V¥da a my²lení Západu1
Promluvit v tak krátkém £ase o tématu, jakým je v¥da a my²lení Západu,
pat°í nepochybn¥ ke zna£n¥ odváºným kousk·m  vºdy´ by snadno mohlo
vyplnit celý cyklus p°edná²ek.
Západní my²lení jako celek bylo trvale pod vlivem Blízkého i Dálného
Východu. P°esto v²ak panuje jednota v názoru, ºe pro západní kulturu
je práv¥ v¥da charakteristi£t¥j²í neº cokoli jiného. Matematika a p°írodní
v¥da se odli²ují od ostatních duchovních aktivit £lov¥ka moºností výuky a
dokazatelností (Lehrbarkeit und Prüfbarkeit). Ob¥ vlastnosti vyºadují p°itom
del²í a podrobné kritické vysv¥tlení. Moºnost výuky chápu jako sd¥litelnost my²lenkových pochod· a jejich výsledk· ostatním. Tato sd¥litelnost
umoº¬uje postupný rozvoj tradice, v níº studium toho, co je jiº známé,
vyºaduje zcela jiné duchovní úsilí neº objev n¥£eho nového. P°i objevu se totiº
projevuje iracionální tv·r£í prvek podstatn¥ji neº ve studiu. V p°írodov¥d¥
neexistuje ºádné obecné pravidlo, jak p°ejít od empirického materiálu k novým
matematicky formulovatelným pojm·m a teoriím. Na jedné stran¥ poskytují
výsledky empirie podn¥ty cestám my²lení, na druhé stran¥ jsou samotné
my²lenky a ideje jevy, jeº vznikají £asto spontánn¥, aby pak doznaly dal²í
modikace konfrontací s údaji pozorování. Ne kaºdý jednotlivý výrok p°írodov¥decké
teorie m·ºe být empiricky vºdy p°ímo ov¥°itelný, a p°ece musí my²lenkový
systém jako celek, pokud zasluhuje jména p°írodov¥decké teorie, obsahovat
moºnost kontroly empirickou metodou. V tom spo£ívá jeho dokazatelnost.
Moºnost výuky má p°írodov¥da spole£nou s matematikou, zaloºenou na
logicky dokazatelných postupech. Moºnost matematického d·kazu a moºnost
aplikovat matematiku na p°írodu jsou fundamentální zku²enosti lidstva, jeº
se poprvé objevily v antice. Okamºit¥ byly vnímány jako tajemn¥ nadlidské,
boºské, a tak se dostaly do styku s náboºenskou atmosférou.
St°etáváme se tu se zásadním problémem vztahu poznání spásy a poznání
v¥deckého. Po obdobích st°ízlivého kritického bádání následují £asto jiná,
která usilují o v°azení v¥dy do rozsáhlého duchovního systému, jenº obsahuje
mystické prvky. Na rozdíl od v¥dy není mystický postoj pro Západ typický,
a£koliv je navzdory rozdíl·m v jednotlivostech Východu a Západu spole£ný.
Mohu tu nap°. poukázat na vynikající knihu R. Otty Západovýchodní mystika (Gotha 1926), která srovnává mystiku Mistra Eckharta (12501327) a
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Inderse Shankary (okolo 800), zakladatele vedantské losoe. Mystika hledá
jednotu v²ech vn¥j²ích v¥cí a jejich sjednocení s nitrem £lov¥ka, jednotu, v níº
je mnohost v¥cí odhalena jako iluze, cosi neskute£ného. Tak vzniká postupn¥
jednota £lov¥ka s boºstvem  v ín¥ tao, v Indii samadhi £i buddhistická
nirvána. Posledn¥ uvedené stavy lze z pohledu Západu ozna£it jako vyhasnutí v¥domí já. D·sledná mystika se neptá: Pro£? Ptá se: Jak m·ºe £lov¥k
uniknout zlu, ºalu tohoto stra²livého, hrozného sv¥ta, jak v nich rozpoznat
klam a jak spat°it poslední skute£nost, brahma, jediné, boºství (u Eckharta
uº nikoliv osobní)? Naproti tomu je v¥decky západní, v jistém smyslu lze °íci
°ecké, zeptat se nap°íklad: Pro£ se zrcadlí jedno v mnohém? Co se zrcadlí a
co je zrcadleno? Pro£ není jedno ponecháno samo sob¥? Co zp·sobuje takzvanou iluzi? Otto ve své knize (str. 126) mluví p°ípadn¥ o zájmu o spásu,
který vychází z ur£itých situací ne²t¥stí, jeº £lov¥k nalézá dané, chápe se
jich, nechce je v²ak ani v nejmen²ím teoreticky °e²it; nerozlu²titelné problémy
ponechává tak, jak jsou, nebo je vykládá nouzovými pomocnými teoriemi, jak
jen to jde. Myslím si, ºe úd¥l Západu je spojit vzájemn¥ oba tyto základní
postoje, na jedné stran¥ kriticko-racionální, který chce porozum¥t, na druhé
stran¥ mysticko-iracionální, který hledá osvobozující proºitek jednoty. V du²i
£lov¥ka budou vºdy sídlit oba zárove¬  jeden uº v sob¥ trvale obsahuje
druhý jako zárodek svého protikladu. Vzniká tak ur£itý dialektický proces,
o n¥mº nevíme, kam nás povede. Domnívám se, ºe se jako lidé Západu musíme
tomuto procesu odevzdat a uznat zmín¥nou dvojici protiklad· za komplementární; nem·ºeme a nechceme zcela ob¥tovat existenci uv¥dom¥lého já,
jeº pozoruje sv¥t, m·ºeme v²ak intelektuáln¥ p°ijmout proºitek jednoty jako
druh hrani£ního p°ípadu £i ideálního mezního pojmu. Tím zachováme nap¥tí
protiklad·; musíme v²ak zárove¬ uznat, ºe na cest¥ poznání £i vykoupení
jsme závislí na faktorech, jeº jsou mimo na²i kontrolu a které °e£ náboºenství nazývá milostí.
Z pokus·, které sm¥°ovaly k syntéze v¥deckého a mystického postoje a
s nimiº se v pr·b¥hu d¥jin setkáváme, bych cht¥l zvlá²´ zd·raznit dva. Jeden za£íná Pythagorem v 6. století p°ed Kristem, pokra£ují v n¥m jeho ºáci,
znovu jej rozvíjí Platón a v pozdní antice se objevuje jako novoplatonismus
a novopythagoreismus. Mnoho z této losoe p°ejala ran¥ k°es´anská theologie, doprovázel tedy trvale k°es´anství, aby v renesanci proºil p°íliv nové
krve. Zavrºení sv¥tové du²e (anima mundi), návrat Platónovy teorie poznání
u Galileiho a £áste£né znovuoºivení pythagorejských prvk· v díle Keplerov¥
zakládají v 17. století p°írodov¥du novov¥ku, kterou dnes nazýváme klasická.
Po Newtonovi se kriticko-racionální postoj rychle zbavil d°ív¥j²ích mystických
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prvk·. Druhým takovým pokusem je alchymie a hermetická losoe, které
jsou od 17. století v úpadku.
Z dlouhého procesu duchovního vývoje v historii, v n¥mº se vºdy znovu
a v nových podobách projevuje problém vztahu, mohu uvést jako p°íklad
jen n¥co málo z toho, co si zachovalo sv·j význam i pro sou£asnost. Nové
výzkumy oz°ejmily silný vliv babylonské matematiky a astronomie na po£átky
°ecké v¥dy. A svého prvního vrcholu dosáhl kriticko-v¥decký duch práv¥ v klasickém ecku. Vºdy´ tam vznikly formulace on¥ch protimluv· a paradox·,
které, a£ ve zm¥n¥né podob¥, vzru²ují také nás: zdání a skute£nost, bytí a
vznikání, jednota a mnohost, smyslová zku²enost a £isté my²lení, kontinuum
a celé £íslo, racionální zlomek a iracionální £íslo, nutnost a ú£elnost, p°í£innost a náhoda. Vznikla tak jako triumf racionálního my²lenkového postupu
Leukippova (cca 440 p°. Kr.) a Demokritova (cca 420 p°. Kr.) idea atomu,
která vyrostla ze spekulace o východisku z potíºí vztahu jednoty a mnohosti. Není správné ozna£ovat tyto myslitele za materialisty v moderním slova
smyslu. Du²evní a látkové nebylo tenkrát je²t¥ tak odd¥leno jako v pozd¥j²ích
dobách, takºe Demokritos p°edpokládá zrovna tak atomy du²e jako atomy
hmotných t¥les, které spojuje ohe¬ jako vazebný £len. Ve staletém sporu
o otázku, zda by mohl existovat prázdný prostor bez hmoty, pat°í atomisté
k té stran¥, která tuto moºnost p°ipou²tí, nebo´ prostor mezi atomy má být
prázdný. Demokritos popírá náhodu a ú£elnost, atomy padají v prázdném
prostoru podle zákon· nutnosti. Jestliºe jsem v²ak správn¥ pochopil, na za£átku m¥la nastat jistá odchylka od p°ímo£arého pohybu atom· v podob¥
po£áte£ního k°ivo£arého pohybu a jedin¥ ta vedla ke kosmogonickému ví°ení,
jeº tvo°í sv¥t. Tato antická forma atomistiky v sob¥ nezahrnuje prvek empirické prokazatelnosti, není proto ºádnou p°írodov¥deckou teorií v novov¥kém
smyslu, nýbrº její p°edch·dkyní v podob¥ losocké spekulace.
P°ed racionáln¥ smý²lejícím Demokritem p·sobil Pythagoras (cca 530
p°. Kr.), o n¥mº jsme se uº zmi¬ovali. On a jeho ºáci zaloºili vysloven¥
mystické u£ení spásy, jeº bylo vnit°n¥ svázáno s matematickým my²lením
a vycházelo ze star²í babylonské £íselné mystiky. Pro n¥j a pro pythagorejce
se vyskytuje v²ude, kde je £íslo, také du²e, výraz jednotky, a B·h. Celo£íselné
pom¥ry, které se objevují v pom¥rech kmito£t· prostých hudebních interval·,
vytvá°ejí harmonii, £ili vná²ejí jednotu do protiklad·; jako sou£ást matematiky náleºí £íslo také abstraktnímu, nadsmyslovému sv¥tu, který nelze postihnout smysly, nýbrº jedin¥ kontemplativn¥ intelektem. Tímto zp·sobem je
u pythagorejc· matematika úzce spojena s kontemplativní meditací (p·vodní
význam slova theoria); matematické v¥d¥ní a moudrost (sophia) jsou pro
3

n¥ ned¥litelné. Zvlá²tní význam m¥l tetraktys, £ty°£íslí, p°i£emº se traduje
jedna z pythagorejských p°ísah: P°i tom, který sv¥°il na²im du²ím tetraktys,
zdroj a ko°en v¥£né p°írody.
V reakci na racionalismus atomist· p°ejal Platón (428348 p°. Kr.) do
svého u£ení o idejích °adu pythagorejských mystických prvk·. Spolu s pythagorejci si cení více kontemplace neº b¥ºné smyslové zku²enosti a je vá²niv¥ zaujat matematikou, zejména geometrií a jejími ideálními objekty. Hluboce jej
ovlivnil objev nesoum¥°itelných úse£ek (pom¥r·, které nelze vyjád°it racionálním zlomkem), který u£inil jeho p°ítel Theaitetos. Vºdy´ se tu jedná o podstatnou otázku, kterou nelze roz°e²it pomocí smysl·, nýbrº jedin¥ my²lením.
Pro Platónovo pojetí toho, co dnes nazýváme hmota, je ur£ující práv¥
rozdíl mezi ideálními geometrickými objekty a t¥lesy, která vnímají na²e
smysly. Ten rozdíl pro n¥j spo£ívá v jakémsi zcela pasivním to, jeº lze
my²lenkov¥ jen st¥ºí uchopit a které Platón ozna£uje idejemi, pro n¥º uºívá
r·zná slova ºenského rodu, nap°. p°ijímající £i ch·va. Za zmínku stojí také
slovo χω%α, které zna£í prostor napln¥ný hmotou. Aristoteles se pokusil pojmout toto neur£ité ºenské X pozitivn¥ji. Nazývá jej hylé a proti eleat·m
zd·raz¬uje, ºe to není pouhé privatio, tj. absence n¥£eho, nýbrº p°inejmen²ím
moºnost jsoucího. P°itom se  jsoucí chápalo od dob Parmenidových jako
to, co je uchopitelné pojmovým my²lením v protikladu k nejsoucímu,
jeº v²ak neozna£ovalo naprostou nedosaºitelnost, nýbrº nep°ístupnost myslícímu rozumu. Cicero p°eloºil toto aristotelské slovo hylé do latiny jako
materia, coº se pak ujalo jako b¥ºné ozna£ení tohoto pojmu.
O Platónov¥ u£ení o idejích a jeho teorii poznání jako rozpomínání (anamnesis) du²e na d°ív¥j²í stavy bylo napsáno tolik, ºe se jich zde chci dotknout
jen velmi stru£n¥. St¥ºí m¥lo cokoliv jiného tak trvalý vliv na západní my²lení
jako ony. I moderní £lov¥k, který hledá rovnováhu mezi smyslovými vjemy a
my²lením, m·ºe vykládat p·vod pochopení p°írody, opíraje se o Platóna, korespondencí, tj. vzájemnou shodou preexistujících vnit°ních obraz· (vzor·)
lidské du²e s vn¥j²ími objekty a jejich vztahy. Moderní £lov¥k ov²em, na rozdíl
od Platóna, nepohlíºí na tyto preexistující pravzory jako na nem¥nné, nýbrº
je vnímá ve vztahu k vývoji v¥domých stanovisek, takºe slovo dialektický,
které Platón s takovou oblibou pouºíval, aplikuje také na proces lidského
poznání.
V dal²ím rozvoji pythagorejského u£ení p°edstavuje Platónova nauka jasnou mystiku, v níº mají své místo r·zné stupn¥ porozum¥ní, po£ínaje mín¥ním
(δoξα), p°es geometrické v¥d¥ní (διανoια) aº k nejvy²²ímu poznání v²eobecné
a nutné pravdy (επιστ ηµη ). Tato mystika je natolik pr·zra£ná, ºe pomíjí
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mnohé nejasnosti, které my, lidé dne²ka, opominout ani nesmíme, ani nem·ºeme.
Výrazem toho je nap°. Platón·v výklad dobra, které ztotoº¬uje s nejvy²²í
skute£ností, poznatelnou v meditaci. Sókratovo tvrzení o moºnosti nau£it
se ctnosti a o nev¥domosti jako obecné p°í£in¥ zlých £in· vedlo k Platónovu
u£ení o identit¥ ideje dobra a p°í£iny, jejímº následkem je znalost pravdivého
a v¥dy.
Zatímco se racionální postoj rozvinul do podoby axiomatického systému
geometrie Eukleidových Základ· (okolo 300 p°. Kr.), který tak dlouho vzdoroval jakékoli kritice a byl poprvé podstatn¥ roz²í°en v 19. století, vznikl
postupn¥ z mystických stránek Platónova u£ení novoplatonismus, jenº nalezl
svou vícemén¥ systematickou formulaci v díle Plotinov¥ (204270 po Kr.).
Oproti Platónovi tu nacházíme do extrému dotaºenou a zvulgarizovanou
ideu totoºnosti dobra a pochopitelného, kterou vyjad°uje doktrina, ºe hmota
(hylé) je pouhá absence (privatio) ideje, zlo samo, a proto pouhé privatio
boni, absence dobra, nem·ºe být p°edm¥tem pojmového my²lení. Tak vznikla
vpravd¥ bizarní sm¥s etického páru protiklad· dobrýzlý a naturalistického
£i logického páru jsoucínejsoucí, který bychom mohli nejspí²e interpretovat
jako racionálníiracionální.
Novoplatonismus se zdál pro ran¥ k°es´anskou theologii p°ijateln¥j²í neº
ostatní pozdn¥ antické losocké proudy. Augustin byl p°ed svým obrácením
na k°es´anství novoplatonikem a od jeho £as· jsou mezi k°es´anskými mysliteli více £i mén¥ platonizující theologové a losofové.
Upozor¬uji na to, ºe st°edov¥k je v tomto p°ísp¥vku zastoupen jak Eckhartem, mistrem období gotiky, tak alchymií, která provází celý st°edov¥k.
Rád bych proto ud¥lal skok v historii a p°e²el k renesanci.
Byla to epocha mimo°ádné vá²n¥, furore, která v 15. a 16. století v Itálii
prolomila hranice mezi r·znými lidskými £innostmi, d°íve odd¥lenými, jako
je empirické pozorování a matematika, manuální technika a my²lení, um¥ní
a v¥da, a uvedla je ve vzájemnou vnit°ní souvislost. Ur£ující losoí této
epochy je práv¥ znovuoºivený, le£ také prom¥n¥ný novoplatonismus mystického raºení, reprezentovaný Marsiliem Ficinem (14431499). Ten zaloºil pod
protektorátem Lorenza di Medici platónskou akademii ve Florencii, jejímº
významným £lenem byl krom¥ n¥ho sám Pico della Mirandola. Tato akademie
byla svého druhu mystickou sektou, jeº se v¥novala p¥stování boºské, metafyzické inspirace, kterou pokládala za nejvy²²í hodnotu. Na rozdíl od Platóna,
jehoº dílo p°eloºil Ficino do latiny (na dlouhý £as ur£ující p°eklad), nem¥l
tento krouºek ºádný vztah k matematice. Jeho principy stojí v protikladu
v·£i p°írodov¥deckému sm¥ru, naklon¥nému matematice, jak jej p°edstavuje
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nap°. Leonardo da Vinci (14521519). Hlavní Ficinovo dílo, Theologia platonica, je ²iroce zaloºeným pokusem o syntézu k°es´anské theologie a antické,
pohanské losoe. Náleºí k ní také idea Afrodity Uranie (Venus c÷lestis), zduchovn¥ní Eróta £ili Amora, které se objevuje v extatických stavech náboºenských prorok·, jakými byli Mojºí² a Pavel, p°i zjevení a jakoºto amor intellectualis Dei p°ibliºn¥ odpovídá hnací síle na²eho poznání. Diskuse o astrologii a magii, zaloºené na staré plotinovské ideji náklonnosti (sympatheia),
staví £leny platónské akademie blíºe p°írodov¥deckým výklad·m. Agrippa
von Nettesheim, stejn¥ jako Paracelsus, byli t¥mito my²lenkovými postupy
siln¥ ovlivn¥ni.
V²echno, co v té jedine£né dob¥ vzniklo, jako by bylo vyvzdorováno:
£lov¥k byl pro, nebo proti Aristotelovi, pro, nebo proti vakuu, pro, nebo
proti znovuobjevenému Koperníkovu (14731543) heliocentrickému systému.
Nejednalo se v²ak zdaleka jen o st°ízlivou v¥du, nýbrº p°edev²ím o náboºenskou mystiku, která pramenila z nového kosmického pocitu a kterou vyjad°ovalo zejména zboº²t¥ní prostoru. Tak Francesco Patrizzi (15291597) zastával rovnocennost v²ech bod· prázdného prostoru. A protoºe prostor ztratil
od £as· Mikulá²e Kusánského své ohrani£ení a byl chápán jako nekone£ný,
umoºnil dal²í rozvoj losoe raných renesan£ních platonik· vznik pantheismu Giordana Bruna (15481600), naklon¥ného poznání sv¥ta. Odtud uº
vede cesta pozd¥j²ích, st°ízliv¥j²ích úvahových postup· k Descartesov¥ analytické geometrii a k absolutnímu prostoru v Newtonov¥ mechanice.
P°itom nesmí být opomenuty také stinné stránky mimo°ádného roz²í°ení
lidského v¥domí, které zp·sobilo otev°ení zcela nových oblastí pochopitelného v p°írod¥. Cht¥l bych nyní zmínit povrchního p°edch·dce novodobé
p°írodov¥dy, Francise Bacona (15611626). Aniº zvlá²´ dob°e ovládl matematiku, stal se zastáncem empirie a induktivní metody, coº tehdy neslo pe£e´
novátorství. Jeho nepokryt¥ praktickým cílem bylo ovládnutí p°írodních sil
cestou v¥deckých objev· a vynález·. Propagandisticky uºíval p°itom heslo
Knowledge is power (v¥d¥ní je moc). Domnívám se, ºe tato py²ná v·le
ovládnout p°írodu skute£n¥ stojí v pozadí novodobé p°írodov¥dy a ºe ani
jako p°ívaºek £istého poznání nelze tento motiv zcela pop°ít. My, lidé sou£asnosti, se budeme znovu d¥sit své podobnosti s Bohem. Známá slova historika
Schlossera nás staví p°ed stra²livou otázku, zda tato moc, na²e západní moc
nad p°írodou, není zlá.
Voluntaristické jednání £lov¥ka, které cht¥lo pochopit p°írodu, a tak ji
ovládnout, £lov¥ka, který se v koniktu jednoty p°írody staví vn¥, do role
pozorujícího a p°emý²lejícího, slavilo své velké úsp¥chy p°i vzniku novodobé
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p°írodov¥dy v dob¥ grand siécle, totiº v 17. století. Na místo sv¥tové du²e
postavilo abstraktní matematický p°írodní zákon. Kopernikánský systém vedl
na jedné stran¥ ke Keplerov¥ astronomii, která byla je²t¥ zaloºena náboºensky a zárove¬ uº vznikla na základ¥ empirie, na druhé stran¥ k otázkám,
jeº Koperník zodpov¥d¥t neum¥l. K nim pat°í nap°. tyto: Pro£ nevane trvale silný vítr, kdyº se Zem¥ otá£í, pro£ se tohoto pohybu ú£astní také atmosféra, pro£ d¥la dost°elí stejn¥ daleko na západ jako na východ? Poprvé
tyto otázky smyslupln¥ zodpov¥d¥l Galileiho zákon setrva£nosti. Vývojem
mechaniky, který uzav°ely Newtonovy Principie (1687), se tu v²ak zabývat
nemohu. Mechanika pak navíc prod¥lala podstatné roz²í°ení díky Einsteinov¥
teorii relativity, která je sou£ástí moderní fyziky.
K obecným rys·m 17. století pat°í znovuzavedení hranic mezi jednotlivými
disciplinami a fakultami a roz²t¥pení pohledu na sv¥t na stránku racionální a
náboºenskou. Tento rozpad byl nevyhnutelný a zvlá²´ z°eteln¥ se odráºí jak
ve losoi Reného Descartesa, tak v Newtonových theologických spisech.
Podobný osud m¥l v té dob¥ také druhý pokus o syntézu cesty vykoupení
s v¥deckým poznáním, který obsahuje gnosticko-mystické prvky  totiº
alchymie a hermetická losoe. Objevily se velmi dávno, doznaly zna£ného
roz²í°ení v pozdní antice v díle Herma Trismegista a po£ínajíc arabskými
zdroji a jejich latinskými p°eklady pro²ly celým st°edov¥kem, aby nakonec
po svém rozkv¥tu v 16. století zanikly s nástupem novov¥ké p°írodov¥dy
na sklonku 17. století. Také tentokrát se ukázalo, ºe jsou jako základna pro
syntézu p°íli² úzké, a p°íslu²ná dvojice protiklad· se roz²t¥pila na v¥deckou
chemii a na náboºenskou mystiku, znovu odd¥lenou od hmotných d¥j·, jak
ji p°edstavuje nap°. Jacob Böhme.
P°edpoklady alchymistické losoe, které na nás p·sobí opravdu velmi
cize, ustavují jistou symetrii mezi hmotou a duchem. Tím vytvá°ejí protiváhu
v·£i jednostrann¥ spiritualizující tendenci, kterou ve srovnání s Platónem
zna£n¥ posílil novoplatonismus a p°ejalo k°es´anství. Na rozdíl od novoplatónského ztotoºn¥ní hmoty a zla sídlí podle alchymistického výkladu ve
hmot¥ duch, který £eká na vykoupení. Alchymistický laborant je trvale sou£ástí
p°írodních pochod· v tom smyslu, ºe dochází k mystickému ztotoºn¥ní skute£ných
£i zdánlivých chemických proces· v kadlubu s psychickými d¥ji v n¥m samém,
p°i£emº tyto procesy jsou ozna£eny týmiº slovy. Dnes jsou nám cizí ztotoºn¥ní
kaºdé ze sedmi planet s jedním ze sedmi kov·, k nimº dále náleºí identita
Herma jak s planetou Merkurem, tak se rtutí (argentum vivum), coº se odráºí
v anglickém termínu mercury. Pon¥kud voln¥j²í p°ístup neº identikace je
ozna£ení lehce t¥kavých látek slovem duch (spiritus zna£í alkohol) a pouºití
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slova esence (podstata) pro materiální výsledek destilace. Cesta vykoupení,
symbolizovaná op¥t Hermem, je dílem (opus), které se po£íná £erní (nigredo
£i melancholia) a kon£í p°ípravou kamene mudrc· (lapis sapientium), jenº
je jako lius philosophorum £i lius macrocosmi postaven do paralely
s Kristem, lio microcosmi. Vykoupení látky, které uskute£¬uje £lov¥k tak,
ºe ji prom¥¬uje, a které vrcholí p°ípravou kamene, je podle alchymistického
výkladu, jenº odpovídá mystické korespondenci makrokosmu a mikrokosmu,
totoºné s vykupující prom¥nou £lov¥ka, která nastává v procesu díla (opus),
jeº se m·ºe zda°it jen díky Deo concendente.
V alchymii se jedná o psychofyzický monismus, který je vyjád°en zvlá²tní
a p·sobiv¥ jednotnou °e£í, jeº v²ak uvázla ve viditelných konkrétech. lov¥k
v²ak nesmí jednodu²e poloºit rovnítko mezi takový postoj £lov¥ka k p°írod¥,
který sm¥°uje k proºitku jednoty a který vyjad°uje alchymie, a výst°elky,
k nimº pat°í marná a £asto podvodná výroba zlata.
Goethovy p°írodov¥decké výklady, jimº se ociální v¥da stav¥la tak £asto
na odpor, vznikly z°ejm¥ na základ¥ t¥chto alchymistických p°edstav, jejichº terminologie se objevuje zejména ve Faustovi docela nepokryt¥. Jako
citový typ byl Goethe blíº spí²e proºitku jednoty  nichts ist drinnen,
nichts ist drauÿen, denn was innen, das ist auÿen (nikdy nic vevnit°, ani
venku není, neb co je uvnit°, ve vn¥j²í se m¥ní)  neº kritické p°írodov¥d¥,
a pouze alchymie p°itom vycházela vst°íc jeho citovému postoji. Toto je
pozadí Goethovy rozep°e s Newtonem, o níº uº toho bylo tolik napsáno.
Mén¥ známá je star²í polemika mezi Keplerem, p°edstavitelem nov¥ se ustavující p°írodov¥dy, a anglickým léka°em Robertem Fluddem, jenº pat°il
k rosikruciánskému °ádu a reprezentuje hermetickou tradici. Myslím, ºe na
dvojice KeplerFludd a NewtonGoethe se výborn¥ hodí p°ísloví: Was die
Alten sungen, das zwitschern die Jungen.
V nedávné dob¥ to byl C.G. Jung, který ve své psychologii nev¥domí
vyt¥ºil psychologický obsah starých alchymistických text· a zp°ístupnil jej
na²í dob¥. Doufám, ºe zbývá vyt¥ºit je²t¥ mnoho hodnotného materiálu,
zvlá²t¥ pokud jde o roli dvojice protiklad· v alchymistickém díle. Pro psychologii nev¥domí znamená alchymie také protiváhu k p°íli²né spiritualizaci,
znamená její setkání s hmotou a ostatní p°írodov¥dou.
Nyní stojí p°ed p°írodov¥dou sou£asnosti zásadní otázka: Budeme schopni
na vy²²í úrovni uskute£nit starý psychofyzicky jednotný prostor alchymie
tak, ºe vytvo°íme jednotné pojmové základy pro p°írodov¥decký výklad fyzického a psychického? Odpov¥¤ dosud neznáme. ada základních biologických otázek, p°edev²ím otázka vztahu p°í£inného a ú£elného, a tedy také
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psychofyzických souvislostí, nebyla podle mého názoru dosud zodpov¥zena a
vysv¥tlena uspokojivým zp·sobem.
Podle formulace Nielse Bohra se v²ak sou£asná kvantová fyzika setkává
u atomových objekt· s komplementárními dvojicemi protiklad·, jakými jsou
£ásticevlna, poloharychlost, a musí vzít v úvahu svobodu pozorovatele
zvolit si jedno ze dvou vzájemn¥ se vylu£ujících uspo°ádání experimentu,
který zasáhne do b¥hu p°írody p°edem nevypo£itatelným zp·sobem. Kdyº
v²ak pozorovatel uº jednou zvolil uspo°ádání experimentu, je z hlediska sou£asné
fyziky výsledek pozorování mimo jeho vliv. R·zní fyzikové rozebírali vícekrát
podrobn¥ podstatu této skute£nosti, která není pro laika tak snadno pochopitelná, ov²em z jiných hledisek. Já k tomu mohu jen krátce dodat toto:
Stará otázka, zda mohou okolnosti psychického stavu pozorovatele ovlivnit
b¥h vn¥j²ího materiálního p°írodního d¥je, nemá v sou£asné fyzice místo.
Sta°í alchymisté ji pochopiteln¥ zodpovídali kladn¥. V minulém století tak kritický duch jako losof Arthur Schopenhauer, vynikající znalec a obdivovatel
Kanta, zastával ve svém £lánku Animální magnetismus a magie dalekosáhle
moºnost takzvaných magických p·sobení a vysv¥tloval je svou zvlá²tní terminologií jako p°ímé ú£inky v·le, jeº prolamují hranice prostoru a £asu.
P°itom nelze dost dob°e °íci, ºe apriorní losocké d·vody posta£í k tomu,
aby byla taková moºnost bez diskuse zamítnuta. V sou£asnosti existuje empirická parapsychologie, která uplat¬uje nároky exaktní v¥deckosti a pracuje
jak s moderními experimentálními metodami, tak s moderní matematickou
statistikou. Prokáºí-li se s kone£nou platností v oblasti mimosmyslového
vnímání (extra sensory perception), dosud je²t¥ kontroverzní, kladné výsledky,
m·ºe to vést k vývoji, jehoº následky jsou dnes naprosto nep°edvídatelné.
Ve sv¥tle tohoto historického p°ehledu, který uº spo£ívá na vybraných
základech a obsahuje velmi mnoho zhu²t¥ných fakt, m·ºeme °íci, ºe sou£asná
doba op¥t dosáhla bodu, v n¥mº racionalistický postoj p°ekro£il sv·j vrchol a je poci´ován jako p°íli² úzký. Zven£í se v²echny protiklady mimo°ádn¥
vyost°ují. Racionální p°ístup vede na jedné stran¥ k p°ijetí skute£nosti, která
sice není smyslov¥ p°ímo uchopitelná, je v²ak postiºitelná matematickými £i
jinými symboly, jako nap°. atom nebo nev¥domí. Hmatatelné p·sobení této
abstraktní skute£nosti je v²ak na druhé stran¥ tak konkrétní jako atomový
výbuch a v ºádném p°ípad¥ není nutn¥ dobré, naopak je n¥kdy extrémním
protikladem dobrého. Út¥k z ryze racionálního, v n¥mº se ob£as vnímá jako
pozadí v·le k moci, do jeho protikladu, nap°. do k°es´anské £i buddhistické
mystiky, je snadno pochopitelný a citov¥ pln¥ srozumitelný. Domnívám se
v²ak, ºe £lov¥ku, pro n¥hoº ztratil úzký racionalismus svou p°esv¥d£ivou sílu
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a jemuº nesta£í p·sobivé kouzlo mystického postoje, který proºívá tísnivou
mnohost vn¥j²ího sv¥ta jako iluzi, nezbývá nic jiného, neº se tak £i onak
vydat v²anc t¥mto zost°eným protiklad·m a konikt·m, které z nich plynou. Práv¥ tak m·ºe i badatel, více £i mén¥ v¥dom¥, krá£et svou vnit°ní
cestou spásy. Pozvolna pak v £lov¥ku vznikají vnit°ní obrazy, fantazie £i
ideje, jeº kompenzují vn¥j²í situace a umoº¬ují p°iblíºit k sob¥ póly dvojice protiklad·. Varován neúsp¥chy v²ech p°ed£asných pokus· o sjednocení
v duchovních d¥jinách lidstva, neodvaºuji se u£init jakoukoliv p°edpov¥¤
ohledn¥ budoucnosti. Navzdory p°íkrému rozd¥lení aktivit lidského ducha na
jednotlivé obory, k n¥muº za£alo docházet od 17. století, zastávám p°edstavu
kone£ného p°ekonání protiklad·, k n¥muº pat°í obsáhlá syntéza racionálního
porozum¥ní a mystického proºitku jednoty. Zastávám ji jako cestu zjevného
£i skrytého mýtu na²í vlastní, p°ítomné doby.
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