Ekologie kouzla
David Abram
V knize The Spell of the Sensuous (Kouzlo smyslĤ), z níž je následující ukázka, odhaluje americký
filosof a ekolog David Abram hlubokou a tajuplnou závislost lidského poznání na pĜírodním
prostĜedí. Co musíme dnes udČlat pro to, abychom znovu obnovili ztracenou sounáležitost
s pĜirozeným svČtem? Odhalením vnímavosti a inteligence veškeré pĜírody, vytrhává Abram naše
smysly a naše vČdomí z navyklých zpĤsobĤ percepce. Probouzí údiv nad mystériem „více než
lidského svČta“ a podnČcuje nás ke znovuzískání pĜíbuzenství s živým dýchajícím tČlem zemČ:
„Jsme lidmi jen v kontaktu a družnosti s tím co je ne-lidské.“

Pár mČsícĤ po svém pĜíjezdu na Bali jsem opustil vesnici, v níž jsem
pobýval, abych navštívil jedno z pĜed-hinduistických míst ostrova.
Dorazil jsem tam na kole þasnČ odpoledne, právČ když autobus,
odvážející turisty, odjel z pobĜeží. ěada schodĤ mČ vedla do svČžího,
smaragdovČ zeleného údolí, které bylo z obou stran lemováno strmými
srázy a zaplavováno mluvou Ĝeky i kvílením vČtru ve vysoké,
neposeþené trávČ. Na lávce pĜes Ĝeku jsem potkal starou ženu, která
nesla na hlavČ široký koš a za ruku vedla malé, plaché dČcko. Zašklebila
se na mČ rudým bezzubým úsmČvem pojídaþe betelu. Na druhé stranČ
Ĝeky jsem stanul pĜed obrovským, mechem obrostlým komplexem
prĤchodĤ, místností a dvorĤ, ruþnČ vytesaném v þerné, sopeþné skále.
V ohybu soutČsky dál po proudu jsem zahlédl další jeskynČ
vydlabané do skalního srázu. Zdály se být ještČ více odlehlé
a nepĜístupné a jak jsem mohl poznat, nevedla k nim žádná stezka.
ZamíĜil jsem k nim vysokou travou, abych je prozkoumal. Bylo to
mnohem nároþnČjší, než jsem se zprvu domníval, ale poté, co jsem
tĜikrát za sebou v té vysoké trávČ zabloudil a pĜebrodil Ĝeku, jsem se
nakonec ocitl pĜímo pod jeskynČmi. Vyškrábal jsem se po skále k ústí
jedné z nich a po þtyĜech jsem do ní vlezl. Její vchod byl široký ale
nízký, vysoký snad jen þtyĜi stopy, a její vnitĜek byl zahlouben do skály
jen asi pČt nebo šest stop. Podlahu a stČny pokrývaly mechy, které na
nich vykreslovaly zelenavé obrazce a zmČkþovaly hrubost kamene; pĜes
své malé rozmČry – nebo možná díky nim – pĤsobilo toto místo velmi
pĜívČtivým dojmem. Vlezl jsem ještČ do dalších dvou jeskyní obdobné
velikosti, ale pak jsem cítil, že mČ to táhne zpátky do té první sednout si
se zkĜíženýma nohama na mechový polštáĜ a zírat ven do smaragdovČ
zeleného kaĖonu. UvnitĜ bylo ticho, byla to jakási intimní svatynČ
vytesaná do skály. Zaþal jsem zkoumat bohaté rezonance tohoto
uzavĜeného prostoru; nejprve jsem zkoušel bzuþet, a pak intonovat
jednoduchý popČvek, který mne pĜed pár dny nauþil jeden Bálijec. TČšil
jsem se ze svrchních harmonických tónĤ, jimiž jeskynČ dotváĜela mĤj
hlas, a sedČl tam a zpíval a zpíval. Ani jsem nezaznamenal, že se venku
otoþil vítr, a že stíny mrakĤ pĜekryly údolí, dokud se náhle a prudce
nespustil déšĢ. První monzunová bouĜka!

1

Dosud jsem zažil na ostrovČ jen lehký déšĢ a proto jsem byl nyní
ohromen prudkým lijákem, který hnal kameny ze srázu dolĤ, tvoĜil
v zelené krajinČ pode mnou kaluže, pak jezírka a rozvodĖoval Ĝeku.
Návrat domĤ nepĜipadal v úvahu – skrz tu záplavu bych se ke vstupu do
údolí stejnČ nedostal. A tak vdČþný za pĜístĜeší, jsem pĜekĜížil nohy, že
tu bouĜku pĜeþkám. Zanedlouho potĤþky, crþící ze srázu nade mnou,
vytvoĜily potoky a pĜes ústí jeskynČ padaly dva malé vodopády. Brzy
jsem hledČl do souvislé vodní opony, v nČkterých místech tenké - kde se
obraz kaĖonu nejistČ chvČl - a jinde zas padající v hustých závČsech.
Všechny moje smysly byly pĜemoženy divokou krásou té kaskády
a huþivým zvukem, moje tČlo se vnitĜnČ chvČlo v þarovném pocitu bytí,
vtištČném do mČ tím skrytým místem.
A pak, uprostĜed toho hluku, jsem si povšiml drobné, delikátní
þinnosti. PĜímo pĜede mnou a jen jeden þi dva palce od vodní stČny
šplhal pavouk po tenounkém vláknČ nataženém pĜes otvor jeskynČ.
Zatímco jsem ho sledoval, pĜipevnil k vrcholu otvoru další vlákno, a pak
se spustil po prvním vláknČ dolĤ a obČ je spojil zhruba v pĤli cesty mezi
stropem a podlahou. Potom se mi z pohledu vytratil a na chvíli se zdálo,
že zmizel on, vlákno a vše, až dokud se mi nepodaĜilo na nČj znovu
zaostĜit. DvČ další vlákna se teć radiálnČ šíĜila od stĜedu k podlaze
a vzápČtí k nim pĜibylo další; pavouk mezi nimi zaþal brzy kroužit jako
na cirkulární mĜíži - natahoval stále delší vlákno, které upevĖoval ke
každé další pĜíþce, jak se postupnČ pohyboval od jedné ke druhé, od
stĜedu pavuþiny spirálovitČ ven. Zdál se být naprosto nezastrašen vĜavou
vody, která se kolem nČj valila, aþkoli pokaždé tu a tam svĤj spirálový
tanec pĜerušil - vyšplhal ke stropu nebo se spustil k podlaze, aby
pavuþinu napnul a ujistil se, že vlákna jsou dobĜe upevnČná, a pak se
vrátil zpátky tam, kde byl pĜedtím. Pokaždé, když jsem ztratil správné
soustĜedČní, jsem poþkal až ten spĜádající pavoukovec znovu upoutá mĤj
pohled, a pak jsem nechal, aby jeho tanþící tČlo postupnČ vykreslilo
obrysy pavuþiny zpČt do sféry viditelna; jak se pohyboval, pĜipoutával
mĤj zrak ke každému novému uzlu a vetkával mĤj pohled do stále více
propracovaného obrazce.
Ale pak náhle byla moje vize z niþeho nic porušena podivným
nesouladem: šikmo pĜes pavuþinu se táhlo další vlákno, které z jejího
stĜedu ani nevycházelo ani ho neobkružovalo, a narušovalo tak její
symetrii. Když jsem ho svýma oþima sledoval a pĜemítal nad jeho
úþelem v tom všezahrnujícím vzoru, zaþal jsem si uvČdomovat, že se
nachází v jiném plánu než zbytek pavuþiny, neboĢ ten se mi vytratil
z pohledu pokaždé, když se tato nová linie stala jasnČjší. Brzy jsem
zjistil, že míĜí do svého vlastního stĜedu zhruba dvanáct palcĤ napravo
od první pavuþiny, do jiného uzlu siloþar, z nČhož se k podlaze i ke
stropu pnulo nČkolik vláken. A pak jsem uvidČl, že tu pavuþinu tká jiný
pavouk, který stejnČ jako ten první zkouší, zda je dobĜe napnutá jakýmsi
tancem kolem jejího stĜedu a postupným obetkáváním tohoto uzlového
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bodu a vytahováním vláken od stĜedu ven pĜitom vytváĜí hedvábný kĜíž.
Oba tito pavouci pĜedli nezávisle na sobČ, ale pro mé oþi tkali jeden
jediný prolínající se vzor. MĤj rozšíĜený pohled brzy odhalil ještČ
dalšího pavouka, který se spirálovitČ pohyboval v otvoru jeskynČ, a já si
náhle uvČdomil, že tu vzniká mnoho vzájemnČ se pĜekrývajících
pavuþin, které se udržovaly navzájem v rovnováze; rozbíhaly se
paprskovitČ v rĤzných rytmech z myriád stĜedĤ - nČkteré výš, nČkteré
níž, další v bezprostĜední blízkosti mých oþí a jiné dál – mezi kameny
nahoĜe i mezi kameny dole.
SedČl jsem ohromen, fascinován pĜed tou stále komplexnČjší
expanzí jednoho živého vzoru po druhém, mĤj pohled byl vtahován jako
dech do skupiny sbíhajících se linií, pak vydechován ven do otevĜeného
prostoru, a pak znovu vtažen dolĤ do další konvergence. Vodní opona se
úplnČ ztišila – snažil jsem se ji v jednu chvíli zaslechnout, ale nemohl
jsem. Moje smysly byly ve vytržení.
MČl jsem zĜetelný dojem, že pozoruji zrození vesmíru, galaxii po
galaxii …
:::
Noc naplnila jeskyni tmou. DéšĢ neustával. PĜesto jsem, což bylo
zvláštní, nepociĢoval ani chlad, ani hlad – jen pozoruhodný pocit míru a
útulnosti domova. Natáhl jsem se na vlhkou mechovou podlahu podél
zadní stČny jeskynČ a usnul.
Když jsem se probudil, slunce už nahlíželo do kaĖonu a louky
dole se vlnily záĜivČ modrými a zelenými barvami. Po pavuþinách ani po
jejich tkalcích však nebylo nikde ani stopy. Myslel jsem si, že bez
pozadí vodní zástČny jsou pro mé oþi neviditelní, a tak jsem u východu
z jeskynČ opatrnČ šátral rukama kolem sebe, domnívaje se, že je
nahmatám. Ale pavuþiny byly ty tam. Slezl jsem dolĤ k Ĝece a umyl se;
pak jsem prošel napĜíþ celým kaĖonem a jeho ústím došel až k místu,
kde na slunci pomalu osychalo moje kolo, a vydal se na cestu zpČt do
svého údolí.
Od té doby jsem nikdy nebyl schopen potkat pavouka bez
pocitu, že se setkávám s þímsi neobyþejným, co ve mnČ vzbuzovalo
velkou úctu. SamozĜejmČ, že hmyz a pavouci nepĜedstavují jediné,
natožpak ústĜední síly, v indonéském universu. Byli však mým
zasvČcením do svČta duchĤ, do kouzla, které stojí nohama na zemi.
PrávČ od nich jsem se poprvé dozvČdČl o inteligenci, která se skrývá
v ne-lidské pĜírodČ, o tom, že odlišná forma vnímání má schopnost se
v nás ozývat, vtisknout nám svĤj odraz, který doþasnČ otĜásá našimi
navyklými zpĤsoby vidČní a cítČní, a umožĖuje nám otevĜít se svČtu,
v nČmž vše je živé, probuzené a vČdomé. Od takovýchto drobounkých
bytĤstek byly moje smysly poprvé pouþeny o bezpoþtu svČtĤ uvnitĜ
svČtĤ, které jsou spĜádány v hlubinách tohoto svČta, jenž spoleþnČ
obýváme a nauþily mČ, že by moje tČlo po urþité praxi mohlo
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prostĜednictvím svých smyslĤ do tČchto dimenzí vstoupit. PĜesná a sotva
patrná dovednost pavoukĤ zostĜila a soustĜedila moje vČdomí natolik, že
samotná „pavuþina“ tohoto universa, jejíž souþástí bylo moje tČlo, se
zdála být utkána jejich tajemným umČním. O mravencích jsem už
mluvil, i o svČtluškách, jejichž smyslová podobnost svČtlĤm na noþním
nebi mČ pouþila o vrtkavosti zemské pĜitažlivosti. Dlouhý a navracející
se trans, jenž nazýváme malárií, mČ byl také pĜinesen hmyzem, v tomto
pĜípadČ to byli komáĜi a já celé tĜi týdny prožil v horeþnatém stavu
zimniþné tĜesavky, pocení a halucinací.
Do té doby jsem pĜirozenému svČtu vČnoval jen zĜídka více
pozornosti. Avšak moje vystavení se vlivu tradiþních kouzelníkĤ
a vČštcĤ posunulo moje vnímání; stal jsem se vnímavČjší k naléhavým
hlasĤm mimolidských vČcí. Když jsem se pokoušel rozluštit podivná
gesta kouzelníkĤ a pĜijít na kloub jejich nepĜetržitým zmínkám
o neviditelných a neslyšitelných silách, zaþal jsem vidČt a slyšet jako
nikdy pĜedtím. Mluvil-li kouzelník o síle nebo „pĜítomnosti“, jež
pĜebývá v rohu jeho domu, nauþil jsem se všímat si paprsku sluneþního
svČtla, který tam pronikal skulinou v krovu a osvČcoval sloup zvíĜeného
prachu, uvČdomovat si, že sloup svČtla je skuteþnou silou, která svým
teplem ovlivĖuje vzdušné proudČní a tím celou atmosféru pokoje;
a tĜebaže jsem si to nikdy pĜedtím neuvČdomoval, už tehdy to utváĜelo
mou zkušenost. Moje uši si zaþaly novým zpĤsobem všímat zpČvĤ ptákĤ
– už nebyly jen melodickým pozadím lidské Ĝeþi, ale svébytnou,
smysluplnou Ĝeþí, která reagovala na události odehrávající se v okolní
zemi a vyjadĜovala se k nim. Stal jsem se studentem jemných rozdílĤ:
napĜíklad ve zpĤsobu, jakým mĤže vánek rozechvČt na stromČ jeden
jediný list, zatímco všechny ostatní ponechává tiché a nehybné (nedotklo
se snad toho listu kouzlo?); anebo zpĤsobu, jak se intenzita sluneþního
horka vyjadĜuje v pĜesném rytmu cvrkotu cvrþkĤ. PĜi chĤzi prašnými
cestami jsem se uþil zvolnit tempo, abych pocítil rozdíl mezi blízkým
a vzdálenČjším kopcem nebo abych zakusil pĜítomnost jednotlivého pole
v urþitou denní dobu, kdy, jak mi to prozradil jeden místní dunkun, mČlo
toto místo zvláštní moc a nabízelo jedineþné dary. Tato pĜítomnost byla
silou, která komunikovala s mými smysly, napĜíklad prostĜednictvím
stínĤ stromĤ, toho, jakým zpĤsobem v danou hodinu padaly na zem,
vĤní, které se válely na vrcholcích trav, aniž by je odnesl pryþ vítr
i dalších elementĤ, které jsem dokázal rozlišit teprve po mnoha dnech
soustĜedČní a naslouchání.
S postupem þasu mČ pak zaþala pĜi mých toulkách zastavovat
i jiná zvíĜata, jakoby nČjaká kvalita v mém postoji nebo v rytmu mého
dechu odzbrojila jejich ostražitost; ocital jsem se tváĜí v tváĜ opicím,
velkým ještČrkám, které se neodplazily, když jsem mluvil, ale naopak se
naklánČly dopĜedu se zjevnou zvČdavostí. Ve venkovských oblastech
Jávy jsem þasto postĜehl opice, jak mČ doprovázejí v korunách stromĤ
nade mnou, a také vrány, které mi kráþely po cestČ v ústrety s krákáním.
Zatímco v Pangandaranu, v pĜírodní rezervaci na poloostrovČ, který
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vybíhá z jižního pobĜeží Jávy („místČ mnoha duchĤ“, jak jsem se
dozvČdČl od jednoho z místních rybáĜĤ), jsem vystoupil z houštiny
stromĤ a shledal, jak hledím do tváĜe jednoho z tČch vzácných
a nádherných zubrĤ, kteĜí se vyskytují pouze na tomto ostrovČ. Naše
pohledy se do sebe zaklesly. Když zafunČl, zafunČl jsem v odpovČć;
když pohnul svým hĜbetem, pohnul jsem se taky; když jsem potĜásl
hlavou, pohodil v odpovČć i on svojí hlavou. Byl jsem polapen
v neverbální rozmluvČ s tímto Jiným, v duetu gest, s nimiž moje bdČlé
vČdomí mČlo pramálo spoleþného. Bylo to, jako by se moje tČlo se
svými projevy stalo náhle bytostí, motivovanou moudrostí starší než je
moje myslící mysl, jako by bylo drženo a pohybováno logem hlubším
než slova, hovoĜícím skrze tČlo tohoto Jiného, skrze stromy a kamenitou
zemi, na které jsme stáli.
:::
Neschopnost antropologĤ postĜehnout vČrnost šamanĤ mimolidské
pĜírodČ vedla v souþasném „rozvinutém svČtČ“ ke kuriózní situaci, kdy
se mnoho lidí, kteĜí hledají duchovní poznání, zapisuje do kursĤ,
zamČĜených na „šamanské“ metody sebeobjevování. Psychoterapeuti
i nČkteĜí lékaĜi se zaþali specializovat na „šamanské léþitelské techniky“.
„Šamanismus“ tak zaþal být spojován s alternativní formou terapie; mezi
tČmito novými praktiky lidového šamanismu je kladen dĤraz na osobní
vhled a léþení. Bezpochyby jde o vznešené cíle, nicménČ jsou až
druhotné - jsou odvozeny od primární role pĤvodního šamana, která
nemĤže být naplnČna bez jeho dlouhodobého a nepĜetržitého
vystavování se pĤsobení divoké pĜírody, jejím vzorĤm
i promČnlivostem. Napodobování léþitelských metod domorodého
šamana bez jeho dĤvČrné znalosti širšího pĜírodního spoleþenství
nemĤže – mám-li být pĜesný – zpĤsobit nic jiného než pouze zamČnit
jedny pĜíznaky za jiné nebo posunout ohnisko nemoci uvnitĜ lidské
spoleþnosti z jednoho místa na druhé. NeboĢ pravý zdroj obtíží spoþívá
ve vztahu mezi lidským spoleþenstvím a pĜírodní krajinou.
SamozĜejmČ, že západní prĤmyslová spoleþnost se svým
velkokapacitním a vysoce centralizovaným hospodáĜstvím se mĤže jen
stČží vztahovat k urþité krajinČ þi ekosystému; tím více než lidským
svČtem pĜírody, s nímž se ona pĜímo stĜetává, je sama biosféra. Vztah
naší kultury k zemské biosféĜe nelze bohužel v žádném pĜípadČ pokládat
za reciproþní þi vyvážený: s tisíci akry lesĤ, které hodinu co hodinu
nenávratnČ mizejí, a stovkami našich živoþišných i rostlinných spoludruhĤ, kteĜí každý mČsíc zanikají v dĤsledku našich civilizaþních
výstĜelkĤ, nás jen stČží mĤže pĜekvapit množství epidemických nemocí,
které se vyskytují v naší kultuĜe - od þím dál závažnČjších poruch
imunitního systému a rakovin, pĜes velmi rozšíĜené psychické potíže,
deprese, stále þastČjší sebevraždy, až po prudce vzrĤstající poþet
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domácích a masových vražd páchaných z nezĜejmých dĤvodĤ jinak
soudržnými jedinci.
Z animistického pohledu je jasným zdrojem všech tČchto poruch,
tČlesných i duševních, výše zmínČné násilí, které naše civilizace vyvíjí
na ekologii planety; pouze když tento postoj zmírníme, budeme schopni
tyto poruchy léþit. PĜestože to mĤže napoprvé znít jako prosté vyznání
víry, bude to dávat pozoruhodný a jasný smysl, jakmile si uvČdomíme
svou naprostou závislost na bezpoþtu jiných organismĤ, s nimiž jsme se
spoleþnČ vyvíjeli. Naše vnímavost, lapená do spousty abstrakcí, je
hypnotizována množstvím námi lidmi vytvoĜených technologií, které
nám jen zpátky odrážejí náš vlastní obraz, a tak je pro nás velice snadné
zapomenout na naši tČlesnou pĜináležitost k té více než lidské matrici
vjemĤ a pocitĤ. Naše tČla jimi byla formována v kĜehké vzájemnosti
s rozmanitými texturami, zvuky a tvary živé zemČ – naše oþi se vyvinuly
v jemné interakci s jinýma oþima, podobnČ jako se naše uši svou
dokonalou strukturou vyladily na vytí vlkĤ a kejhání hus. UzavĜít se
pĜed tČmito jinými hlasy a nadále svým zpĤsobem života odsuzovat tyto
jiné formy vnímání k zapomenutí a zániku, znamená okrádat naše vlastní
smysly o jejich celistvost a naši vlastní mysl o její soudržnost. Lidmi
jsme jen v kontaktu a družnosti s tím, co je ne-lidské.
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