi Heschel? Proroci zasahují, interferují. Máme-li změnit směr vývoje lidské společnosti, potřebujeme proroky, a podle Tomáše Akvinského, andělé
se v proroctvích vyznají.
Andělé mají silnou, a podle Tomáše Akvinského milující
vůli. Nejsou abstraktní intelektuálové. Jejich vědomost je vědomost srdce. Nikoliv znalost, ale moudrost.
Je tedy jasné, že tito experti na porozumění, vědění, lásku
a soucit, experti proroctví a intuice by nás mohli mnohému
naučit, především o duchovnosti. Nejsou tu pro nic za nic.
Mají důležité povinnosti, spojené s vědomostmi a svým posláním. Jednou z těch povinností je chválit. Kdekoliv kdokoliv
někde něco chválí, andělé jsou nablízku. Domnívám se dokonce, že jistý nedostatek andělů souvisí s tím, že my v západní civilizaci jsme přestali chválit. Jakmile se to znovu naučíme, andělé se vrátí.
Jak Hildegarda z Bingenu, tak Tomáš Akvinský učili, že ďábel neumí a odmítá chválit a to jej odlišuje od anděla. Jak
značná část naší kultury odmítala posledních pár set let
chválit? Co je to chvála, ne-li hluk, který dělá radost či úcta?
Neumíme-li chválit, znamená to, že z našich životů a naší kosmologie zmizela úcta a radost.
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Sheldrake: Andělé jsou spojováni s hvězdami. Ještě ve středověku lidé věřili, že nebe je zabydleno živými bytostmi, spojenými s planetami, hvězdami a snad i prostorem mezi hvězdami. Když lidé mysleli na Boha, neuvažovali v nějakých
vágních termínech nebo psychologických stavech. Mysleli velmi konkrétně na nebesa. Modlili se k Bohu, jenž je na nebesích. Dnes dokonce i většina věřících myslí, že to je jen taková metafora, která s aktuálním nebem nemá nic společného.
Nebe opanovala věda a astronomie nemá s Bohem či anděly
nic společného.
Fox: V našem životě založeném na zákonech mechaniky už
pro anděly není místo. Stroje nemají duši. Dokonce i pro teology byli posledních tři sta let andělé ožehavým tématem. Ale
andělé jsou zmiňováni v Bibli. V celých legiích. Kdykoliv hovoříme o kosmologii, zjeví se i andělé.
V prvním století, když byla sepisována Písma, bylo otázkou
číslo jedna, jestli jsou andělé naši spojenci nebo nepřátelé.
Ve starém Řecku a Římě věřil v anděly každý. Otázka ale zněla - můžete těm neviditelným silám vesmíru, které hýbou planetami a prvky, důvěřovat? Jak dalece můžeme důvěřovat vesmíru?
Je zajímavé, že Einstein, když se ho jednou zeptali, jaká že je
ta nejdůležitější otázka na světě, odpověděl: Je vesmír přátelský nebo ne?" Radím studentům, aby kdykoliv v Bibli narazí na zmínku a andělích, mysleli zároveň na Einsteina. To je
základní kosmologická otázka: Můžeme důvěřovat vesmíru?
Je vesmír přátelský?
Sheldrake: V minulosti lidé věřili, že cokoliv se stalo na
Zemi, mělo něco společného s tím, co se stalo na nebi. V mnoha tradičních kulturách existují mýty, vyprávějící o tom, jak
byli lidé inspirováni a ovlivňováni tím, co přišlo z konkrétních
hvězd. Například kmen Dogonů v Západní Africe má silnou
vazbu na Siria. Domnívám se, že je to docela přirozené, umět
se dívat na hvězdu, vědomě se s ní spojit a být tak na její energii či inteligenci jaksi podvědomě naladěn. V dávných dobách
tomu lidé zcela jistě věřili.
Důsledky jsou ohromující. Podíváme-li se na noční oblohu,
můžeme uvažovat nejen o možnosti a pravděpodobnosti, že
kolem některé hvězdy obíhají planety a na některé existují živé bytosti, ale že i samotné hvězdy mohou mít jakousi inteligenci ěi dokonce duši.
Vědci se při pátrání po existenci života ve vesmíru obvykle
soustřeďují na radiové vysílání nebo matematicky srozumitelné signály, například řady prvočísel atd. Ale je přece docela
dobře možné, že komunikace s jinými inteligencemi může být
daleko přímější. Tedy že to nebudou radiové signály, ale třeba
přímý mentální kontakt, jakási forma telepatie.

Fox: Nepochybuji o tom, že dávné civilizace věděly o komunikaci
na velké vzdálenosti daleko více, než víme a dokážeme my.
Sheldrake: Jestliže lze myšlenky přenášet rychleji než světlo, pak
vypadá problém mezihvězdné a mezigalaktické komunikace docela
jinak. Rozšíří to naše chápání a uvažování o inteligentním životě ve
vesmíru. Namísto koncentrace na hledání myslí biologických bytostí, jako jsme my sami, můžeme začít zkoumat možnost, že i planety, hvězdy a chomáče galaxií mají jakousi formu vědomí.
Tradiční kosmologie nám v tom mohou pomoci. Nebo třeba „věda
o andělích", jak ji popisují Dionýsus Areopagíta, Hildegarda
z Bingenu a Tomáš Akvinský.
Uvažujme třeba o možnosti, že slunce je schopno vědomí. To není zase až tak nepředstavitelná myšlenka, dokonce i v rámci standartních předpokladů ortodoxní vědy. Materialisté věří, že naše
mentální aktivita je důsledkem komplexních elektromagnetických
vzorců činnosti našeho mozku. Tyto elektromagnetické vzorce jsou
všeobecně považovány za jakési propojení fyzické aktivity mozku
a vědomí. Vědomí z těchto vzorců vychází. Složitost a komplexnost
těchto vzorců je ale nesrovnatelně malá, porovnáme-li je se vzorci
elektromagnetických aktivit Slunce.
Slunce je ohnivá koule plazmy poháněná nukleárními reakcemi.
Plazma je ionizovaný plyn, velmi citlivý na elektrické a magnetické
vlivy. Slunce je divadlo extrémně komplexních, rychlých, rytmických vzorců elektromagnetické aktivity v rámci různých cyklů, např. 22 let. Každých jedenáct let se magnetická polarity Slunce obrátí: severní magnetický pól se přesune na jih a naopak. Tyto
změny zapříčiňují další cykly, např. cykly výskytu slunečních skvrn
atd. Změna magnetického pólu je zase důsledkem komplexu rytmických cyklů vibrací a krouživých rezonantních vzorců elektromagnetické aktivity.
Jsme-li schopni připustit, že naše vědomí nějak souvisí s komplexy elektromagnetických vzorců aktivity našeho mozku, proč by
nemělo mít podobně vědomí i Slunce? Slunce možná myslí. Jeho
mentální aktivita je možná nějak propojena s komplexy elektromagnetických vzorů na jeho povrchu i uvnitř. Existuje-li takovéto
spojení v našem mozku, proč by nemělo existovat na Slunci a jinde?
Existuje-li vědomí Slunce, proč ne i ostatních hvězd? Všechny
hvězdy možná mají svou mentální aktivitu, život a inteligenci s ní
spojenou. A to je přesně to, čemu lidé kdysi věřili — že hvězdy jsou
sídlem inteligencí a že ty inteligence jsou andělé.
Fox: Andělé jsou často zobrazováni jako bytosti ze světla. Vím, že
jsi byl velmi zaujat výrokem Tomáše Akvinského o tom, že andělé
cestují z místa na místo, aniž by jim to zabralo jakýkoli čas.
Připomínalo ti to Einsteinovy úvahy o světle. Co takhle představit
si anděly jako fotony, nositele světla?

Wallace. Poté, co oba s Darwinem publikovali své teorie o evoluci
jako přírodním výběru, se Darwin vydal cestou materialismu, který
je dodnes převládající doktrínou akademické biologie. Všechna
evoluce se udála náhodou a cestou řady nevědomých zákonů přírody. Wallace ale došel k názoru, že evoluce je více než jen pouhý
přírodní výběr a že je řízena tvůrčí inteligencí, kterou identifikoval
jako anděly. Jeho koncepce je sumarizována v jeho poslední knize
(The world of life: Amanifestation of creative power, directive mind
a ultimate purpose).
Fascinuje mne to, že dva zakladatelé teorie evoluce postulovali
dvě tak rozdílné teorie. Jste-li tedy materialista, pak je pro vás evoluční kreativita jen výsledkem slepé náhody, věříte-li ale, že existují i jiné formy a zdroje inteligence ve vesmíru, pak jsou zde i jiné
možné zdroje tvořivosti, ať už jim říkáte andělé nebo nějak jinak.
Fox: Pevně věřím, že tak jako se bude kosmologie vracet k teorii života, budou se vracet i pojmy jako jsou andělé, protože ti k tomu
patří. Možná naší společnosti andělé přinesou více imaginace, po
které dnes tak voláme.
Ve své knize (The coming of the cosmic Christ) používám termín
hlubinný ekumenismus (deep ecumenism). Hlubinný ekumenismus podle mne jde daleko hlouběji, za rámec obvyklého náboženství, které se vztahuje k té či oné doktríně a teologické studii, a dotýká se více mystických tradic a vyznává více modlitbu i rituál.
Všechny náboženské tradice, které známe, hovoří o andělích
a duších. Lakotský šaman Ghosthorse mi jednou řekl: „Tomu, čemu
vy křesťané říkáte andělé, my indiáni říkáme duchové." To je společný základ pro všechny náboženské tradice a tady se můžeme
všichni v rámci hlubinného ekumenismu setkat. Andělé nejsou
buddhističtí, katoličtí, luteránští, anglikánští a římskokatoličtí,
andělé jsou andělé.
Hj
Žijeme v době, kdy se jako rasa musíme sami sebe zeptat - co
máme všichni společného? Tají hranice mezi kulturami a náboženstvími. Seriózní diskuse o andělích je tedy nanejvýš 1 nutná. Zvláště
důležitá tradice je tradice šamanismu. Přírodní národy žily a přežily mezi divokými zvířaty a v divoké přírodě tisíce let. Nalezly své
formy kreativity, léčení, komunikace, učení se. Značná část jejich
znalostí je již nenávratně ztracena, ale něco přece jen zůstalo. Když
jsem se modlil mezi americkými indiány, zažil jsem něco, co mi pomohlo zaplnit mezeru mé vlastní duchovní zkušenosti. I naši keltští předkové měli velmi rozvinutou teologii andělů a duchovních
ochránců.
Sheldrake: Ano. Vědomí jiného než lidského ducha je základem
náboženských zážitků prakticky v každé tradici, možná již od doby,
kdy jsme začali být lidé. Je to možná počátek veškeré lidské duchovnosti. Vědomí duchů je starší než myšlenka jednoho boha. Je
příznačné, že ani v křesťanské, židovské, ani v islámské tradici, ale
stejně tak ani v hinduistické a buddhistické tradici nemají nic proti existenci andělů. Je to divné zvláště v přísně monoteistických tradicích, jako je Islám.

Sheldrake: Mezi světem moderní fyziky a tradičními doktrínami
o andělích existují neuvěřitelné podobnosti i problémy. Jak se může něco nehmotného, ale schopného akce, pohybovat? Andělé prý
Fox: Existovala ale jedna éra, která všechny tyto duchy vyhnala
nemají tělo, nejsou z hmoty. Totéž platí pro fotony. Nejsou hmotné
z historie lidstva. Je to naše moderní éra posledních pár set let.
a detekovat je můžete jen podle jejich stop. Ačkoliv jsou tedy mezi
Ukazuje to na hluboký rozpor našeho vědomí a pokus o jakýsi rozmoderní fyzikou a středověkými ideami paralely, to, co mne na
vod s anděly a duchy. Myslím, že to také vysvětluje i cenu, kterou
moderní vědě vzrušuje nejvíc, je teorie evoluce. Ve středověku se lijsme za to museli zaplatit - ekologické katastrofy, války, hlad.
dé na přírodu dívali jako na něco fixního: ani vesmír, ani země
Konečným zesvětštěním by pak mohlo být to, že svým andělům proa příroda na ní nebyly považovány za něco, co by se dále vyvíjelo.
kážeme jen zesměšnění nebo sentiment.
Idea evoluce byla po prvé postulována v roce 1858 biology Darwinem a Wallacem. Ve fyzice se zmínka o kosmické evoluci objevila
Sheldrake: Nebo je zredukujeme jako pouhou manifestaci vlastní
až v pozdních 60. letech našeho století jako důsledek teorie ; psychiky. Mnozí moderní lidé říkají „Dobrá, lidé zažívají přítomVelkého třesku. Dnes se na celou přírodu díváme jako na neustále
nost andělů. Ale to jsou jen záblesky vlastní imaginace. Andělé ve
se vyvíjející svět, plný kreativity. Otázka ale zní — je vše věc náhoskutečnosti neexistují, jsou jen subjektivně uvnitř našich myslí."
dy, jak věří materialisté, nebo někde v pozadí existuje jakási forma
Tuto subjektivní existenci andělů lidé akceptují. Velkým úkolem
řídící inteligence?
pro nás všechny je však rozeznat objektivní existenci jiné, než lidské inteligence. ®
Tuto myšlenku jako jeden z prvních zkoumal právě Alfred Russel
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Část úkolu posunout vývoj tržní a neekologické společnosti
směrem ke společnosti trvale udržitelného rozvoje leží na vládních
akcích, jako jsou např. určité formy regulací, daní, podpor a partnerských vztahů, směřujících ke společnému cíli. jiná část bude ležet na bedrech nově organizovaných společností, které budou
schopny podporovat své zaměstnance, sloužit zákazníkům a obchodníkům, a zároveň prospívat ekologickým cílům. Ale ani vládní
regulace a zásahy, ani snaha korporací naplnit očekávání zdola nebudou stačit, pokud se lidé sami nevzdají sobeckých vizí úspěchu.
Podle filosofa Lewise Mumforda přijde základní změna teprve
tehdy, když kultura oné civilizace změní svou vizi a chápání člověka. Po dlouhém období, kdy jsme sami sebe viděli jako dobyvatele
přírody jsme na pokraji takové změny. Začínáme čelit problémům,
způsobeným stále narůstající ekonomickou mocí a nekontrolova-

tělně
rostoucí
populací.
Potřebujeme novou definici
úspěchu.
Filosof Gregory Bateson
nás viděl jako izolovaná individua a „epistemologický omyl
Západní
civilizace."
Arne
Naess, norský filosof hlubinné
ekologie naznačuje, že naše současné chyby se dotýkají celé planety. joanna Macyová, jiná hlubinná ekoložka, to vyjádřila takto:
Obvyklá volba by byla znásobit zájem o sebe samého. V takovém
případě by mi tedy nevadilo, kdybych tomu druhému neřekla:
„Neodřezávej si tu nohu. To by byl akt násilí." Nevadilo by mi to,
protože to je jeho noha, ne moje. Nuže, teď jde o lesy v Amazonii. To
totiž jsou naše vnější plíce. Začínáme si uvědomovat, že celý svět je
naše tělo.
Mají-li Naess a Macyová pravdu, že jsme si vědomi našeho stále
se rozšiřujícího vědomí sounáležitosti s celou planetou, pak nám
ona narůstající část vědomí a svědomí pomůže k úspěchu, který
bude neskonale větší, než triumf našeho malého já po vítězství nad
svými bližními nebo sousedy.
Pyšný na p ř í s p ě v e k
Pivním krokem směrem k trvale udržitelnému úspěchu je naučit se být pyšný na hodnotu darů a příspěvků jiným. Ještě dále dovedeno, znamená to snažit se o kvalitu ve využívání jakékoliv energie namísto vyžadování stále většího přísunu této energie. Z tohoto
úhlu pohledu nám zisk a bohatství pomohou přispět, i když nejsou
zárukou podnikatelského úspěchu.
Zemřeme-li poté, co jsme zbohatli z toho, že jsme ošidili penzijní fond, nebo z prodeje pesticidů, o kterých dnes víme, že jsou
škodlivější než hmyz, proti kterému jsme chtěli bojovat, budeme
považovat svůj podnikatelský život za úspěšný? Nebo, na druhé
straně, co když založíme malou společnost, která bude systematic-
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ky propagovat ekologické způsoby výroby? Možná se pak najdou šikovnější podnikatelé, kteří z ekologických inovací nadělají více peněz. Bude úspěchem, když osobně sice nezbohatneme, ale svět bude hezčí a čistší?
Definovat úspěch tak, že je lepší více rozdat než získat, není nic
nového, ani naivně idealistického. Tohle znají dějiny a lidská podstata a je to vždy víc než moc nebo peníze.
Ekonomika daru
Na potlaších kmenů Činoků, Nůtků a mezi jinými kmeny severozápadního pobřeží Tichého oceánu náčelníci rozdávají chudším
přikrývky a jiné cenné věci. Obecně řečeno, v lovecko-sběračských
společnostech byl lovec ceněn ne podle toho, kolik zabil, ale podle

toho, kolik přinesl zpět lidem. Lewis Hyde ve své nádherné knize The Gift: The
Erotic Life of Property (Dar:
erotický život majetku) rozlišuje dva druhy ekomoniky.
Výměnnou ekomoniku, ve které je nejvíce ceněn ten, kdo vlastní nejvíc, a ekonomiku daru, ve které je nejvíce ceněn ten, kdo nejvíce rozdá druhým.
Ačkoliv si většinou myslíme, ža principy ekonomiky daru mohou
fungovat nanejvýš tak v nějaké primitivní společnosti, Hyde poukazuje na to, že takto to funguje ve světě vědy. Tam je nejvíce ceněn
ne ten, kdo vlastní nejvíce znalostí, ale ten, kdo nejvíce přispěl
a obohatil vědění všech. Vědec, který sice hodně ví, ale nikomu nepřispěl, je spíše litován, než ceněn, jeho nebo její kariéra je pak
považována za promrhání talentu.
Informační věk se vyznačuje také tím, že informace stárnou
a ztrácí na hodnotě, a také kapacitou obohatit více než jednoho člověka. Ve většině případů informace tím, že je sdílena, nabývá na
hodnotě. Zatímco výměnná ekonomika je možná vhodná pro industriální věk, tak jak se blížíme informačnímu věku, přichází na pořad dne ekonomika daru.
Dělat o b c h o d y o b d a r o v á n í m
Dalším krokem směrem k trvale udržitelnému rozvoji naší společnosti je obchodovat, abychom tak obdarovali společnost.
Továrny, které při své výrobě používají kyselinu sírovou, produkují jedovaté odpady. Společnost DuPont, místo aby se distancovala od produkce jedovatých odpadů produkovaných svými dodavateli, nahlíží na tento problém jako na příležitost. Odebírá kyselinu,
čistí ji a opět se ziskem prodává. Ukázalo se, že recyklovaná kyselina je dokonce levnější, než výroba nové kyseliny. DuPont vydělal na
tom, že udělal dobrou věc.

Známka výjimečné kvality v nově vznikající kultuře bude ne
značný zisk nebo velké vlastnictví, ale promyšlený příspěvek celé
společnosti. Příští velké zisky poplynou z poskytování sociálních
služeb, ze sponzorství na nákup a rekultivaci půdy a její zalesnění,
nebo z vybudování sítě škol.
jeden aspekt dosavadní ekonomiky, institucionální vlastnictví
společností, přímo vadí uplatnění ekologičtější vize úspěchu. Jen
na samém počátku se lidé na toho, který myslel jen na svůj zisk bez
ohledu na cokoliv jiného, dívali velmi správně jako na netvora.
Od k a p i t á l u k t a l e n t u
Jistá část faktoru vedoucího k úspěchu je přesun od kapitálu
k talentu. Zaměstnanci již nejsou snadno vyměnitelnými částmi

celku. To samozřejmě není dobré pro nevzdělané nebo netalentované, ale jev má daleko více pozitivních stran. Zaměstnavatelé se
musejí o své talentované zaměstnance více i osobně zajímat a slušně s nimi jednat. Zaměstnanci, kteří jsou žádaní, si pak mohou na
trhu práce vybrat zaměstnání a naplno uplatnit svůj talent ve společnosti, která dbá na ekologii výroby, nebo přímo v institucích či
organizacích, které vykonávají sociálně prospěšnou práci. Tam,
kde se pracuje tvůrčím způsobem, je trvalá udržitelnost inspirativním prvkem soutěživosti.
Ukázalo se, že tzv. neřešitelné problémy mají řešení, jen je třeba se na ně podívat odjinud. Více tvůrčím způsobem. Noví podnikatelé meditují, používají „mind machines", přístroje na stimulaci
práce mozku, pracují v prostředí naplněném uklidňující hudbou,
a mají pak nové nápady a řešení. Změnili myšlení. Neřešitelné problémy pak mají často velmi překvapivé a pro všechny zainteresované dokonce výhodnější řešení. Např. v roce 1995 turistický „průmysl" sledování velryb vydělal 10x více, než by majitelé lodí
vydělali, kdyby velryby lovili.
Tato strategie samozřejmě platí o to víc pro realisty. Nebude
platit, jestliže prostě vykoupíte ekologičtější myčky nádobí, místo
abyste se učili ekologičtěji se chovat na všech stupních.
To však občas vyžaduje, abychom si za své služby řekli méně,
než kolik bychom zasloužili. Znám firmu, která své nové zaměstnance přímo nutí ke koupi nových automobilů a domů, aby si je tak
více zavázala a mohla je snadněji kontrolovat. Dobrovolná skromnost neznamená jen produkovat méně odpadků, ale také utrácet
méně a investovat rozumněji. Tím nejzajímavějším na trhu ekologických zaměstnání je šance vybrat si takové zaměstnání, ve kterém by člověk co nejvíc přispěl komunitě i celé planetě. To, oč
v tomto podnikání a obchodu jde, je příležitost demonstrovat možnost jak produkovat jak lepší výrobek či službu, tak zároveň stanovovat nové standarty pokud se týče znečištění prostředí nebo pomoci těm méně šťastným. To nezvládneme, nenaučíme-li se žít
šťastněji třeba i s menšími platy.

LETS je zkratka pro Local Exchange Trading Systems a je.to
vlastně výměna různých služeb a zboží v nějaké místní skupině lidí. Trochu to připomíná směnu v prvobytně pospolné společnosti,
jak jsme se o tom učili ve škole. Když si však v osmdesátých letech
lidé ve vyspělých západních zemích uvědomili, že něco podobného
je možné, znamenalo to pro ně ohromný objev. V devadesátých letech začaly LETS v Kanadě, v Anglii, v USA a v Austrálii růst jako
houby po dešti. Mají totiž mnoho půvabů a výhod, které oficiální
peněžní systém postrádá.
Jak LETS f u n g u j í
Princip je následující: dá se dohromady skupina sousedů či
místních lidí, kteří se více méně vzájemně znají, a začnou si vyměňovat různé své dovednosti, službičky, případně výrobky, od pohlídání dětí a nakrmení
kočky přes instalatérské opravy a údržbu automobilu až po vaření,
pečení či výuku cizím
jazykům.

te nové kontakty, objevíte, jak můžete vzájemně obohacovat svůj život. LETS jsou ideální pro překonání pocitů osamělosti - pomocí
LETS můžete třeba získat někoho na popovídání si, „babičku" či
„hodného strýčka" na vyprávění pohádek dětem a podobně.
Dále můžete využít různé své dovednosti, které byste si netroufli „prodávat" jako profesionálové, ale přesto je děláte rádi a dobře, například rádi žehlíte, chodíte s dětmi na výlety nebo pracujete na zahradě. Nejde o podnikání, jen o výměnu, ze které nemáte
žádný zisk, a tak nepotřebujete žádná povolení, úvěry, kapitál, nic
takového. LETS je tedy výborná věc hlavně pro lidi, kteří netráví celé dny od rána do večera na pracovišti, například pro rodiče pečující o malé děti, důchodce, nezaměstnané, částečně zaměstnané,
invalidy, žáky, studenty atd. (Pověstná novodobá česká figurka
„managera ve fialovém saku s mobilní telefonem" se tedy v LETS
neobjeví, neboť zde nekyne žádný finanční profit a neplatí, že čas
jsou peníze.)
Výhodou LETS je, že
tímto způsobem získáte služby, jaké byste jinak těžko sháněli maličkosti, na které
nemá
profesionální
řemeslník čas a které
se mu nevyplatí dělat,
nebo třeba ubytování
návštěvy v blízkosti vašeho domu u někoho,
kdo by si jinak cizí lidi
do bytu nepustil.

Jde v podstatě o ten
typ vzájemných úsluh
a pomoci, které si někdy sousedé beztak poskytují jako sousedskou
výpomoc, jenže když potřebujete už potřetí pohlídat psa nebo zalít zahradu, nevíte, jestli
neobtěžujete a jak byste
to mohli oplatit... LETS
vás takových rozpaků
zbaví. Má totiž vlastní
„oběživo", takže máte
kontrolu, kolik práce
jste odvedli a kolik naopak přijali. Nabídka
různých služeb je širší,
než byste byli schopni
sami vypátrat. Pokud
jste „v mínusu", nemusíte si s tím dělat příliš
velké starosti - k tomu,
aby se LETS vůbec rozběhl, se stejně musí začít „zadlužením".
LETS totiž nesmí mít
skutečné oběživo, tj.
svůj vlastní typ peněz,
to by bylo ilegální.
Proto se používají šeky, na kterých je napsáno, kdo komu odvedl
práci v hodnotě kolika jednotek LETS. Ty se posílají administrátorovi LETS, který jednomu člověku příslušnou částku připíše na
účet a druhému ji z účtu odečte.
Jednotky LETS mají své vlastní názvy, většinou vtipné: velký
systém v Manchesteru se jmenuje Bobbins (cívky), v Newbury si zavedli NewBerries (nové bobule), vTotnes mají Acorns (žaludy), protože „z malých žaludů vyrostou mocné duby", v Kanadě
a v Austrálii svým jednotkám na mnoha místech jednoduše říkají
„zelené dolary".

Hromadit jednotky
LETS nemá žádný smysl, neexistují tu úroky
a jednotky stejně musíte utratit zase jedině
v rámci svého LETS
systému. To je samozřejmě taky velká výhoda - v rámci LETS
neexistují rozdíly mezi
bohatými a chudými,
stísňující pocit, že si
něco „nemůžete dovolit". Neexistují tu ani
daně, nejde však o daňový únik, protože
z LETS nepramení nikomu žádný zisk.
Ohromný
přínos
LETS je v jeho ekologičnosti. Odpadá doprava zboží, případně
dojíždění řemeslníků na velké vzdálenosti. Mrkev nebo jablka si
koupíte čerstvé přímo ze sousedovy zahrádky a ne dovezené
z Nového Zélandu. V rámci LETS si můžete půjčovat různé předměty - třeba fotoaparát, videokameru, jízdní kolo, takže je nemusíte
kupovat a využijí se lépe. Nebo můžete „pronajmout" svoji pračku,
mandl, garáž apod. Můžete recyklovat - například kelímky od jogurtů použije někdo, kdo je potřebuje na sazenice. Můžete si předávat věci po odrůstajících dětech. LETS je neocenitelný pro opravy všeho druhu, i takové, které by vám v běžné síti odmítli udělat,
protože už „se nevyplatí". Zkrátka LETS vám umožní neplýtvat, nebýt uštvaní a radovat se z maličkostí.

V čem j s o u výhody LETS
Jak se zakládá nový LETS
V roce 1994 existovalo v Británii těchto skupin kolem dvou set.
Všechny mají místní charakter a v tom je právě jejich půvab. LETS
totiž zlepší kvalitu vašeho života. Spřátelíte se se sousedy, naváže-
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Skupina lidí se sejde a dohodne se na názvu a hodnotě jednotk y - hodnota se doporučuje stejná jako je hodnota příslušné státní

měny (libry ěi koruny), protože se pak všechny úkony lépe odhadují
a protože to usnadní převádění LETS jednotek na běžnou měnu, což
je někdy potřeba dělat.
Pak je naprosto nutné udělat adresář s telefonními ěísly, obsahující nabídku a poptávku všeho, co kdo dělá a požaduje, a distribuovat ho členům, případně do místního obchodu nebo na jiné místo, kde se lidé scházejí, aby se usnadnilo napojování nových členů.
LETS vyžaduje základní skupinku asi tří organizátorů: jeden člověk
má na starosti adresář, který je potřeba pravidelně obměňovat, doplňovat a znova distribuovat, další člověk má na starosti účty, tj. zanáší údaje z šeků do osobních účtů členů, a kromě toho je ještě nutné, aby se někdo staral o „pokladnu" v oficiální měně, protože
některé věci (xeroxy, pronájem místností, telefonní poplatky, poštovné) se za LETS jednotky pořídit nedají.
Mít k dispozici počítač a udržovat ňa něm databázi je sice výhodné, ale mnoho skupin LETS se obejde bez něj. Pokud má LETS několik desítek členů, což je nejběžnější případ, kartotéka se dá udržovat
docela snadno.
Když máte organizátory, členy, jednotky i adresář, můžete svolat
lidi na slavnostní zahájení, všechno ještě důkladně vysvětlit a promyslet (případně názorně předvést, jak to funguje), rozdat speciální
šekové knížky, a pak už se může začít. Členové začnou jednoduše
čerpat služby „na dluh". Tak například vám kape vodovodní kohoutek. Najdete si v seznamu souseda, který vám kohoutek spraví, a vystavíte mu šek. Poplatky za služby se určují v různých skupinách různě. Některé skupiny doporučují určitou výši hodinové mzdy, jiné
oceňují každou službu stejně (jedna služba - jedna jednotka) a ještě
další doporučují účtovat si tím víc, čím míň vás práce baví (například
nežehlíte moc rádi, a tak si účtujete za hodinu žehlení 50 LETS jednotek, naopak moc rádi natíráte ploty, a tak si za hodinu natírám
účtujete jen 20 LETS jednotek). Z toho plyne, že většinou nezáleží na
tom, jak moc je daná práce kvalifikovaná. A jak si ověřit, že provedená práce je kvalitní? No, vždyť jde přece o sousedy, a tak by se rychle rozkřiklo, kdyby někdo něco zhudlařil, odbyl a zkazil. LETS systémy jsou ovšem pořád něco tak nového, že každý z nich řeší spoustu
podobných otázek „za pochodu".
Proč nás oficiální peníze „zrazují"?
Oficiální finanční systém je založen na tom, že vložený kapitál se
musí neustále množit, a kdo nerozšiřuje svůj podnik a nedrtí konkurenci, ten zhyne. Drobné podnikání je někdy tak ztíženo vysokými
nájmv, daněmi, úroky z půjček, provozními náklady, administrativou atd., že sc ani nevyplatí. Naopak stačí mít výhodně uložené peníze, aby sc samy „množily". To je přece absurdní. Podle údajů
Světové banky ve světě existuje devadesátkrát. víc peněz než zboží
a služeb. Na příkladu velké hospodářské krize z třicátých let vidíme,
k jakým absurditám může docházel - lidé byli pořád stejní a nezměnění, jejich potřeby i jejich pracovní schopnosti a možnosti byly stejné, továrny, farmy, suroviny, všechno bvlo k dispozici stejně jako
předtím - ale najednou lo nemohlo fungovat, protože díky krachu na
burze najednou „nebyly peníze" a lidé nemohli pracovat ani kupovat
zboží. Podobně absurdní je dnešní vysoká nezaměstnanost na
Západě - lidé jsou schopni vykonávat práci, jejíž výsledky jiní lidé
potřebují, ale přestojím společnost práci neposkytne. Proč by se tyto mezery nemohly vyplnit pomocí lokálních sítí typu LETS?
LETS nemá úplně nahradit běžnou měnu, ale má ji doplnit tam,
kde existují mezi potřebami lidí a nabídkou služeb mezery, to znamená na drobné a lokální úrovni. Navíc oficiální měna lidi vzájemně
odcizuje, protože funguje ve velkém měřítku a na principu zisku,
kdežto LETS lidi sbližuje.
Na rozdíl od jiných projektů tady nemusíte čekat na žádné granty
- můžete hned začít.
Co m u s í LETS nezbytně mít?

který LETS vymyslel a založil první skupinu v Comox Valley v Kanadě:
- nevzniká žádný zisk
- neexistuje povinnost obchodovat
- informace o „účtech" je přístupná všem členům
- hodnota LETS jednotky sc rovná hodnotě jednotky státní měny
- nepožadují a neplatí se žádné úroky.
Nakonec ještě pro lepší představu uvádím příklady, jak může vypadat adresář LETS. Aby sc daná služba, nabídka či poptávka dala
najít, je sestaven podle témat. Například stránka označená DOPRAVA
má v horní části oddíl „Nabídka" a v dolní části „Poptávka":
V „Nabídce" například čteme:
- Dodávka s řidičem, 50 PP (Pražských Prachů) za hodinu. Josef
Novák, adresa, telefon.
- Svezu vás do centra a zpět, cena dohodou, Jana Nováčková, adresa, telefon.
- Zapůjčím jízdní kolo, 5 PF/hod., Jakub Nový, adresa, telefon.
V „Poptávce" stojí třeba:
- Potřebuji doučit řízení auta, Jan Novotný, adresa, telefon.
- Potřebuji občas odvézt na zdravotní středisko, Františka Šťastná,
adresa, telefon.
A co do LETS nabízet?
Mnoho lidí má pocit, že nemají co nabídnout. Takový případ je
téměř vyloučený - určitě si dokážete třeba popovídat s osamělým
člověkem, uklidit byt, zalít o dovolené květiny. Zpravidla jde o ty
nejvšednější věci, které ale zabírají nějaký čas. Nebo se člověk může nabídnout na jeden den jako „děvče pro všechno", což může být
vclicc užitečné.
LETS j a k o l o k á l n í k o m u n i t a
Skupina LETS může pořádat různé společenské akce, oslavy,
setkání (jako třeba Masopust, tancovačku, dětská odpoledne
apod.), může vydávat svůj časopis, ale nemusí dělat vůbec nic takového.
Stav osobních „účtů" se zveřejňuje, protože to podněcuje lidi,
aby si srovnali „dluhy" nebo „nevyčerpané služby" tím, že budou
něco dělat nebo něco požadovat, a také to upozorní ostatní, na
kom by mohli přednostně něco chtít. Na druhé straně mít dluhy není žádná ostuda. lidé pravděpodobně vědí, že například Zuzana
Novohradská je v mínusu, protože měla nemocné děti.
Administrátoři systému se platí z poplatků jednotlivých členů,
nebo se celý systém prostě nechává „zadlužovat". Poplatky členů
mohou být jednotné nebo od úkonu.
V některých obcích se do LETS systému zapojují i místní obchodníci, takže část ceny zboží nebo nápoje v kavárně pak můžete
hradit LETS jednotkami, a obchodníci zase získávají za LETS jednotky třeba čerstvou zeleninu a ovoce od místních lidí. To může obchodníkům pomoci tam, kde místní lidé mají málo peněz, je vysoká nezaměstnanost, nebo kde jim záleží na vztahu ke každému
jednotlivému sousedovi. Tak se tento způsob směny neustále rozšiřuje a existují už i pokusy propojovat LETS systémy navzájem,
abyste pomocí nich mohli získat například ubytování na druhém
konci země.
V roce 1990 byly LETS systémy jen čtyři, dnes již existuje okolo
400 takových skupin jen v Anglii o velikosti od několika jedinců do
několika set účastníků. ®
LETSUNK, 61 Woodcock Road, Wanninster,
9DH, GreatBritain, tel./fax. 00441985 217871
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Zpracováno podle knihy Lets Work - Rebuilding the Local
Economy, Peter Lang, Grover Books, UK, 1994

Tadyje pět kritérií, definujících LETS, jak je uvádí Michael Linton,
Eva Hauscrová
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Při práci na BARACE, věnované magické Praze a sakrální architektuře, se děly věci. Jeden článek (Praga Magica) zlobil. Několikrát
se „ztratil", mnohokrát jsem musel při práci na něm resetovat počítač, protože ten se „zakousl". Windows padaly a padaly. Při obvyklých převodech textu z editoru Word do Write a pak do formátu
RTF (znalci vědí, o čem je řeč) přestala často fungovat čeština a na
obrazovce se objevovaly divné nesmysly. Když už jsme všechno jakž
takž dali do kupy, při převodu na tzv. postscript, tedy při pokusu
zhotovit filmy, ze kterých tiskárna tiskne, se jedna část, právě ta,
na které byl zmíněný článek, znovu vypařila. Zmizela. Dokonce zmizely i zálohy, takže jsme 15 stran museli dělat kompletně znovu, od
scanování obrázků až po rekonstrukci textu. Když BARAKA vyšla,
oddechl jsem si, ale předčasně. Při pokusu převést články tohoto
čísla BARAKY na Internet právě jen tento článek opět zmizel a museli jsme ho na několikrát rekonstruovat.
Před dvaceti lety byl jeden český výtvarník požádán, aby do připravované knihy nakreslil obrázky Fausta a Mefista. Šlo to podobně ztuha jako výše zmíněný článek do BARAKY, a když už vytištěnou
knihu z Vimperka vezli do Prahy, auto se vybouralo a půl nákladu
skončilo v příkopě. Lomili rukama, naložili druhou polovinu nákladu, a auto se nabouralo opět.
Každý z nás ví o podobné příhodě. Každému z nás se některý ten
den blbec zajisté přihodil. O co v takovém a obvyklých podobných případech jde? Proč máme někdy den blbec a nic a vůbec nic se nedaří?
Jak je to s pátkem třináctého? Při studiu keltského kalendáře se
zjistilo, že v závislosti na vlivu polohy Měsíce dopadá na Zemi méně či více slunečního elektromagnetického záření (tvrdí paní
Sillsová-Fuchsová, která o Keltech vydala knihu). Vstoupí-li Měsíc
mezi Slunce a Zemi, sníží přísun energie na naši planetu. Patnáctý
den každého měsíce spadal přibližně do období úplňku a byl jakousi keltskou nedělí. Slovo týden původně znamenalo „obrat", tedy změnu lunárního cyklu. V normálních podmínkách začínají změny lunárního cyklu účinkovat již dva dny před astronomickým
novem nebo úplňkem, což se projevuje v chování živých tvorů i ve
změně počasí. K podobné situaci dochází i za úplňku, kdy se Měsíc
ocitá z pohledu Slunce za naší planetou. Přitažlivé síly Země
a Měsíce se sčítají a naše planeta je tak vystavena zvýšeným dávkám sluneční energie. Také v tomto případě lze pocítit účinky tohoto jevu již dva dny před změnou lunárního cyklu. O co tu tedy
jde? Jestliže má keltský týden 15 dní, je druhý den před změnou lunárního cyklu den třináctý — den v celé přírodě kritický.
Znovu se ptám: o co tu jde? Co se děje na mikroúrovni člověkem
vědomě nevnímané, když pracuje například se středověkými koncepty zla, zlých duchů, zaklínání? Co je to kletba? Jak potom funguje amulet? Co když za tím vším jsou ony jemné a jemnější energie, které naši předkové a šamané všech věků registrovali (ať je
pak pojmenovávali jakkoliv: indián jim říkal Velký j a g u á r ,
Aboridžinec Matka Želva, , staří Čechové víly, jezinky a vodníci,
Irové elf, goblin a: jiní jinak)? Jaké jsou energie komplexního působení hvězd na obloze nebo toho, čemu každý z nás říká „anděl
strážný"?

Baraka - léto 1997 64

Co když skutečně každý z nás každou svou myšlenkou (a zvláště
pak při vypjatých chvílích či stresových situacích) zanecháváme
v prostoru jakési energetické otisky, na které, pokud jsou zřetelné,
se jiní mohou vyladit? Co když naše vědomí skutečně nějak (zatím
nikdo netuší, jak) registruje děje na atomární úrovni? Co když jsme
to my, kdo je svým vědomím podvědomě formujeme a ovlivňujeme?
Co když skutečně podvědomě registrujeme např. v literatuře, hudbě či výtvarném umění nejen to, co lze zaznamenat lidskými smysly, ale i to, co je hologramicky či v jakémsi vztahu otisknuto mezi
řádky knihy či notami partitury nebo do plátna obrazu?
Co když každou svou myšlenkou naše vědomí vypaluje tu kterou
informaci do kosmicky rychle se otáčejícího CD ROMu jednotlivých
vibrujících částí atomů?
Představuji si to asi takto: kdykoliv uvažujeme (čím soustředěněji to umíme, tím lépe) o čemkoliv, třeba ze středověku, např.
o sakrální geometrii města nebo duchovních symbolech obrazu,
vždy se na toto téma, energeticky otisknuté v kamenech kostelů,
mostů, věží a domů určitého města nebo zakleté ohněm do keramiky nebo vpečetěné do spisů a knih, jaksi rezonančně vyladíme.
Svým vědomým vyladěním pak oprašujeme a znovu zprovozňujeme
již dlouho nevyužité energie, obrazce a symboly.
Jelikož jsou ale naše myšlenky v naprosté většině jen nerozpletitelným zašmodrchaným klubkem souvislostí, zabarvených emocemi, zanecháváme v databance databanky svého rodu zmatek nad
zmatek. Pokud se ale někomu daří naučit se soustředit a tu či onu
informaci formulovat, tak jako příkaz počítači, jasně, stručně, silně, nepřehlédnutelně, koherentně, pak se na ni mohou vyladit
a přečíst si ji i další a další lidé a generace.
Každá nová pozitivní (jízda na kole, bruslení, nový kuchařský
recept, vynález, vtip, druh kalhot, charlestonka v bicí soupravě
atd. atd.) nebo negativní činnost (nůž, puška, dělo, raketa, zápasnický chvat, chvat, podvod atd. atd.) jest pak snadným návodem
dalším lidem a dalším generacím (morfická pole a morfické rezonance R. Sheldrakea).
Meditací, jógou, rituály a šamanskými praktikami rozšíření vědomí se člověk více či méně vědomě ladí a napojuje na informace
v těchto databankách (Indové jim říkají „akáša"). Osvícený a du-

chovní moudrý člověk, na rozdíl od naprosté většiny lidí, o těchto
příčinách a souvislostech tuší nebo ví a chová se podle toho (Nelži,
nekraď, nezabíjej, miluj bližního svého!).
Protože ale naše západní, křesťanstvím ovlivněná společnost
„formátuje" své databáze negativně, nepřátelsky, záštiplně, konkurenčně, agresivně (když se vyskytl „osvícený", hned jsme ho
ukřižovali, a od té doby jsme ukřižovávali a pronásledovali každého, kdo vykazoval známky možné cesty k této osvícené moudrosti),
máme svět takový, jaký jsme vždy (podvědomě a nevědomě) chtěli.
Jak to souvisí s šotky, bludnými proudy a potulnými negativními energiemi, zvláště pokud jde o sondu do informací zapsaných
například ve středověku?
Protože jsme vytrženi z kontextu (náš moderní pohled nemůže
obsáhnout všechny úrovně a souvislosti a vztahy a detaily), často
jaksi neurvale a humpolácky povytáhneme i energie (symboly, jevy) na původní námět nabalené. Středověk nebyli jen stavitelé katedrál, ale také šibenice, zaklínání, mučírny atd. Vyladěním na informace našeho lidského rozměru ale zároveň rezonujeme
a zacházíme s informacemi a energiemi řádově mnohem jemnějšími.
Stále více myslitelů, fyziků a psychologů tvrdí to, co vědí někteří Indové a Tibeťané a šamané a další již hezky dlouho: svět je takový, jaký si ho děláme. Zmatek v našich hlavách produkuje zmatek v našem okolí. Strach stahuje svaly a znemožňuje adekvátní
rozumnou reakci na v podstatě iluzorní podněty. Pár set let tvrdíme, že duše (a jiná velmi jemnohmotná energie) neexistuje.
Zhrubli jsme. Na výzkum špendlíku si bereme parní válec.
Sestavujeme velmi hřmotné konstrukce, a neregistrujeme signály
a znamení dalších úrovní. A pak stačí malinký bludný proud, výron
jiné energie proti srsti, a sebevědomá konstrukce či struktura se
hroutí a člověk pro den blbec či seriál nešťastných náhod v pátek
třináctého nemá vysvětlení. Produkujeme stále více tun hmoty na
hlavu, abychom si mohli koupit stále víc předmětů, abychom byli
šťastnější (aby naše těla produkovala endorfiny, přirozené opiáty,
a my měli pusu od ucha k uchu). Přitom když víte jak (know how),
stačí postup obrátit, zvednout koutky úst alespoň 30x nahoru,
a spustit produkci endorfinů: za minutku budete šťastní.
Je-li lež, přetvářka, kletba určitým člověku a jeho mysli nepříjemným směrem polarizovaná energie (virus v programu, písek
v ložisku či rozladěný tón v akordu), je-li amulet či škapulíř totéž
jen v pozitivním obranném provedení (antivirus, vyčištění, vyladění), je-li zaklínadlo či kouzelnická formule manifestací jakéhosi
otevíracího hesla (software na vyhledávání virů, jakýsi šém či shluk
písmen, např. „win", na spuštění toho či onoho programu), pak
právě tak, jako jsme my lidé ovlivnění změnami počasí a pozicemi
Měsíce, jsou i stále složitější a jemnější procesy v čipech našich počítačů ovlivňovány nejen počasím a magnetosférou, ale také stavem mysli člověka uživatele. Mezi lidmi od počítačů se běžně tradují historky o tom, že ten či onen např. nemůže seriózně pracovat,
když se blíží bouřka, nebo když je manželka rozčílená.
Lidé z obora psychedelik vědí velmi dobře o důležitosti tzv. setu a settingu — tedy prostředí, ve kterém se drogy berou, a atmosféry a účelu, pro který se berou. Bázlivý neurotik a vystresovaný
zmatkář bude mít hrůzostrašné vize, zatímco domorodec, který bere tutéž drogu posvátně a ve společenství jemu podobných, vidí
Boha a propojí se s celým vesmírem. Novorozeně, zrozené do klidu,
pohody, tepla a všeobjímající lásky matky nevyroste v arogantního
skina. Ten totiž, stejně jako nerozhodný politik, za svou agresivitu

(či úzkost) nemůže, protože mu byla vtisknuta např. tím, že se narodil do nemocničního zápachu a zraňujících světel traumatizujícího světa lidí, kteří ho ihned odebrali matce a svázali do povijanu
samoty, a vyrůstal v tzv. kojeneckém ústavu či dětském domově
a škole nepřetržitých zákazů, omezení a trestů. Byl systematicky
naprogramován ke stresu, ke zmatku, ke zkratovitým agresivním
reakcím. My všichni jsme naprogramováni k témuž: prohlédněte si
jakékoliv noviny, podívejte se na zprávy na Nově.
Co je to modlitba (omluva, odpuštění)? Co když je to o lambda
půl posunutá energetická (zvuková) vlna jemných vibračních energií, která původně negativní vibrace neutralizuje? Magická ochranná formule coby důsledek harmonizovaného kouzelníkova nebo alchymistova vědomí? Nová nahrávka na magnetofonovém pásku
(tedy přesměrování, učesání neurovnaných částic, nosičů informace)? Defragmentace hard-disku našeho mozku?
Co když jsou právě soucit a láska ty nejsilnější lasery, schopné
přesměrovat (sladit, zharmonizovat, soustředit, koherentně zfázovat) jakékoliv informace v databázích databází člověka a lidstva?
Nejlepší důkaz pudinku je jeho sněžení. Nejlepší obrana proti
strachu je poznat ho. Nejlepší obrana proti šotkům (a jiným potměšilým skřítkům a energiím, které nás někdy, zvláště v pátek třináctého, zlobí) a zlým, agresivním lidem a nezvládnutelným řetězcům negativních událostí je skamarádit se s nimi, pokusit se je
pochopit, tolerovat a v konečném důsledku milovat. Takto zesíleným a polarizovaným vědomím srovnat a přesměrovat všechny
bludné proudy do jedné, přírodou, vesmírem a zrozením nám
vtisknuté vibrace, vyladěné na vibrace ve vibracích přírody a vibracích vesmíru.
Vypadá to, že každý z nás má k dispozici možnost aktivního i pasivního zápisu či čtení z databáze lidství a vesmíru. Neustále zapisujeme a čteme zároveň. Jenže nám na rozdíl od některých Indů,
Tibeťanů a šamanů nedošlo, že to děláme. Nedošla nám neuvěřitelná možnost, ale zároveň zodpovědnost. Frajersky a lehkomyslně
opakujeme stále stejné chyby a mrháme svými potenciály. Jsme nepoučitelní. Máme svět takový, jaký podvědomě vytváříme. My sami
se stáváme bludnými proudy, slepými uličkami vývoje.
Nemůžeme z pasti, dokud nezjistíme, že v ní jsme. Jakmile akceptujeme fakt, že jsme to. my, kdo vytváříme svůj svět, nalezneme
i řešení. Pak postačí změnit zadání, světonázor, postoj, způsob, jak
vnímáme realitu. Místo problémů (agrese, konkurence, žárlivosti)
budeme vytvářet soucit, lásku, radost. A do databanky lidství zapisovat informace o pozitivních, láskyplných, soucitných řešeních života v lásce a radosti.
Víte, jak se od sebe liší buddhistické peklo a nebe? Ničím. Jsou
to velké místnosti, plné obrovských mnohametrových kulatých stolů, které se prohýbají pod talíři plnými jídel. Problém je v tom, že
příbory jsou také několikametrové. Zatímco v pekle se všichni marně snaží najíst, v nebi se lidé krmí přes stoly navzájem.
Změnili program. Znaménko.
Blíží se doba (Mayové a Terence Mckenna, který mimochodem
chce na podzim navštívit Prahu a uspořádat několik přednášek na
téma „Halucinogeny a konec století", společně tvrdí, že to bude
v prosinci roku 2012), kdy už bude dost hůř na to, aby mohlo být
lépe, a kdy budeme muset všichni resetovat své biopoěítaěe a nainstalovat jiný program.
Jinak to nebude, jinak to nevidím...
vm

Celý dubnový týden se každé dopoledne rozezněly prostoty malého jazz klubu v Železné ulici
duněním dvaceti afrických bubnů, a stejně tak duněly vždy večer podlahy dvou tanečních studií rytmickými údery více jak pětadvaceti párů ženských
nohou. Francouzský manželský pár vyučoval africkému bubnování a tanci.
Rytmus, energie a hudba a tanec vládly a dnes
opět vládnou celému světu.
Jako bubeník jsem zažil bubenický pochod
Prahou Babatunde Olatundžiho, rytmické mistrovství několika indických tablistů, vzpomínám
na bubenický duet (konga a tabla) při Jazzových
dnech v Lucerně v roce 1979, ale i čtvrthodinový trans při ilegálním rockovém festivalu v malé
moravské vesnici s MCH bandem v polovině 80.
let. Ve Skřidlech již roky pořádají velmi úspěšné
kurzy šamanského bubnování (znám jednu babičku která si tak změnila život). Známý interpret
a kapelník tradičního jazzu a autentické hudby
středověku vede bubenický soubor.
Něco se děje. Tamtamy stále více lidem i u nás
oznamují, že, řečeno slovy bývalého člena skupiny Grateful Dead a jednoho z nejznámějších sběratelů bubnů a rytmů Mickeyho Harta, „jestliže
si představujete, že vám u nebeských bran andělé
vytrubují, je to váš problém. Mí andělé bubnují."
V duchovních centrech v USA (a v západní
Evropě) zní bubny. Lidé, kteří se náhodně setkali, jsou po dvou hodinách aktivního bubnování plni energie: rytmicky skáčí, podupávají, deskají rukama, smějí se, třesou, jejich kosti a těla rezonují
s dunícími obrovskými bubny na pódiích. Alchymie rytmu jim všem učarovala - tvoří teď jeden
jediný kmen: stovky původně pasívních diváků
teď spolu improvizují a bubnují jako jediný soubor — hrají svou píseň a všichni jsou spoluautoři.
Rytmus je každému z nás přímo „vrozen".
Sáhněte si na tepnu, poslechněte si srdce, zkuste
se v naprostém tichu zaposlouchat do rytmu dechu a svého těla. Od okamžiku početí a prvního
dělení buněk až po poslední dech v okamžiku
smrti, život člověka je protkán uzlem rytmů a pulsací. Rytmus vln mozkových hemisfér nebo jednotlivých buněk a. tkání a enzymů, všechno je
sjednocováno rytmem dechu: bez přestání, celý život tančíme rytmem dne a noci, jídla a trávení,
hormonálním rytmem ovulace, puberty, přechodu a stárnutí jako jednotlivci, a v rytmu ročních
období a vlivu Měsíce a pohybu hvězd jako celé
národy.
Po celou dobu historie a vývoje lidstva lidé a jejich společnosti rezonovaly s rytmem života. Od
úlomků mamutích kostí v paleolitu až po automatické bubeníky dnes, od afrických mluvících
bubnů tamtamů až po tibetské nebo čínské chrámové gongy, lidé na celém světě používali bubny
a rytmické nástroje, aby se synchronizovali s ryt-

mem kosmu. Nedávné výzkumy naznačují, že určité základní, archetypální rytmy, jsou součástí naší mozkové aktivity
My, co žijeme v tzv. civilizované společnosti, ale
dnes víme že je ráno jen proto, že zazvonil budík,
a podzim, protože jdou děti do školy: náš život
diktují ciferníky a tv zprávy. Planeta dál pulzuje,
ale my to v hluku motorů neslyšíme. Naše srdce
bijí dál svůj kosmický a planetární rytmus, ale naše uši jsou plné nepřetržitého hučení ulic velkoměst, rockové a jiné konzumní hudby a televizních blábolů. Ztratili jsme kontakt s přírodními
a přirozenými rytmy našich těl a světů.

Jsou vaše kurzy tancem, terapií, aerobikem
nebo něčím jiným?
Vždycky záleží na tom, kdo kursy vede. Já kladu velký důraz právě na duchovní podstatu afrického tance a rytmu, na bytostné propojení s přírodou. A také na vztahu mezi tanečníky a bubeníky. Skutečný africký tanec nemůžete tančit na
hudbu z kompaktu. Musí vám k tomu bubnovat
někdo živý. Několikrát jsem spolupracovala
i s muzikoterapeuty, ale já sama se necítím jako
psycholožka a pokud se něco takového děje, vyžaduji, aby právě psycholog nebo terapeut byl na
kursu přítomen.

Mistr bubeník Babatunde Olatundži tvrdí, že
koncem století bude buben v každé domácnosti
USA a Evropy. Prodej bubnů z celého světa, afrických džembe, egyptských tarů, irských bhodranů,
brazilských cuicas a dalších se dramaticky zvětšil
a odběrateli jsou nejen obyčejní lidé z ulice, ale
i mateřské školky, terapeutická střediska a státní
instituce. I u nás už šikovní lidé dokáží vyrobit
opravdický a velmi kvalitní buben (zkuste zavolat
např. Michala Sodju, tel. 02/594133).

Dají se dnes studovat p ů v o d n í duchovní
aspekty hry na b u b n y a afrického tance? Jsou
tamní mistři ochotni a schopni to předávat?
Přestože to dělám tak dlouho, o mnoha věcech,
kteří tvoří duchovní základ afrického bubnování
a afrických tanců, nemám stále

Nizoucha (čti Nizuša) učí africký tanec
od roku 1974. To ona zavedla do povědomí Evropy pojmy jako „africký výrazový tanec" nebo „kosmotanec"
(cosmodance). Celé roky pořádá ve
Francii letní divadelní a taneční
kurzy. Její muž, Patrick Tomas, je
nejen kutil všeuměl, který vyrábí divadelní masky, kulisy, ale také sochař
ale i excelentní bubeník. Hraje a vyučuje na bubny džembe rytmy ze
střední Afriky již deset let (učil se u mistrů bubeníků Adriena Favreaua či Zaniho
Diabateho z Mali a Koumgbana Condeho
z Guineje). Oba byli v České republice díky pozvání dvou bratrů, bubenických nadšenců (kteří si říkají N°TAMA, te
02/320126, fax. 322685) již po čtvrté.
Existuje nějaký rozdíl mezi tím, jak vnímají lidé všechno to, co děláte, dnes a jak to vnímali před dvaceti lety?
Tehdy to bylo ve Francii asi takové, jako je to
teď tady v Praze. Lidé byli nadšení a otevření, bylo to něco nového, a dali do toho svou duši. Teď
tohleto prožíváme tady u vás v Praze. Zájem ve
Francii dnes už samozřejmě není už tak intenzívní, jako kdysi býval. Je to možná i tím, že ve Francii vedle sebe žijí nejrůznější kultury a například
i afrických bubeníků je tam spousta. Když já jsem
začínala, v celé Francii existovalo jen pět tanečních
studií, dnes je jich jen v okolí mého města dvacet
pět. Pokud se týče konkrétně afrického tance
a afrických rytmů, i ve Francii to dělají stále titíž
lidé, kteří mají Afriku velmi rádi.

ani ponětí. Jenže se stalo, že mladá africká generace ztratila o tradiční duchovní proudy zájem.
Místní bubeníci i „grioti" (šamané) jsou pak vděčni za jakýkoliv zájem a předávají tak určité formy
duchovních praktik nám Evropanům. A je zajímavé, že když mladí Afričané vidí zájem Evropanů, myslí si, že je to nějaká nová móda a začnou
se zajímat také. Vždycky, když přijedeme do Afriky, tak vzbudíme, jako tanečnice a bubeník, velké pozdvižení a veselí v každé vesnici, ale když vesničané vidí náš skutečný zájem, začnou nás brát
a povzbuzovat.
Co může dát africký rytmus a africký tanec
Evropanovi?
Nizoucha: Africký tanec vždy směřuje k zemi.
Evropané nestojí pevně na zemi. A tanec pak
Evropanům pak může pomoci znovuobnovit vztah k pevné půdě pod nohama, nalézt určitou jistotu, zakořenit. Vyznat se v obyčejném životě. Při
africkém tanci se hýbe skutečně celé tělo. Přestože to z hlediska Evropanů může vypadat velmi neukázněně, není to tak. I africký tanec má svá pravidla a postupy, pohyby předávané z generace na
generaci. Každý pohyb si tanečník a tanečnice musí naplno uvědomovat a prožívat.
Zúčastnila jste se někdy transovních tanců?
Nizoucha: Skuteční duchovní mistři nám Evropanům transovní tance neukážou. Ještě i dnes je
to velice tajné. Několikrát jsem viděla krátké ukázky takového tanečního transu. Nejedná se o nějakou posedlost či chaotické prožívání tance,
protože každý tanec má svůj původ a smysl. Například existují tance válečné,
oslavné atd. Když se ve vesnici někteří
muži dlouho nemohou shodnout
a přou se, ostatní pro ně uspořádají
slavnost tance a tanečníci v transu
všechny své spory tancem vyřeší,
uvolní. Někdy je možné například
na svatbách vidět, jak se některá tanečnice dostane do transu, ale to
jsou jen chvilkové záležitosti. I mně
se to párkrát při tanci stalo, ale bohužel to bylo v Evropě a neměla jsem
kolem sebe, tak jako mají tanečnice
v Africe, přátele, rodinu a zkušenější kolegyně, kteří by případně pomohli.
B u b n y provázení život Afričanů od
narození do smrti. Pomocí b u b n ů komunikují, oznamují svatby, pohřby, narození
dítěte. Jak se tam noví hráči učí hrát na bubny? Jak se vyučují b u b n y a tanec ve Francii?
Nizoucha: V Africe neexistují školy výuky hry
na bubny. Ti nejlepší a nejslavnější bubeníci jsou
většinou potomci jiných slavných bubeníků. Dědí se to v rodině. Griot umí všechno. Je vynikajícím tanečníkem, hudebníkem zpěvákem, dnes
dokonce někteří šamané i píší knihy. My jsme se
právě vrátili z Afriky a viděli jsme v akci tříletého
syna místního griota, který znal nazpaměť a s přehledem dokázal zabubnovat všechny rytmy, které my se učíme celá léta. V africké tradici je umění bubnovat a tančit předáváno jako duchovní
umění a pravděpodobně se tak nejsnáze děje
v rámci rodiny. Otec vyučuje syna. A stejně tak
jako se tříletý Zumana učí bubnovat od svého tatínka, i dcery nejlepších tanečnic od malička okukují a napodobují své matky.
Dnes ve Francii vyučují africké tance i rytmy
i přímo Afričané. Jsou to vynikající profesionálové, pokud se týče tance nebo bubnování. Ukáza-

lo se ale, že právě protože jsou Afričané, nedokáží se vžít do pozice Evropana. Když běloch dělá
něco špatně, učitel Afričan ho to klidně nechá dělat stále znovu. Nezasáhne, neopraví. Právě proto, že já jsem Evropanka a dovedu se vcítit do pozice Evropanky, která se africkým tancům začíná
učit, dokážu poradit. My Evropané jsme samozřejmě vyrosdi v jiné kultuře, máme jiné cítění rytmu, jinou morfologii těla.
Existují nějaké národností rozdíl v tom, jak
se lidé učí tančit nebo bubnovat?
Nizoucha: Mám dojem, že tady v CR lidé prostě více poslouchají. Ve Francii je toho tolik, a lidé jsou tak roztěkaní, že postrádají to, co se tady
u vás přece jen vyskytne: disciplínu.
B u b n y přece nemají notaci. Jak se rytmy
a tance předávají a uchovávají?
Nizoucha: Africké rytmické i taneční kompozice jsou právě tak propracované a promyšlené jako některé choreografie nebo skladby současné
hudby v Evropě. Protože ale africká hudba nepoužívá notaci, všechny rytmy a všechny pohyby se
bubeníci a tanečnice musí naučit zpaměti. Sólista nebo sólistka pak musí znát a umět zahrát všechny nástroje a všechny rytmy. To, co nám někdy připadá jako improvizace, je vždy předem dané a sólista zvláštními rytmickými figurami na
začátku i v průběhu skladby (apel) určuje vývoj
skladby, zrychlování i závěr. Funguje jako dirigent
orchestru.
V Africe, i když hraje 80 bubeníků a tančí 60
tanečníků a tanečnic, to není zmatek. Všichni se
poslouchají a jsou velmi ukáznění. Právě s tímto
jsou tady v Evropě někdy problémy, protože
Evropané se v bubnování či tanci chtějí předvést.
Chtějí velmi rychle zvládnout spoustu rytmů
a pohybů. Neposkytnou tělu čas, aby si rytmus
soustředěným poslechem vychutnalo a procítilo
tak, aby potom už na to člověk nemuseli myslet
a hrálo a tančilo by se to jakoby samo. Uniká jim
tak právě ono duchovní poselství Afriky.
Pořádají se v Africe nějaké soutěže v bubnování?
Patrick: Samozřejmě, spousta věcí v každé vesnici se oznamuje či řeší bubny a tancem, a napří-

klad kdo vydrží nejdéle hrát, je nejváženějším členem kmene. Dokonce hranic území jednotlivých
kmenů jsou určeny tak, že se bubnuje na obrovské bubny o průměru několika metrů, potažené
kůží ze slona. Území kmene dosahuje tam, kam
je slyšet zvuk bubnů.
Někteří účastníci vašich kurzů jsem výborní, j i n ý m to moc nejde a vypadá to, že ty ostatní zdržují. Jak se na to díváte? Vybíráte si nějak účastníky svých kurzů?.
Patrick: Ne. Ono se to vytříbí samo. Já jsem dělal před nějakou dobou karate a tam se to taky přirozeně tříbilo. Když se někdo přišel naučit pár
chvatů, aby se popral, tak stejně brzy odešel a zůstali jen ti s vážným zájmem. Naučit se hrát na
džembe je někdy i fyzicky docela těžké a tak ti, kteří přijdou bez hlubší moúvace také brzy odpadnou.
Zůstanou jen ti, kteří to budou nakonec umět
dobře. Při tanci jde zase o to, že vážné zájemkyně
velmi dobře vědí, že některé pohyb je nutné opakovat celé roky. A teprve potom je možno v nějakém kroku či pohybu objevit jeho duchovní podstatu. Bohužel se dnes stává, že právě ti, kteří spěchají a chtějí denně zvládnout nový rytmus či nový
tanec, si pak dají inzerát a začnou učit.
Co ti to dává? Komunikuješ pomocí bubnů?
Patrick: Buben džembe mi neslouží jako prostředek komunikace, já samozřejmě komunikuju
jinak, ale je to způsob, jakým předávám to, co mě
naučili moji mistři, svým žákům. A právě toto předávání jakéhosi duchovního poselství dělá z bubnu nástroj komunikace. Já jsem jen jeden člen velmi dlouhé štafety. Předávám, co mě naučili mí
mistři a moji žáci pak budou předávat zase dál.
Každý z nás je zároveň navěky žákem toho, kdo
ho do tajů hry na džembe zasvětil, ale zároveň
jsme i běžní učitelé svých žáků. Já nejsem griot,
já jen předávám, co mě naučil můj mistr. Samozřejmě i já jsem se před pár lety snažil vyniknout
a hodně jsem sóloval, ale právě třeba při našem nedávném pobytu v Africe jsem zjistil, že nejvíc jsem
si vychutnal mnohahodinové doprovodné rytmy.
Jen jsem doprovázel, ale objevil jsem v tom hlubokou krásu. Konečně jsem skutečně slyšel, o čem
to je.

T v é k o n c e r t y n e j s o u j e n h u d b a . Často ta-

karty se někdo dotkl. Já nevěděl kdo, ale

kutuji, vyprávím o tom, co jsem cítil. A mám

ké p o v í d á š o v n i t ř n í s v o b o d ě člověka.

zkoušel jsem vycítit jejich vibrace. Velmi

radost, když vidí a cítím, že ta osoba chápe,

mne to zaujalo, protože místo anonymního

o čem mluvím.

Mike: Když cítím, že je příležitost, při
svých koncertech hovořím o nezbytností být
tím, čím ve svém nitru skutečně jsme. Svobodní. Musíme sice platit účty a z něčeho žít,
a pro spoustu lidí je právě tohle tím jediným,
čím se zabývají, ale když se člověk rozhodne,
třeba postupně, začít dělat to, co ho nejvíce
baví a naplňuje, získá onu kýženou svobodu.
Začnou se mu otevírat věci a příležitosti, jak
věřím, v tom duchovním smyslu slova.

davu v publiku jsem pak měl možnost pracovat a nechat se inspirovat vibracemi jen několika lidí. Dotknout se jejich osobnosti.

H l e d a l jsi a s n a d našel m e t o d u , j a k reagovat na vibrace p ř í r o d y i lidí?

A potom jsem to, co jsem cítil, vyjádřil hud-

Mike: Ano. Správně. Když jsem zažil svou

bou. Pokud ti lidé mou h u d b u skutečně po-

první zkušenost s hudbou, nechtěl jsem o tom

zorně poslouchali, pak si jistě všimli, jak je

s nikým mluvit. To bylo hned poté, co jsem

vystavena. To oni jsou ti, kteří mou h u d b u

uslyšel a natočil Fairy Ring. Tehdy jsem pra-

vedou. Někdy to hudebně zaskřípe, ale já ří-

coval jako učitel meditace. Dostával jsem po-

kám, to jsem nebyl já. Lidé se obvykle zasmě-

zvání učit a hrár i v USA. Ve skutečnosti mne

jí, ale to, jak to všechno funguje, je nesmír-

to, že mne lidé chtéli slyšet, ničilo. Jednak

Jak d l o u h o už žiješ coby slavný autor

ně zajímavé. Obvykle se totiž ukáže, když za-

jsem se styděl, jednak jsem cítil, že já nejsem

a muzikant?

skřípe

h u d b a , že ta osoba má n ě j a k é

pro ně ta pravá osoba. Fen, kdo stojí na scé-

problémy. Nebo měla, když byla mladší. Ne-

ně a mluví a hraje. Když. jsem tehdy hrál, mé

Mike: Žiji tak už 16 let. I tehdy jsem sa-

mohu říci, že mám vize, jde spíše o velmi

ruce se třásly nervozitou. Byla lo skutečně

mozřejmě byl v jistém smyslu svobodný.

komplexní pocity. Ale když ta osoba skuteč-

strašná doba.

1 tehdy jsem byl schopen cítit vibrace. Ne-

ně otevřeně naslouchá, dějí se okamžitě vel-

Podvědomě jsem se asi snažil to nějak za-

jen v přírodě, ale i vibrace lidí. Cítit vibrace

mi zajímavé věci, problémy jsou osvětleny,

stavit a onemocněl jsem. Měl jsem velké bo-

určitého člověka je součástí mé práce. Mo-

a mne to inspiruje k tomu, že o tom pak i dis-

lesti v hrudníku. Byl jsem u lékaře, ležel jsem

hu tak třeba zjistit, co dělá špatně. Mohu

v nemocnici, procházel mnoha testy a vyšet-

mu nějakým tvůrčím způsobem poradit.

řeními. Došlo to tak daleko, že jsem byl vě-

Před 16 lety jsem hledal. Dnes sice nemo-

domě vzhůru jen asi 20 minut denně, ostat-

hu tvrdit, že jsem již našel, protože věci se

ní dobu jsem prospal nebo byl pod práška-

neustále vyvíjejí a mění. Cítím ale, že jsem

ma. Myslel jsem, že umírám. Uvědomil

na dobré cestě.

jsem si ale, že kdybych se uzdravil, tak vlast-

Lidé se většinou vymlouvají, že musí vydělávat a nemohou se věnovat tomu, co cítí, že by chtéli dělat a že by to dělali dobře.
Ale vždy se vyplatí to zkoušet, třeba postupně a velmi pomalu. Člověk zesílí. A začne se

ně to jediné, co mohu světu nabídnout, je
to, co sám cítím a vnímám, a co mohu vyjádřit hudbou. A rozhodl jsem se, že s tím
něco udělám. A ve velmi krátké době se
všechno změnilo. Našel jsem motivaci. Pře-

měnit.

stal jsem schovávat, co jsem cítil. Našel

V y p a d á to, j a k o b y s k o m u n i k o v a l n e j e n

končit to.

h u d b o u . L o n i v Praze jsi e x p e r i m e n t o v a l
s tarotovými kartami jako s velmi zajímav o u metodou jiné než obvyklé umělecké
inspirace.
Loni jsem poprvé zkusil hrát lidem, kteří si vybrali nějakou tatotovou kartu. Té
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jsem smysl toho, co jsem dělal, a touhu do-

Jak v ů b e c d o š l o k t o m u , že jsi začal hrát?
Jak jsi k h u d b ě přišel?
Mike: Když mi bylo tak 13, 14 let, byl
jsem téměř jasnovidec. Celé dny jsem slýchal jakousi nebeskou hudbu. Viděl jsem

Pokud se mne týče, já dnes docela rád konstatuji, že mé vzdělání se mne nijak nedotklo.
Nemělo možnost mne poškodit. Byl jsem
dyslektické dítě a v té době se o tom sice něco vědělo, ale nikdo s tím nic nedělal. Byl
jsem zkrátka to hloupé díté vzadu. A tak mne
naštěstí nechali být. Dnes jsem jim za to vděčen, protože mi to ušetřilo spoustu starostí
a nezavřelo spoustu důležitých spojení, například s onou jednoduchostí těch nejdůležitějších životních kvalit. Nejsem tedy ani učcncc,
ani historik, ani akademik.

Když se procházím po hlavní ulici v městečku, kde bydlím, cítím, že tam nepatřím.
I Benoit M a n d e l b r o t , asi n e j s l a v n ě j š í současný m a t e m a t i k , h o v o ř i l v Praze l o n i na
p o d z i m o t o m , že b y l celý ž i v o t o u t s i d e r e m
m a t e m a t i k y . M o ž n á b u d e b u d o u c n o s t patřit o u t s i d e r ů m , t e d y l i d e m , kteří b u d o u
t v r d o h l a v ě sví, kteří n e b u d o u zapadat d o
společensky p ř i j a t e l n ý c h a s n a d n o ovladatelných škatulek.
Mike: Osobně se tak cítím a celý život jsem
outsider. Nejen kvůli svému vzdělání. Liším

Říkalo se o tobě, že nerad hraješ p r o větší

se možná také úrovní jakési citlivosti.

p u b l i k u m . J a k to, žes l o n i p ř i j e l a hrál
auru trávy na louce. Příroda ke mně mluvila
hudbou. Tehdy jsem nevěděl, co se to děje
a co to dělám.

v Praze, a letos, d o k o n c e b e z n á r o k u na ho-

M o ž n á se od d a v u lišíš tím, že j s i sám se-

norář, jsi p ř i j e l zase?

b o u . Svůj. A t e d y z á k o n i t ě o d l i š n ý m , j i n ý

Mike: V Praze jsem již loni zaregistroval, že

n e ž společnost čeká.

Češi jsou otevřenější a vnímavější, více tvůr-

Mike: Celý život se snažím být sám sebou.

čí než Angličané. Ti preferují právě ten aka-

Lidé mi říkají, že jsem slavný. Ale já nechci

rání po tom, co to tehdy bylo. Ortodoxní ná-

demický svět informací. Nemáš-li kvalifikaci,

zapadnout do škatulky „je slavný". Když bu-

boženství o tom nic neříkala. Jenže jsem se ne-

nepatříš-li do jejich akademického světa, nic

du slavný a budu se tak chovat, zpřetrhám svá

mohl nikoho zeptat. Měli by mě za blázna.

neznamenáš.

spojení k oné prostotě života.

To tehdy nastartovalo mé celoživotní pát-

Teprve o mnoho let později jsem skutečně za-

Když jsem před lety začal své první před-

čal hledat odpověď na otázku, co jsem to teh-

nášky a koncerty, setkával jsem se s kolegy,

dy zažíval a proč.
Jakými metodami?

M o ž n á p r á v ě léta p o l i t i c k é c e n z u r y z p ů s o bila, ž e m y Češi j s m e zůstali n e d o t č e n i
o n í m a k a d e m i s m e m , p r á v ě tak j a k o t y co-

o kterých lidé i novináři říkali, tohle je ten
nejlepší člověk, který kdy kráčel po zemi, a já

b y dyslektik. Jenže d n e s naše společnost
Mike: Objevil jsem buddhismus. A v něm

r y c h l ý m t e m p e m h o d l á z o p a k o v a t stejné

jsem našel věci, které jsem už znal. Začal jsem

c h y b y , které udělala z á p a d n í Evropa. Co

meditovat. Bylo to jako návrat domů. A pro-

tedy dělat, a b y c h o m s v a n i č k o u nevylili

tože jsem byl orientován více psychicky, za-

i dítě a zůstali tvořiví a s v o b o d n í ?

čal jsem se více zajímat o duchovní stránku

Mike: Samozřejmě pro většinu populace

věci. A ta mne dovedla k nezbytnosti být ví-

bude asi tím největším štěstím moci si kou-

ce otevřenější a více využít toho, co mi bylo

pit další barevný televizor nebo další auto. Ale

dáno. Tehdy jsem raději nedělal nic, protože

bude stále více lidí, kteří věcí, že tudy cesta ke

jsem chtěl být nesvázán jakýmkoliv dogma-

štěstí nevede. Skutečným problémem je nedo-

tem jakékoliv filosofie.
Z a t í m c o naše generace m u s e l a s v o u svobod u v y z n á v a t určitou v í r u n e b o určité metod y (meditace i j ó g a b y l y jistou d o b u d o k o n ce neoficiálně zakázány) pracně v y b o j o v á vat, d n e s p o t k á v á m m l a d é lidi, kteří j s o u od
m l á d í p ř i r o z e n ý m i vegetariány, v i d í auru,
v y z n á v a j í d u c h o v n o s t a t v r d o h l a v ě zůstáva-

statek informací. Mí rodiče stále nevědí, oč
jde a asi to nikdy nepochopí. Mí bývalí učitelé to také nikdy nepochopí.
Já ale věřím, žc v každém člověku je něco
duchovního, harmonického a jednoduchého,
již od narození. Některým to zůstane, nebo se
k tomu později zpětně dostanou, a pak do
současné společnosti jaksi nezapadnou.

jí tím, co asi ve své podstatě jsou, s v o b o d -

Jen se j i m m u s í dostat informací. Proto dě-

n ý m i zářícími bytostmi. C o b y s d n e š n í m

l á m časopis, p r o t o p ř e d n á š í m . Č í m více li-

m l a d ý m v t o m t o s m y s l u doporučil?

dí b u d e vědět, co se s n i m i děje, co je to

Mike: Určitě bych jim doporučil, aby co

meditace, j a k č l o v ě k f u n g u j e , j a k b y m o h l

nejvíce pěstovali svou jedinečnost a otevřenost

f u n g o v a t , t í m více b u d o u sví, a t í m více b u -

a využili svých, třeba jen minimálních, přiro-

d o u tolerantnější. Heslo b y tedy m o h l o

zených vloh. Školy a university, podle mne,

z n í t - více p r o s t o r u p r o outsidery...

učí docela jiné věci než by vyučovat měly. Ty

Mike: Já jsem také takový typický outsider,

nejkrásnější a nejhlubší věci jsou velmi jedno-

člověk mimo, nezasvěcenec. Nehodím se do

duché.

současné společnosti. Cítím se jako outsider.

jsem takového člověka pozoroval a viděl jsem
jen ego. Pokud to bylo to, co ten člověk chtěl,
v pořádku, dosáhl toho. To ale není moje cesta. Ke mně mluví příroda.
Také se ti zdá, že je stále víc unikátních, neo p a k o v a t e l n ý c h lidí, kteří zjišťují, že nejlepší a n e j p ř i r o z e n ě j š í věcí, kterou m o h o u
udělat, je prostě b ý t sám sebou? Ze příští

století b u d e s t o l e t í m u n i k á t n í c h a j e d i n e č -

Samozřejmě, že se vše vyvíjelo velmi poma-

n ý c h lidí, kteří n a l e z n o u a b u d o u r o z v í j e t

lu a postupně. První věc, kterou jsem začal dě-

s v ů j p ř i r o z e n ý talent?

lat, bylo učení. Potom jsem začal své improvizované hudební meditace natáčet na kazety

Mike: Ano, přesně. Století jedinečnosti

a sem tam se mi podařilo jednu dvě kazety

a duchovnosti. Objevování nekonečných tvůr-

prodat. T a k to začalo. Ale jak už jsem se zmí-

čích možností. Rád bych se dožil, a to je ta-

nil, vlastně jsem se bál představy, že někdo ji-

ková moje sci-fi představa, a také to dle svých

ný poslouchá mou hudbu.

možností učím, aby si lidé byli stále více vědomi světa vibrací. Rád bych, aby se lidé na-

Hraješ n ě k d y stejné věci vícekrát? Určitě tě

učili vnímat vibrace a mohli tak používat i ji-

l i d é o to žádají.

ného způsobu „cítění" světa. Snáze by pak rozeznali, proč jim třeba dnes není dobře a jak

Mike: Ne. Nikdy. Zkušenost je zkušenos-

to udělat, aby jim zítra dobře bylo. A dokáže-

tí, protože se nedá opakovat. I to, co jsem hrál

me-li se všichni takto pomocí vibrací ve světě

v Praze byl jakýsi hudebně pocitový záznam

kolem nás orientovat, pak nebudou existovat

všeho toho, co existovalo jen v té chvíli. Sku-

konflikty. Takto, pokud to ovšem skutečně

tečně mě lidé vždycky žádají, abych zahrál tu

funguje, můžeme nalézat řešení. Mohli by-

či onu skladbu, ale já vždycky odpovídám, ne,

chom pak žít a chodit kolem sebe více otevře-

nejde to. Jen jednou v životě jsem zahrál stej-

ní a produchovnělí. A potom, když třeba pě-

nou věc člověku, který o to moc stál, a byla

stuješ něco na zahrádce, jdeš a pro konkrétní

měl velké potíže i s uvažováním, čím bych

rostlinu jakoby intuitivně vybereš to nejlepší

se v životě živil. A tenkrát mi to bylo úplně

možné místo. Člověk pak bude skutečně žít ja-

jedno.

ko v ráji, protože nebude žít jako filmová hvězda nebo jako někdo jiný, ale bude sám sebou.

Z m í n i l j s i se, ž e j s i u č i l . T o j s i u č i l n a

Se všemi možnostmi. Jsem přesvědčen, že my

škole?

lidé jsme bytosti obrovské citlivosti a měli by-

Mike: Ne, ne. Já jsem vyučoval meditaci.

chom svou citlivost neustále rozvíjet.
Jak b y s nazval tento šestý smysl? Intuice?
Talent? S k l o n k d u c h o v n o s t i ? C i t l i v o s t
k duchovnosti? Dřív nebo později b u d e m e
muset najít nějaký pojem.
Mike: Tohle nechám intelektuálům. Mně

Cože? R o d i č e o b v y k l e chtějí, a b y z j e j i c h
Mike: V mém případě to skutečně byla
jen touha nemít se m n o u problémy. Já jsem

Mike: Já jsem s tím neměl nic společného.
Zinstrumentovali to, zaranžovali a dokonce
i pianový part nahráli jiní lidé. Já jsem, dalo
ta, který interpretuje. Já jsem se nikdy na pia-

jsi o r g a n i z o v a l své p ř e d n á š k y a koncerty?

no neučil hrát.

Mike: Já vůbec nejsem dobrý organizátor,
já neumím zorganizovat ani svůj život, natož
přednášku pro druhé. Většinou mě jen někdo, kdo mé už znal, o to požádal.

Mike: Začalo to vlastně výukou meditace.

Mike: Ti jen chtěli, aby se mnou nebyli

s y n a b y l lékař, i n ž e n ý r n e b o v ě d e c . . .

Ring?

by se říci, pianista, který inspiruje, ne pianis-

N e j d ř í v e ale b y l a h u d b a ?

žádné problémy.

A j a k jsi n a h r á v a l orchestrální verze Fairy

Jak jsi d a l vědět, že v y u č u j e š meditaci? Jak

stačí to žít a nemusím o tom přemýšlet.
Č í m chtěli tví rodiče, abys byl?

to jiná skladba. Pocit byl jiný.

K d o b y l p r v n í , k d o tě o to p o ž á d a l a k d e
se to stalo?
Mike: Zúčastnil jsem se jednoho semináře

Asi to není náhoda, že si tady takhle povíd á m e . A n i já j s e m n i k d y v životě nehrál d v a
stejné koncerty. D o k o n c e z t o h o b y l jedn o u skandál, p r o t o ž e k d y ž j s e m b y l o k o l n o s t m i d o n u c e n t o udělat, vyřešil j s e m t o
tak, že j s e m p u s t i l p ř e d c h o z í k o n c e r t
z m a g n e t o f o n o v é kazety.
Mike: Mně se přihodilo něco obdobného,
a tak jsem nakonec zahrál něco, co jsem nazval „jiná verze" Fairy Ring. Ale je to, jako

v Stansteadu v Essexu. Protože jsem ale samo-

kdyby ses pokoušel vrátit se v čase. Všechno

tář, sedával jsem vždycky v poslední lavici, co

je přece jiné.

nejbhze dveřím, abych mohl, až to skončí,
okamžitě odejít, abych sc nemusel s nikým
bavit. Nejraději jsem se toulal po okolí. A jednoho dne jsem jakoby vstoupil do úplně jiné
energie. Bylo to tak silné, že jsem musel za-

Možná b u d o u lidé v blízké budoucností
stále více intuitivnější, tvořivější a počet inspirujících u m ě l c ů n e o b y č e j n ě vzroste.
N e b y l a b y t o h e z k á představa?

stavit a zdálo se mi, že jsem najednou o dva

Mike: To bychom ale museli všichni pra-

metry vyrostl a narostly mi vlasy až na zem.

covat na tom, abychom dokázali být více svo-

Ty pocity byly neskutečně intenzívní. Nechtěl

bodní, otevření. A to je to, co mě trochu trá-

jsem o tom nikomu vyprávět, ale muselo to

pí, když uvažuji o všem tom pokroku a tech-

ze mě ven: vešel jsem do domu, sedl jsem si

nologiích kolem.

k pianu a zahrál jsem to. Hrál jsem to, co jsem
cítil, a zrodil se Fairy Ring.

Jakou posloucháš hudbu?

Život se mi pak změnil. Lidé chtěli, abych

Mike: V zásadě poslouchám cokoliv. Teď

jim stále hrál. Ukázalo se navíc, že učitelé to-

dokonce i tu nejsoučasnější pop music (Špi-

ho kursu mě celou tu dobu stejně pozorova-

ce Girls), protože tu poslouchá, samozřejmě

li. Já jsem o tom samozřejmě nevěděl. S os-

velmi nahlas, moje dcera, ale osobně dávám

tatními o mně mluvili jako o někom, kdo má

přednost tichu. Nejraději neposlouchám nic.

něco, co ostatní nemají. Požádali mě pak,

Pak jsem svobodný.

abych se sebou něco začal dělat, nemámil svůj
talent.

(Za Baraku rozmlouval a přeložil V. M.)

slova smyslu. „Namísto duše v těle se staňte tělem v duši. Vztáhněte ruku ke své duši.
Vztáhněte ji ještě dál. Impuls tvoření a vnitřní síly - styčný bod mezi energií a hmotou:
to je sídlo duše. Jaké to je, dotknout se tohoto místa?" Zukav nabízí vizi harmonie,
vnitřní autentické síly a moudrosti.
Víte o něčem důležitějším pro nadcházející milénium?
-san-

Základní matrix, struktura, kterou Crudenová používá pro vybudování vlastního pochopení časoprostoru, jenž nás obklopuje, a pro
komunikaci s ním, je šamanský kruh. Vnitřní
práce, kterou autorka v knize rozpracovává
je rozvržena na jeden rok, spolu s přírodou
tak adept ujde jednu cyklickou fázi vlastního života. Crudenová používá dechová cvičení, vizualizaci, tanec, práci s čakrami,
vědomí minulých životů. Její nauka není ortodoxní systém, je otevřená různým školám
a různým zkušenostem. Soustřeďuje se na
základní, „staré" vědomosti a vede čtenáře
(adepta) k pochopení sebe sama:

Sídlo duše
G a r y Zukav
Pragma 1 9 9 7
Knihy někdy nemají lehký osud, podobně
jako lidé. Sídlo duše amerického autora
Gary Zukava čekalo na své české vydání
několik let. Vychází tak už v době, kdy pulty knihkupectví nabízejí množství duchovní,
filosofické a myšlenkově závažné literatury,
ve kterém tato výjimečná kniha na první pohled poněkud zaniká. Gary Zukav se pustil do osobitého výkladu jedné z největších
záhad lidského vývoje, podstaty a funkce
lidské duše, bez strukturální a terminologické podpory některého z velkých světových náboženství. Vysvětluje její existenci
a vývoj, otázky karmy, reinkarnace a dalších aspektů nehmatatelné stránky lidského
života pomocí vlastního původního slovníku a originálního myšlení.
Zukav se už v polovině sedmdesátých let
proslavil knihou Tančící mistři Wu Li. Zaměřil se na duchovní aspekt naší existence, studoval dílo velkých vědců dvacátého
století - Einsteina, Bohra, Junga - a nacházel v něm víc, než jen přísně vědecké chápání světa, našel v něm záblesky pochopení vyššího, duchovního prozření. Na
konci osmdesátých let mu vychází další kniha, Sídlo duše, s podtitulem Pozoruhodné
pojednání o myšlení, duši, reinkarnaci a duchovním vývoji člověka.
Kniha Sídlo duše je tvrzením o nástupu
nového druhu lidství. Při všem tom duchovním a lidském marasmu, který vidíme kolem
sebe, je důležité, že se najdou lidé, kteří
přesvědčivě popisují kdo jsme, proč jsme takoví a jací bychom mohli být v pozitivním

šem území. Tudíž obsažený v naší krvi, genech, námi navštěvovaných morfických polích.
Kniha americké autorky skotského původu
Loren Crudenové Duch místa nás vrací k nejzákladnějšímu lidskému způsobu vnímání
posvátna - k navázání posvátného vztahu
s prostorem, který obýváme. Crudenová vychází z mnohaletých zkušeností s různými duchovními učiteli, ale ve své knize se zaměřuje na nejzákladnější postupy a struktury, vycházející ze střídání ročních dob, pochopení
vlastního místa v běhu vesmíru a využití pozitivních zkušeností z vlastní duchovní práce
v normálním životě.

Duch místa
Rukověť pro navázání posvátného vztahu
Loren Crudenová
Volvox Globator 1 9 9 7
Dodnes stojí v české krajině kameny zvané
menhiry, vztyčené na svém místě před čtyřmi, možná pěti tisíci lety. Nevíme kdy, kdo
a jak se rozhodl zanechat nám tento hardwarový nosič informace, která nás fascinuje, ale
jíž stěží kdy porozumíme. Nemáme moc vodítek, jak si představit duchovní svět našich
dávných předků, abychom se mohli pokusit
mu porozumět. Existuje ale nauka, spíše praxe než filosofická teorie, která je nositelkou
světonázoru, který se tříbil desítky tisíc let, podařilo se mu přežít na různých místech planety do dnešních dnů a dnes, na sklonku milénia, prožívá nebývalou renesanci. Touto naukou je šamanismus.
Přes vžitou představu, že šaman je americkoindiánský či sibiřský léčitel, užívající psy
chotropních rostlin a speciálních technik k dosažení duchovního transu, v němž může léčit, předvídat budoucnost a dělat mnoho
dalších věcí, bychom si měli uvědomit, že
s neodvratnou pravděpodobností právě šamanismus je nejstarší duchovní praxí i na na-

„Když se opět zaměříme na prosté a důkladné zakořenění v přírodních cyklech a základních věcech, začne zmatek ustupovat.
Nezáleží na tom, jestli jste buddhisté, křesťané, vyznavači N e w Age, Indiáni, agnostici či novopohané. V uvědomělém životě, ve
vztazích úcty a soucitu a ve vděčnosti za dary každého dne je něco základního. Učitelé a učení vyjadřující tyto zásady, překračují dogma a dostávají se do spirituálního terénu, kde je dost místa pro to, aby všichni
dosáhli požehnání a našli-svou cestu domů."
-san-

Přechodové rituály
Systematické studium rituálů
Arnold van Gennep
Nakladatelství Lidové noviny 1 9 9 7
První překvapení na čtenáře knihy francouzského autora Charlese-Arnolda Kurr
van Gennepa Přechodové rituály čeká už
na konci předmluvy. Ta je totiž stejně jako celý text z roku 1 9 0 8 . Přes optimistickou víru vydavatelů, že text knihy je nadčasový a její námět stále živý, mi u knihy
chybí pohled moderní, bouřlivý vývoj vědy a filosofie za posledních osm desítek
•let existence lidstva. Kniha sama jinak
pečlivě a vědecky zkoumá téma, jež má
v názvu. Přechodové rituály (provázejí těhotenství a porod, narození a dětství,
inciaci, zásnuby a svatbu, pohřby aj.) zde
jsou rozčleněny, uspořádány, dovoženy
spoustou citátů z odborné literatury. Tyto
rituály jsou zřejmě staré jako lidstvo samo.
N a p o m á h a j í jednotlivci snáze ukončit
a změnit postavení ve společnosti, místo
pobytu či období života, posloužit jako významný orientační bod v přívalu událostí
a vytvořit jakousi základní osnovu běhu života. Při vzrůstajícím vzdalování se městského člověka od cyklů přírody a přirozeného běhu věcí na konci 2 0 . století tak
udržování a znovuobjevování přechodových rituálů nabývá na významu. Když
v prázdné formě obřadů, které nás trvale
provázejí od narození do smrti, nalezneme pouto s našimi předky a jejich moudrostí, bude se nám žít snáze a smysluplněji.
-san-

Taoismus
Konfucianismus
Buddhismus

konstatovat, že po útlých knížkách řady nakladatelství Lidové noviny nazvané Světová
náboženství člověk sáhne se zájmem.
Rada knížek amerického vydavatelství
Facts On File je z roku 1 9 9 3 , což je nesporně jev pozitivní. Vývoj vědy a filosofie každé desetiletí přidává další střípky
k pochopení klasických nauk o duši a vesmíru.
Rada začíná klasickou dvojicí filosofických systémů spojených s dějinami nejlldnatější země světa - Cíny. Jsou jimi taoismus a konfucianismus. Zatím je doplňuje
ještě buddhismus (pro Cínu exotický, ale
přesto ji v jistém údobí významně filosoficky ovlivnil).
O taoismu se říká, že jeho původ se
ztrácí v mytologických dobách a že nemá
žádného zakladatele.
Patříš na ně - a nevidíš je;
proto se nazývá nepatrné.
Nasloucháš mu - a neslyšíš je;
proto se nazývá nevýrazné.
Chceš je uchopit - a nezachytíš je;
proto se nazývá neurčité...
Zajímavá pasáž knihy je věnována překladům z čínštiny. Při tak odlišném způsobu zápisu a jeho vnímání, jako jsou čínské znaky, je klidně možné, aby tři ukázky překladu z „bible" taoismu Tao-te-fingu
(O.Král, B. Krebsová, R. Dvořák) byly různé a přitom „pravdivé".
Taoismus nemá zakladatele, zato má velké mudrce - legendární Žlutý císař, Lao-C',
Čuang-C- - ti všichni jsou milníky filosofie
nejen čínské, ale i světové. Kniha Pauly R.
Hartzové Taoismus přehledně a s bohatým
ilustračním a literárním doprovodem vytváří přehledný obraz o jednom z pilířů asijské filosofie. Seznamuje čtenáře s historií,
kánony této věrouky, obřady a meditačními
praktikami, v souvislostech s uměním.
Tao plodí jedno,
jedno plodí dvě,
dvě plodí tři.
Tři plodí všechny věci.
Důležitou kapitolou je zpráva o současném, živém taoismu. Jak v Číně (tedy spíše na Tchaj-wanu), tak na Západě. Dokladem životnosti tisíciletého filosofického systému může být třeba kniha amerického
autora Fritjofa Capry Tao fyziky. V Caprově podání se jedná o dva rovnocenné přístupy k témuž. Taoistické učení v současné době prožívá renesanci. Kdo ví, čeho
se ještě dočkáme.

Ve stejné době jako Lao-C' (6. stol. př.
n. I.) žil v Číně ještě další mudrc, který
masivně ovlivnil nejen tamní filosofii, ale
celé společenské proudy a tím i dějiny.
Tím mužem byl Konfucius. Domníval se,
že všechny neduhy společnosti lze napravit morálním, etickým chováním. Zřejmě
měl takový apel v čínských historických
podmínkách větší dopad než v dnešním
dravém světě vůkol. Stoupenci Konfucia
shromáždili všechny jeho výroky, podobenství a krátké příběhy v díle Hovory.
Vznikla nauka, která definitivně ovlivnila
život čínské (ale i třeba korejské a j.) společnosti na staletí a tisíciletí. Její přítomnost je na tamním životě výrazně patrná
dodnes.
Kniha Thomase a Dorothy Hooblerových Konfucianismus, způsobem podobným svazku Taoismus, s bohatými ilustracemi a množstvím literárních ukázek čtenáře
zasvěcuje do obsahu tohoto významného
učení. O němž se ví, že existuje, ne už tolik, z čeho vlastně sestává.
Konfucius sám sebe nepokládal za nějak originálního myslitele. Učil morálnímu
kodexu založenému na etice, humanitě
a lásce. Toto poselství z minulosti se nakonec ukázalo být všeobecně, dlouhodobě
i perspektivně platné.
Svazek Konfucianismus sleduje tuto nauku od dob jejího zakladatele, přes vzestup, zrod významných pokračovatelů
a dlouhé období slávy a úspěchů až po
krizi, kterou přinesl kontakt se západní civilizací a nakonec vlastní, čínský komunismus.
Konfucianismus i přes ztrátu historických
pozic stále vytváří osu společenského života mnoha asijských zemí, i těch nejúspěšnějších -Japonska, Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Hong-kongu a Singapuru.
„Buddhismus, taoismus a konfucianismus
jedno jsou." Tak zněla zpráva jezuity
Mattea Ricciho, pobývajícího v Číně na

ediční řada Světová náboženství
Nakladatelství Lidové noviny 1 9 9 6
Existuje několik způsobů, jak psát o starých
světových náboženstvích. Lze o nich psát
pro studenty, pro běžné čtenáře, pro jejich
odpůrce i pro jejich uctívače. Lze o nich
psát s nábožnou úctou i s přezíravostí postmoderního filosofa sklonku 20. století. Lze
o nich psát zeširoka i s úzkým zaměřením
odborníka. Encyklopedicky i hnidopišsky.
Populárně, vědecky, laicky, vyprávět i kázat. To vše už tady bylo. A přesto je třeba

sklonku 16. století. Buddhismus přišel do
Číny v prvním století našeho letopočtu, jeho zakladatel princ Síddhárta Gautama
však žil, stejně jako Lao-C' a Konfucius
v šestém století př. n. I. Založil nauku o utrpení a cestách k jeho překonání, která dodnes patří k nepopulárnějším na celém
světě. Fantastická je na buddhismu jeho
přizpůsobivost. Je to filosofický systém pro
každého. Každá země a každá tradice tak

vytváří osobitou podobu této nauky, jěž má
stejný základ, rozmanité cesty a společný
cíl - osvobození člověka.
Kniha Buddhismus Madhu B a z a z W a n guové stejně jako ostatní svazky řady
Světová náboženství přehledně informuje o zakladateli, dějinách, vývoji a geografických odlišnostech nauky. Text prov á z í fotografie a literární ukázky. Velká
pozornost se soustřeďuje na buddhistický rituální rok, vliv, který tato nauka má
na různé druhy umění od dob historických až po dnešek, k buddhismu současnému. Po svém přenosu ze zemí původu
na Z á p a d je totiž tato nauka jednou
z nejživějších na Z á p a d ě vůbec. Buddhistický důraz na soucit a moudrost představuje vysoké ideály pro každou společnost. Stará buddhistická modlitba, kterou s oblibou cituje tibetský dalajlama, to
vyjadřuje přesně:
Tak dlouho, dokud trvá vesmír
a dokud jsou tu živé bytosti,
nechť setrvám i já,
abych zaháněl bědné strasti světa.
-san-

Podivuhodná, provokující a inspirující kniha, přinášející některé zcela nové pohledy na problémy ztracených civilizací
a možnosti jejich pochopení. A d r i a n
Gilbert píše o výzkumech Maurice Cotterella. Kromě spousty velmi zajímavých informací o samotné zmizelé civilizaci podivného, ale matematicky velmi vzdělaného národa nám autoři předkládají také
velmi rozumnou hypotézu o možné příčině působení astrologických znamení. Kořeny astrologie by takto tkvěly ve slunečním vlivu a variacích solárního roku. Cotterell nabízí akceptovatelnou teorii vzniku

slunečních skvrn i výsledky svých počítačových simulací dlouhodobých a velmi
shodných cyklů slunečních skvrn a mayských ér.
Ukázalo se, že radiace vysílané sluncem
se každý měsíc mění. Existují také čtyři rozdílné typy radiace, které následují jeden
za druhým v pravidelném sledu. Tato sekvence slunečního záření odpovídá prastarému kosmologickému poznatku o čtyřech
základních prvcích - ohni, zemi, vzduchu
a vodě - které nějak ovlivňují lidské dispozice a nálady měsíc po měsíci po celý rok
v souladu s dvanácti charakterovými typy
zvěrokruhu rozlišovanými astrology. Cotterellovy tabulky a grafy překvapivě souhlasí i s nejnovějším objevem způsobu, jakým
sluneční skvrny ovlivňují produkce hormonů v lidském těle (tedy také např. plodnost
a okamžik porodu).
Jak to, že M a y o v é dokázali tak přesně
(s odchylkami jen několika minut) vypočítávat tisícileté cykly oběhů planet? Bude
2 2 . prosinec roku 2 0 1 2, jak tvrdí mayská
proroctví i výpočty T. McKenny, koncem
naší éry a začátkem nového cyklu?
Vzrušující kniha, ve které naleznou
spoustu odpovědí či alespoň inspirace i ti,
kterým v současné době schází důkazy, tabulky a výpočty, které by potvrdily to,
o čem každý tušíme, že funguje.

Na počátku 8 0 . let mi floridská přítelkyně p o s l a l a o h m a t a n ý p a p e r b a c k se
spoustou neumělých, ale velmi názorných
kresbiček. Dodnes tu knihu považuji za
jednu ze tří čtyř nejdůležitějších knih hnutí N e w A g e (vedle Caprovy knihy Tao fyziky a Spiknutí Vodnářů Fergusonové).
M á m teď v ruce české vydání a jsem opět
nadšen.

Nyní budete muset přehodnotit všechno,
co jste si mysleli, že víte o povaze reality,
tvrdí upoutávka. Víte, že „naše tělo zrcadlí vesmír až do poslední buňky? Že jsme
pulzující bytosti ve vibrujícím vesmíru, že
náš mozek je zesilovačem myšlenek, ne jejich zdrojem?"
Bentov, který se narodil v předválečném
Československu, názorně probírá všechny
základní disciplíny nauky o světě. Např.
v kapitole Zvuk, vlny a vibrace jednoduše,
ale přehledně popisuje interferenční obrazce, záznějové frekvence, koherenci, hologram, oscilátory a rezonanční systémy,
zvuk těla. Nevyhne se ani smyslovým orgánům, experimentům s časem, odvážně
se pouští do úvah o vědomí, jeho kvalitě
a kvantitě, o změněných stavech vědomí,
o absolutní realitě, o dualitě částic a vln,
reinkarnaci, duši, o teoriích a modelech
vesmíru. V dodatku dokonce probírá čakry
a svou teorii kundalíní.
Nenechejte se zmást občasnými pravopisnými a překladatelskými chybami (hned
v první větě se píše o diskusích a v druhé
o diskusi, o kus dále o psychokinéze aj.).
Nenechejte se zmást ani titulem. Původní
název „Stalking the wild pendulum" je nepřeložitelná slovní hříčka a dal by se klidně přeložit velmi volně. Podtitulek - pojednání o mechanismu vědomí - je daleko
přesnější. V knize totiž vůbec nejde o kyvadlo jako takové. Stalking znamená plížení se, stopování, ale také věštění. Hned
na počátku knihy Bentov popisuje jednoduchý experiment. Když zavěsíme několikero kyvadlových hodin na stěnu pokoje
a uvedeme jejich kyvadla do chodu tak,
aby se každé kyvadlo začalo kývat z jiného úhlu, během jednoho či dvou dní zjistíme, že se všechna kyvadla pohybují souběžně, ve fázi. Nepatrné množství energie, které se jaksi přenáší skrz stěny hodin,
stačí uvést kyvadla do společné fáze. Jestliže změníme pohyb jednoho kyvadla, brzy se vrátí do stejného rytmu s ostatními.
Čím má určitý systém více oscilátorů, tím
je stabilnější a tím obtížnější je jeho rytmus
narušit.
Bentov tedy poukazuje na to, že život,
rostlina, lidské tělo, náš mozek, celý vesmír osciluje, a ve své knize naznačuje
možný princip všeho kolem nás. S kutilskou
odvahou a zvědavostí se vydává do světa fyziky, kvantové mechaniky, psychologie, medicíny. Stopuje to, co by mohl být
základ všeho. Plíží se za odhalením mechanismu kyvadla života a vesmíru.
Vlastní předmluvu končí zmínkou o „žirafím syndromu". Jednoho dne se nějaký stařec rozhodne navštívit Z O O . Obdivuje
různá zvířata a najednou spatří velmi dlouhé nohy. Podívá se nahoru a vidí, že nohy jsou spojeny s břichem. Podívá se tedy
ještě výš a vidí krk a zase jenom krk, až
někde nahoře téměř v mracích spatří hlavu. Ne, řekne si, to není možné. Takové
zvíře neexistuje. A otočí se a klidně pokračuje v cestě, aniž se za žirafou ohlédne."

Mnoho lidí, zejména vědců, trpí „žirafím
syndromem". Dívají se na svět úzkým okénkem své specializace a tohoto omezeného pohledu se nehodlají zbavit. Je-li žirafa příliš vysoká, tím hůř pro ni. Pro vědce
prostě neexistuje, píše Bentov.Je dalším
z řady outsiderů, lidí, kteří měli to štěstí, že
„nedokončili ani základní vzdělání". Je hračička. Zkoumá a kutí, dokáže nalézt jednoduchá a často překvapivá řešení teoretických i praktických problémů (celé roky se
živil jako velmi úspěšný vynálezce a zdokonaloval různá lékařská zařízení). Provokuje. Baví. Dokáže nadchnout, inspirovat,
změnit způsob vašeho myšlení.

zdrojem energie. Tato energie centrálního bodu se projevuje v téměř neodolatelném nutkání a potřebě stát se tím, čím
jedinec je."
Autorka objevila sílu arteterapie sama na
sobě již v polovině 7 0 . let a od té doby systematicky kreslí a vyučuje kreslení mandal.
Učila se dokonce od indiánské šamanky.
Kniha je jen kniha. Tahle ale přináší
spoustu návodů, jak se dostat za instrukce,
mezi řádky, do mandaly svého života. Je
třeba ji přečíst, a pak na ni zapomenout
a kreslit a kreslit.

Hinduista od zrození do zrození
Hana Preinhaelterová
Vyšehrad 1 9 9 7

Kromě už obvyklých překladatelských nepřesností -a neujasněného přepisu neanglických slov z angličtiny (např. zigguraty,
thangkas, přičemž v češtině existují přesnější zikkuraty, tanky) je to konečně příjemná a docela instruktážní kniha o mandalách v češtině.
Těm, kteří potřebují instrukce, přináší celou řadu srozumitelných interpretací nejčastěji se vyskytujících základních číselných,
kresebných či pojmových symbolů. Těm,
kteří potřebují souvislosti, přináší řadu citátů slavných osobností a informací o používání mandaly a principu jejího působení v různých kulturách. Ti, kteří pochybují,
si také přijdou na své.
Sám jsem již několikrát písemně a velmi
často při přednáškách s diapozitivy (o tibetských mandalách) vyslovil své nadšení
pro tuto vizuální duchovní Cestu dovnitř sebe sama. Podle Junga je základním motivem mandaly „tušení středu osobnosti, určitý druh centrálního bodu uvnitř duše, ke
kterému je vše vztahováno, podle kterého
je vše uspořádáno a který je sám o sobě

ke které máme my Češi přece jen důvěrnější vztah. Z Indie pochází celá řada znalostí,
dovedností a nauk, ke kterým se i dnes odvoláváme. Indové dali světu hodně, především co se týče vědomostí o člověku a jeho

Útlá, ale milá a dokonce i humorná knížečka, která nadchne přesně vypozorovanou
drobnokresbou lidských osudů Bengálců. Evropan pak po jejím přečtení nemůže neuva:
žovat o tom, že život, přesně oddělený a určený důležitými slavnostmi a rituály (narození, začátek školní docházky, sňatek, rodina,
pohřeb), má něco do sebe. Bengálec či
Bengálka tak, na rozdíl od nás, postmoderně neusazených a sociálně nejistých Zápaďanů, vždy ví, že jakmile se ožení či vdá,
už se nemůže chovat jako dítě. Jedno období života skončilo a slavnost byla bránou
do období dalšího. Bengálec či Bengálka
se, na rozdíl od nás, těší, jak si vychutnají
nejkrásnější období života, stáří.
Cech, obklopen butiky, kasiny, bistry
a snackbary, si se zájmem přečte, jak i do
života Bengálek vtrhla civilizace v podobě
do bengálštiny přepsaných a zkomolených
kosmetických přípravků: oční stíny (eye shadow) jsou p a k á i Šedo, pudr (face powder)
je fes paudar, odlakovač (polish remover)
je pálíš rimubhar a nůžtičky na nehty (nail
cutter) jsou neí katar.

Indie a Indové
Od dávnověku k dnešku
M. Krása, D. Marková, D. Zbavitel
Vyšehrad 1 9 9 7
Konečně současná příručka pro všechny,
kteří chtějí vědět o Indii víc než jen pár cestopisných nebo žurnalistických povrchností. Studenti, odborníci a další zájemci zde naleznou vyčerpávající přehled o Indech a Indii,

těle a duchu. Velmi užitečné jsou přehledné
historické tabulky, srovnání různých náboženských přístupů, seznam literatury, rejstřík atd.
Jen tak mít čas na mnohahodinové ponoření se do virtuálního světa téhle užitečné a důležité knihy.

Co je to kultura?
Robert lawless
Votobia 1 9 9 7
Jako 64. svazek edice Malá díla vydala olomoucká Votobia příjemnou knížečku, kterou
Robert Lawless publikoval již v roce 1979,
ale jejíž aktuálnost jako by pro některé z nás
dozrála teprve dnes. Čtivé zamyšlení nad tématy, jakými jsou modely kultury, stresu, vztahy kultury a institucí, kultury a populace, migrace, fertility a mortality a v posledních kapitolách také vztah kultury a ekologie přináší
celou řadu poznatků a informací z nejrůznějších oborů lidského zkoumání sebe sama.
Právě dnes, v době genetického a jiného
inženýrství, a v době, kdy se mění epochy,
je důležité mít na zřeteli, že kultura, tedy to,
o čem naši ekonomové pokud se týče investic velmi neradi slyší, je velmi integrovaná
a vnitřně propojená soustava představ, činností a vzorů, které jsou v neustálé interakci.

Jakákoliv změna v jedné složce vede, stejně jako v ekologii, ke změnám v jiných částech integrovaného systému. I zde je tedy vše
propojeno se vším.
Často užívaný příklad integrace kulturních
elementů se týká australské domorodé skupiny Yir Yorontů. Jejich původním nástrojem byla kamenná sekera s krátkou rukojetí. Od poloviny třicátých let začali užívat sekerky s kladivovitým koncem nebo ocelové sekery, které
dostávali od misionářů. Pokud nebereme
v úvahu integrující vlastnost kultury, může se
zdát, že výsledkem bude pouze usnadnění
práce. Zvážíme-li však význam kamenné sekery v celku tradiční kultury, najdeme mnoho
důležitých činností, v nichž má integrující
funkci. Na území Yir Yorontů se například nevyskytuje vhodný kámen, proto ho museli muži získávat složitou cestou obchodního partnerství mezi sebou navzájem. Sekeru vlastnili pouze oni, a pokud ji potřebovaly ženy nebo
děti, musely mít svolení mužského příbuzného.
Výroba, technologie a řemeslná dovednost,
týkající se kamenných seker byly známkou maskulinity mužů tohoto kmene. Komplex sekery
vymezoval hierarchický systém autority. Nediferencující rozdělování ocelových seker narušilo všechny integrované části kultury, spojené s tímto jedním prvkem. Zeny a děti si je již
nemusely půjčovat od mužského příbuzenstva,
a tak byla podlomena autorita ve skupině.
Obchodní partnerské vztahy byly oslabeny,
a v důsledku toho byla důležitá každoroční
shromáždění stále méně navštěvována a posléze zrušena. Vyrábět dřevěné rukojeti už nebylo třeba a zájem věnovaný prostředí se
zmenšil. Snížení zájmu o přírodu spolu s poklesem autority vůdců vedlo k ústupu nezbytných činností, jako vypalování trávy, pohánění zvířat a udržování totemických obřadů. Velká část kultury Yir Yorontů zanikla.
Knížečka do kapsy. Malá rozměrem, ale inspirující. Zkuste ji také. V tramvaji, v autobuse
nebo ve vlaku je to skutečný přítel člověka.

Něco mezi knihou, cédéčkem, katalogem.
Především ale kvalita. Autoři, editor, grafik, fi všichni, snad inspirováni kvalitou námětu a autorů partitur, odvedli neobyčejně záslužnou práci. Zmapovali něco, co
se sice týká jen velmi malého procenta populace, ale je z hlediska role kultur/ a jejího vlivu na společnost nezaměnitelné
a nenahraditelné. Čtenář (i posluchač,
protože součástí knihy je CD) se bude moci seznámit s tvorbou nejznámějších autorů soudobé vážné hudby tohoto století.
Jména jako John Cage, Cornelius Cardew,
Michael Nyman, ale i Milan Grygar či pro
mnohé objev Miroslav Ponc, již vešla do
učebnic dějin hudby.

věka, tedy onoho sochaře, už to je přesně to, co po letech dodalo naší činnosti
smysl.
Kniha grafických partitur a konceptů je
také takové zdánlivě nic neřešící plácnutí
nadšenců. Kdepak, přátelé, nechte na hlavě. Kvalita se vždy prosadí a za pár let někde potkáte talentovaného muzikanta, který se přizná, že to byla například právě tato kniha, která přesměrovala jeho život.
(Cena 9 8 5 , - včetně poštovného, na
dobírku zašlou Literární n o v i n y / N a kulturu,
Národní 11, 1 1 0 00 Praha 1, tel.+fax.
0 2 / 2 3 2 8 7 1 9 , 2207523)

Nemohu se nezmínit o jedné příhodě
z dob totality. Hráli jsme (s M C H bandem,
který byl v tu dobu zakázán v Čechách) na
Slovensku, v Martině. Jel s námi jeden známý francouzský rockový žurnalista. Otřesen
jízdou po českých a slovenských silnicích,
jídly ve vesnických restauracích a ubit délkou cesty rozhodl se po koncertu co nejdříve se opít místním vínem. Jenže v 1 0 hodin večer v Martině té doby nesehnal nic
než jednu láhev červeného vína. A tak zatímco my ostatní jsme u jakéhosi fandy
v bytě diskutovali a poslouchali hudbu
z magnetaku, Francouz se snažil rychle se
opít. Jenže za chvíli zpozorněl a začal také poslouchat. Po další chvíli vyskočil
a sháněl se po nějakém seznamu skladeb
či autorů domácího nadšence. A začal vykřikovat - Eno, hurá, no tohle, Robert
W y a t t , sláva, Frank Zappa, výborně, Soft
Machine, Gong, Faust, nádhera, King
Crimson, no to je neuvěřitelné - přesně tohle poslouchám doma!
Francouz, který měl denně na stole pět
deset alb z celého světa k recenzi, nakonec sám pro sebe poslouchal stejnou hudbu, jaká se, sice s desetiletým zpožděním,
ale přece, dostala až do, z jeho hlediska,
prdele světa (jak to nazval). Kvalita se prosadila.

Zapomenuté nauky řeckých křesťanů
Zdeněk Kratochvíl
Cesta 1 9 9 6

A ještě jedna reminiscence. Před nedávnem jsem se sešel s dnes velmi známým
a angažovaným sochařem. Nemohl jsem
si jeho obličej hned zařadit, a tak jsem se
ptal, odkud se známe. „ N o já jsem chodil na každý koncert Extempore do klubů
na Strahově," vysvětlil. „A moc mě to oslovovalo a ovlivnilo."
Tenkrát byl každý koncert jedinečný,
protože byl jediný. Víckrát to prostě, z politických důvodů, nešlo. Museli jsme být
rychlejší než StB. Půl roku jsme něco nacvičovali, jednou zahráli a pak zase jen
zkušebna. Jako vedoucí kapely a jakýsi
dramaturg jsem se ale nikdy nedočkal nějaké odezvy. Věděl jsem, kde a jak to který spoluhráč pokazil, nesnášel jsem nízkou
kvalitu amatérských nahrávek, lidi se rozešli domů a nic. Vypadalo to, že je to
všechno na nic. Vida. Po letech jsem zjistil, že na nahrávkách je zachycena také atmosféra doby, se vším všudy, a že i kdyby naše aktivity ovlivnily jen jediného člo-

Alexandrie na přelomu druhého a třetího
století. Moderní miliónové velkoměsto polohou a uspořádáním ulic podobné
dnešnímu N e w Yorku - s širokými bulváry, čtyřpatrovými domy, vodárnami s rozsáhlými pískovými filtry na čištění pitné
vody, nejrozsáhlejší starověkou knihovnou se statisíci svazky a jedním ze sedmi divů světa - majákem na ostrově Faru. Doba antického světa pomalu začíná
končit - byť si to zatím ještě nikdo neuvědomuje. Jedním z mnoha náboženství této přelomové doby a tohoto města je
i mladé rozvíjející se křesťanství, obtékané řadou různých sekt, herezí a podivuhodně se proplétající s gnózí. Klíčovou
osobou tohoto spojení je filosof, učitel
a současně starší místní církve - Klémens
Alexandrijský.
V jeho okolí se - ať už ve fyzické podobě, nebo prostřednictvím svých děl - pohybují nejvýraznější myslitelé přítomnosti

Pramen poznání

i minulosti. Vedle řeckých filosofu o hebrejských proroků jsou to i křesťanští a gnostičtí autoři různých odstínů vzájemných
sympatií i antipatií. Klémens v nich a u nich
hledá a nachází zlomky božského Logu tak neopakovatelně popsaného v evangeliu nejmilejšího učedníka Jana. A přesto, že
si (spolu s několika obdobně smýšlejícími
přáteli) uvědomuje, že završení roztržky
mezi křesťanstvím a gnózí, vírou a poznáním, je na počátku třetího století již více
než zřejmé, je si jist, že v příštím věku se
gnóze znovu setká s vírou.

Kniha - napsaná v roce 1 9 8 2 za prazvláštních okolností jakéhosi bezčasí v bezčasí - se čte jedním dechem. Text se - jak
píše autor v doslovu - velmi obtížně žánrově zařazuje. Nejde ani o odbornou studii ani o beletrii v pravém slova smyslu, tím
víc ovšem vynikne jeho naprosto unikátní
atmosféra. V rozhovorech, které tvoří výraznou většinu knihy, jsou použity hojné citace z Klémensových spisů, děl jeho současníků i starších, v té době již klasických, autorů. M i h n e se i úryvek z Evangelia
Egypťanů (jehož zlomky se dochovaly prá-

vě jen u Klémense) vedle citací z kanonických evangelií a gnostického evangelia
Tomášova.
Propad do jiného světa je úplný, ale při
pozorném čtení se objeví tolik odpovědí
na otázky dneška, že pojmy včera, dnes
a zítra získávají úplně jinou platnost. Ostatně, jak napsal Klémens Alexandrijský:
Slovo působící v člověku poznání
nám uděluje jakési viditelné znamení
podle něhož se v lásce navzájem poznáme.

N e w York nebo Indie. Na rozdíl od strojírenství máme v oblasti kultury (nebo léčitelství) co nabídnout.
Tohle CD je nabité emocemi, ženskostí,
vášní, intenzitou žití.

Hudba je to k tanci i poslechu, k zamyšlení i inspiraci. Nenechá vás v klidu, ale
také uklidní. Vřele doporučuji.

Pavel Hlavatý

Ida Kelarová
Můj domov je, kde jsem já
Lotos
Zapamatujte si jméno vydavatelství Lotos.
Prý se specializuje na zajímavé, ale finančně náročné experimenty, říkalo se. Dokud
jsem nezažil koncert Idy Kelarové v kostele sv. Simona a Judy (Ozvěny ženské duše), nevěřil jsem. Ale čilé dámy z Lotosu
mne přesvědčily o své neutuchající aktivitě a schopnosti sehnat sponzory a zorganizovat výjimečné koncerty i nahrávky.
Těšme se tedy i na další CD se záznamem
velmi vydařené akce (mimochodem, V.
Merta natočil z koncertu Kelarové se čtyřiceti sboristkami a dalšími sólistkami z Bulharska, Iránu, Afriky a s cikánskou kapelou a Věrou Bílou pro CT 2 velmi podařený dokument).
Pozor, vážení, tady začíná něco nového,
přinejmenším evropského. Zdánlivě naivní
pokus o kulturní přesah vypovídá o něčem
hlubinnějším. Kelarová s cikánskou kapelou,
Yas Kaz s Hradišťanem (další z chystaných
CD Lotosu), to jsou předzvěsti globálního
míchání kultur a stylů, vzniku kooperujících,
donedávna nemyslitelných inspirací.
A pokud jde o naše obvykle pošramocené a malé české sebevědomí: pro Japonce Y a s Kaze či Iránku je Uherské
Hradiště právě taková exotika jako pro nás

Dead Can Dance
Natacha Atlas
Halim
distribuce Mute Records
Neváhejte a sežeňte si hudbu příštího desetiletí. Druhá sólová deska zpěvačky skupiny Transglobal Undergroud (zažili jsme
loni v Belmondu), nazvaná podle nejslavnějšího zpěváka Egypta všech dob Halima, přináší dokonalou zvukovou koláž
muslimské, židovské i západní kultury. Natacha se narodila v Maroku, vyrostla v dětském azylu v Bruselu, dospívala a otrkala
se v Londýně, umí břišní tanec, ale především umí zpívat. S neuvěřitelnou lehkostí míchá orient s techno scénou, nechává arabského mezuína rapovat, klidně si střihne
tango i červenou knihovnu. Docela těmto
dětem jejich možnosti i odvahu závidím.
Vše se hodí ke všemu. Každý může inspirovat, záleží jen na člověku samotném, co
se svým talentem, a že každý jsme v
něčem
dobrý,
udělá.
Technologie
nahrávání, dostupné informace, odvaha
a samozřejmá drzost mládí, to vše z tohoto
a podobných alb jen čiší.

Spiritchaser
Ir Brendan Perry a australská zpěvačka britského původu Lisa Gerrardová založili
před šestnácti lety v Melbourne skupinu
s podivným názvem. Pozitivně řečeno, jejich hudba měla „i mrtvé naučit tančit".
Dnes ¡sou Dead C a n Dance slavná, téměř
kultovní kapela s celou řadou velmi podařených alb na účtu.
Spiritchaser (Lovec duchů) je velmi rytmická deska („Může rytmus vyprávět příběh?") plná barev, inspirativních zvuků
a šamanských citací. Hned název první
skladby, Nierika, naznačuje, oč autorům
šlo. Nierika znamená v nářečí Inuitů stezku mezi podsvětím, pozemským životem
a nejvyšším světem šamanů.
„Hledáme, co nás vzrušuje," vysvětlovala Lisa, a z alba je to slyšet.
Brendan žije v Irsku, kde koupil starý kostel, Lisa žije se svými dvěma dětmi a mužem v australské buši. I jejich hudba je všeobjímající, laskavá, hlubinná.
Vše k dostání v POHODU, Benediktská 7,
Praha 1, tel 02/24 81 66 27.
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VIZE MICHAELA HARNERA
Když jsem se upřeně díval nahoru do tmy, objevily se slabé pásy světla. Postupně byly zřetelnější a složitější. Nakonec vzplanuly třpytivými
barvami. Zdálky přicházely zvuky podobné vodopádu. Byly stále silnější, až zcela zaplnily mé uši. Před několika minutami jsem byl rozčarován, že nápoj nevyvolal žádaný efekt a najednou... zvuk zurčící vody naplnil můj mozek. Mé čelisti začaly trnout. Trnutí postupně přecházelo do uší. Slabé pásy nad hlavou zjasněly a postupně se splétaly
do baldachýnu, který připomínal geometrickou mozaiku z matného skla. Jasně fialová oblaka nade
mnou vytvářela rozšiřující se střechu.
Uvnitř této nebeské jeskyně jsem zaslechl sílící zvuk vody. Uviděl jsem neklidné postavy, jež se začaly pohybovat.
Když si mé oči začaly na mrak zvykat,
vytvořila tato pohybující se scéna něco, co
připomínalo obrovský palác zábav, nadpřirozený karneval démonů. Z centra tohoto dění se
přímo na mne dívala gigantická, samolibě se
usmívající hlava krokodýla. Z jeho děravých čelistí stříkala voda.
Od rukou a nohou jsem začal tělo cítit jako tvrdý beton. Nemohl jsem se hýbat ani mluvit. Když trnutí sevřelo hruď v oblasti srdce, pokusil jsem se přinutit ústa, aby poprosila indiány o pomoc, o protijed. Navzdory velké snaze jsem nedokázal slova pronést
Měl jsem dojem, že se můj žaludek mění na kámen. Musel jsem vynaložit nemalé úsilí, aby mé
srdce nepřestalo tlouci. Z posledních sil jsem své
srdce začal nazývat přítelem, nejlepším přítelem. Hovořil jsem s ním, povzbuzoval ho,
aby tlouklo. Pozornost jsem věnoval i mozku. Fyzicky jsem cítil, že se rozdělil na čtyři úrovně. Na povrchu byl pozorovatel
a organizátor, který si uvědomoval stav
mého těla. Odpovídal za záchranné
práce na mém srdci. Vidění, která
byla částí mého mozku, přijímal
pouze jako pozorovatel. Bezprostředně pod povrchem

jsem cítil strnulou vrstvu vyřazenou nápojem. Jakoby tam nebyla. Další úroveň byla pramenem mých vidin a vedla koráb duše.
Pouze mlhavě jsem mohl rozlišovat ty, kdož mi tyto myšlenky sdělovaly: gigantické plazící se bytosti, líně ležící v hlubinách mého mozku v místech, kde se setkává s vrcholem páteře. Mohl jsem jen smutně hledět do pochmurných, temných hlubin. Tyto bytosti mi pak ukázaly, jak na planetě vytvořily život, aby se uprostřed pestrých forem
ukryly a tak zamaskovaly svou přítomnost. Naskytl se mi velkolepý pohled na vznik života, na to, jak se stovky milionů let přizpůsoboval,
v rozsahu, který nelze popsat.
Najednou jsem pocítil svou lidskost. Kontrast mezi mými
pradávnými plazícími se předky a mnou. Začal jsem se bránit návratu k nim. Pociťoval jsem je stále silněji jako něco cizího a snad i špatného. Každý úder mého srdce znamenal
ohromné úsilí. Prosil jsem lidi o pomoc. S nadlidským úsilím
jsem indiánům dokázal říci jedno jediné slovo: „Lék." Viděl
jsem, jak mě pečlivě obstoupili, aby připravili protijed. Věděl
jsem však, že ho nedokáží připravit včas.
Potřeboval jsem „ochránce", který by nad draky mohl zvítězit.
Zuřivě jsem se pokoušel k životu probudit mohutnou bytost,
schopnou chránit mě před těmito cizími, plazícími se bytostmi.
Jedna z nich se objevila přede mnou. V té chvíli mi indián otevřel ústa a nalil do nich protijed. Draci postupně mizeli v hlubinách. Neviděl jsem koráb duše, ani fjord. Ulevilo se mi.
Uvolnil jsem se.
Protijed radikálně zlepšil můj stav. Vidění povrchového
charakteru však zůstala. Byla příjemná a řídil jsem je. Na
přání jsem podnikal neobvyklé cesty do vzdálených oblastí Země a Galaxie. Vytvářel jsem úchvatnou architekturu. Samolibě se usmívající démony jsem využíval k uskutečňování mých představ. Často
jsem cítil, že se nahlas směji nesmyslům mých
příhod.
Pak jsem usnul.
(Z knihy Michaela Harnera Tajemství šamanismu, kterou v roce
1996 vydalo nakladatelství
Eko-Konzult Bratislava.)

