ZemČ v zatmČní
esej o filosofii vČdy a etiky

Existuje jiný svČt, ale je uvnitĜ tohoto svČta.
Paul Eluard

S tím, jak se nové tisíciletí probouzí kolem nás, je oþekáváno, že se v lidském
organismu zrodí nová vitální schopnost. 1 Zvláštní situace, v níž se dnes vČtšina lidstva
nachází, si jednoduše žádá nový talent. MĤžeme jej nazvat schopností „navigace mezi
svČty“.
Posledních sto let se vyznaþovalo doslova explozí rĤzných zážitkových domén,
prudkým rozmachem mnoha zdánlivČ autonomních sfér, s nimiž jsou lidé nuceni se
setkávat. Bylo to udivující bujení rĤznorodých realit, z nichž mnohé se navzájem
vyluþují, takže dnešní lidé se jimi musí zabývat stále víc, nebo je brát alespoĖ na vČdomí
a seznamovat se s nimi. Každá z tČchto sfér má pĜitom svoji zvláštní topologii, své
hranice i své stálé obyvatele, které poznáváme tím lépe, þím více se do takové sféry
zapojujeme. Pro ty, kdo tyto oblasti navštČvují mají mocnou pĜitažlivost a Ĝada z nich si
navíc, což tuto záležitost ještČ více komplikuje, nárokuje pro sebe, jak se zdá, jistou
nadvládu - snaží se podloudnČ prosadit svou nadĜazenost nade všemi ostatními
dimenzemi. NČkteré z tČchto prostorĤ byly objeveny zvídavým charakterem lidské mysli
a imaginace, jiné nám byly zpĜístupnČny vČdeckým výzkumem (þasto ve spojení
s pĜíslušným technologickým rozvojem), a ještČ další byly vytvoĜeny pomocí technologií,
které operují více ménČ svým vlastním zpĤsobem - a všechny nás nyní vábí.
K nejpĤsobivČjším z tČchto svČtĤ patĜí rĤzné zkušenostní Ĝíše, které nám
v poslední dobČ zaþala odhalovat elektronická a digitální média. PĜed více než sto lety
vynález telegrafu a brzy nato telefonu uþinil zĜejmým, že geografická vzdálenost – ten
skuteþný smysl pro blízké a vzdálené, který urþuje náš fyzický pocit místa – již nadále
nepĜedstavuje pro komunikaci absolutní omezení. Já nebo pĜinejmenším mĤj hlas se mohl
nyní zpĜítomnit nČkde jinde na planetČ, stejnČ tak jako moje kamarádka z druhé strany
kontinentu mohla uþinit své myšlenky slyšitelnými právČ tady, v tomto místČ, kde sedím
a mluvím s ní. Náš hlas a naše uši od té doby bloudí v podivné Ĝíši zvukĤ, þasto pĜitom
rušeny praskáním, jež se nachází mimo naší bČžnou smyslovou realitu, a v níž má
pozemská vzdálenost a hloubka jak se zdá, jen malý vliv.
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Další pĜíklad takovéto bezdistanþní dimenze pĜineslo rádio, které do našich
domovĤ zaþalo pĜenášet zprávy o každodenních událostech, které se odehrávaly daleko
za horizontem naší vlastní krajiny – a to dokonce už ve chvíli, kdy se tyto události
aktuálnČ odehrávaly! A pak zaujala náš pohled televize, jejíž mihotavá záĜe nahradila
v obývacím pokoji plápolající plameny, kolem nichž se rodina každý veþer tradiþnČ
scházela. ProstĜednictvím televizní obrazovky se události, které se odehrávají kdekoliv
jinde, staly pro nás viditelnými a zároveĖ slyšitelnými skuteþnostmi. Jiné kraje, jiné zemČ
i kultury byly pro nás najednou mnohem více reálné, a to jak ve své neobvyklosti, tak i ve
své dĤvČrné všednosti. Nemohli jsme je dál ignorovat; stále víc se stávaly souþástí našich
životĤ, právČ tak reálnČ jako pavouci, kteĜí si splétají své pavuþiny venku v travinách,
nebo možná, jak se zdá, ještČ víc skuteþné. Avšak s televizí se objevily zároveĖ i jiné
svČty: svČty legendárních seriálĤ a mýdlových oper, jejichž postavy se pro mnoho lidí
staly tak dĤvČrnČ blízkými jako jejich vlastní rodiny. Nebo dokonce možná ještČ bližší.
V poslední dekádČ dvacátého století se pĜed námi otevĜela další, ještČ
expanzivnČjší krajina: nezbadatelný labyrint kyberprostoru – Ĝíše, která je daleko více
promČnlivá i participaþní, než ta, kterou nám zpĜístupnily rádio a televize. Skrze internet
a webové stránky jsme, jak se zdá, pozemskou vzdálenost rozpustili docela, nebo jsme
spíše objevili alternativní terén, v nČmž koneþnČ mĤžeme vystoupit ze svých tČl a
cestovat kamkoliv a jak rychle si to pĜejeme, rozmlouvat a radit se s dalšími netČlesnými
myslemi o þemkoliv chceme. Anebo se také osamČle potulovat v tiché zónČ virtuální
zábavy. Okamžitý pĜístup kamkoliv, do reálného nebo virtuálního svČta, je tak nyní
dosažitelný, jak v podobČ kolektivní zábavy, tak i jako útoþištČ pro samotáĜe.
Kybernetický prostor samozĜejmČ není jednoduchý prostor, ale spíše neustále se
rozvČtvující rozmanitost možných svČtĤ, které mají být objevovány - expandující
mnohoþetnost virtuálních realit.

Svody transcendence
Naše nová fascinace netČlesnými vesmíry, které nám byly zpĜístupnČny digitální revolucí,
je pouze nejposlednČjším pĜíkladem našeho neustále se rozšiĜujícího zabývání se svČty
skrytými „za“, „mimo“ nebo „pod“ tímto prostorem, do nČjž jsme tČlesnČ vnoĜeni.
Jedním z takových nejstarobylejších jiných svČtĤ a asi prvním, jenž mČl trvalý vliv na
naši pozornost, byla dimenze ryzích matematických pravd, ta zjemnČlá Ĝíše jednoduchých
a komplexních þísel a zjevnČ nemČnných vztahĤ mezi nimi. Matematici, tak jako kdysi
velcí zámoĜští objevitelé - vydávající se za tušenými, avšak dosud neznámými kontinenty
- bez ustání objevovali, prozkoumávali a mapovali rĤzné aspekty tohoto svĤdného svČta,
jehož rysy se pĜesto zdají být záhadnČ nevyþerpatelné. Tato matematická doména þísel a
proporcí byla dlouho pokládána za oddČlenou a þistČjší Ĝíši, než je tento velice
promČnlivý svČt, v nČmž dýcháme, hladovíme a nakonec skomíráme - pĜinejmenším od
doby, kdy pĜed nČjakými dvČma a pĤl tisíci lety þarodČj þísel Pythagoras zveĜejnil ve
mČstČ CrotonČ svá mystická uþení. NicménČ naprostá vČtšina souþasných matematikĤ se
tohoto jinosvČtského pĜedpokladu stále drží.
Pythagorova víra, že Ĝíše þísel je vyšším svČtem, nepotĜísnČným nejistotou a
neustálým plynutím smrtelného pozemského života, hluboce ovlivnila myšlení velkého
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aténského filosofa Platona, který uþil své studenty na konci pátého století pĜed Kristem, a
prostĜednictvím Platonových spisĤ pak ovlivnila celou trajektorii evropské civilizace.
V PlatonovČ uþení to nejsou jen þísla a matematické vztahy, jež mají svĤj zdroj mimo
tento smyslový svČt, ale také esenciální formy takových pojmĤ jako je pravda,
spravedlnost a krása; ideální forma každého takového pojmu se tČší þistotČ vČþné
transcendentální existence vnČ jakéhokoliv tČlesného vnímání. Platon tedy rozšíĜil
Pythagorovo nebe dokonalých þísel a proporcí a zahrnul do nČj rovnČž ryzí a vČþné
„ideje“, které propĤjþovaly svĤj vliv a své vedení lidskému životu. A vskutku podle
nČkolika Platonových dialogĤ, jež psal pro studenty své Akademie, každá vnímatelná vČc
– každá entita kterou pĜímo zakoušíme svými smysly – je pouze druhotným odrazem
urþité archetypální formy nebo vzoru-ideálu, který jediný opravdu existuje. Pravda a
skuteþná existence náleží pouze takovýmto ideálním formám; smyslový pozemský svČt
se svými ustaviþnými zmČnami, se svými promČnlivými cykly plození a rozkladu –
vcházení do bytí a odcházení z nČj – je jen pomíjivou kopií, napodobeninou vČþné
dimenze þistých, netČlesných forem, které jedinČ ryze existují. Tato dimenze nemĤže být
vnímána tČlem nebo tČlesnými smysly: jedinČ rozumný intelekt je schopen tuto Ĝíši
chápat. Podle Platona usuzující duše nebo mysl nemĤže být nikdy zcela doma v tomto
tČlesném svČtČ; její pravý zdroj a domov je v té netČlesné Ĝíši þistých idejí, do níž se tato
racionální mysl tajnČ touží navrátit. Pravá realita je pro Platona nČkde jinde.
Když se intelektuální kultura starovČkého ěecka postupnČ mísila s dalšími
kulturami stĜedozemní oblasti, vþetnČ monoteistické kultury starovČkého Izraele, a když
se Pythagorovy a Platonovy teorie dostaly do kontaktu s novými náboženskými podnČty,
které vyvstaly na okraji hebrejské kultury, Platonova vČþná Ĝíše þistých forem – zdánlivČ
pravý domov intelektu – poskytla inspiraci a model pro novou pĜedstavu vČþnosti: pro
kĜesĢanské nebe neboli zásvČtí. A když pak byl této nové víĜe dán ranými kĜesĢanskými
otci tvar, tato vČþnost za hvČzdami se stala pĜíbytkem ani ne tak pro pátrající intelekt jako
pro vČĜící a zbožnou duši.
I dnes má kĜesĢanské nebe spolu s rĤznými nebi jiných náboženských tradic stále
pozoruhodný vliv na vČtšinu souþasné civilizace. I zapĜísáhlí ateisté zjišĢují, že jejich
životy a myšlenky jsou ovlivnČny kolektivní vírou v nebeskou Ĝíši, o níž se pĜedpokládá,
že existuje zcela mimo hmatatelnou fyzikálnost naší tČlesné existence, respektive za ní.
Pojímány rĤznČ jako „život po životČ“, nebo jako „obydlí Boha a jeho vyvolených“ jsou
takovéto Ĝíše pokládány mnohými z nás jak za koneþný zdroj smyslového svČta, jenž nás
obklopuje, tak i za koneþný cíl a osud naší projevené existence. A vskutku pro mnohé
zĤstávají takové transcendentní svČty jasnČ nadĜazeny pozemskému svČtu.

Super-malé a ultra-obrovské
StarovČká fascinace þísly se stala urþující netoliko pro vznik kĜesĢanské pĜedstavy nebe;
také matematici otevĜeli s její pomocí cestu rozvoji sekulárních vČd, což vedlo ke vzniku
mnoha abstraktních a stále víc jinosvČtských dimenzí, jež pro nás tyto vČdy objevily.
Jednou takovou sférou, která dnes silnČ ovlivĖuje naše životy, je supermalá dimenze,
objevená fyzikou vysokých energií: subatomární svČt protonĤ a neutronĤ, gluonĤ a
mezonĤ i mýtických kvarkĤ, z nichž jsou tyto þástice složeny, svČt elektronĤ a neutrin a
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možná pod tím vším vibrujících jednorozmČrných smyþek, neboli superstrun, které
dávají vzniknout všem tČmto þásticím i jejich rozmanitým vzájemným interakcím.
Aþkoliv jen velice málokdo z nás má nČjakou jasnou pĜedstavu o subatomárním svČtČ
nebo o záhadných þásticích, z nichž sestává, jsme pĜesto komunitou fyzikĤ neustále
ujišĢováni, že tato tajemná Ĝíše je koneþným zdrojem þi základem všeho toho, co
vnímáme. Podle vČtšiny souþasných fyzikĤ viditelný a hmatatelný svČt, který jen letmo
zahlédáme našimi bezmocnými smysly, není vĤbec základní dimenzí, nýbrž je zcela
složen a strukturován z událostí, které se rozvíjejí v mČĜítkách, jež se nacházejí daleko
pod prahem našeho každodenního vČdomí.
PĜesto fyzikové nejsou jedinou skupinou vČdcĤ, která nás vybízí, abychom se na
svČt, jenž bezprostĜednČ zakoušíme, dívali úkosem. I podle vČtšiny badatelĤ z oblasti
neurovČd je perceptuální svČt vjemĤ, jenž nás objímá – svČt dubĤ, luþních kobylek a dČtí,
které se honí skrz vodní tĜíšĢ, stĜíkající v parném letním odpoledni z požárního hydrantu
– do znaþné míry iluzí. Také zde, na stupnici našich pĜímých smyslových zážitkĤ, se
musíme podle nich uþit rozpoznávat dimenzi primárnČjší, než je naše zjevná zkušenost:
tu Ĝíši neuronĤ a neurotransmiterĤ, které rozpalují þi na druhé stranČ vymývají neuronové
synapse, tu oblast nervových sítí, jež vzájemnČ reagují s jinými nervovými sítČmi, té
ustaviþnČ se rozvČtvující sítČ vzorĤ uvnitĜ vzorĤ, jež – z nekoneþných šikĤ fotonĤ,
valících se našimi sítnicemi, ze zvukových vln, které narážejí na naše ušní bubínky a ze
spádu chemických molekul, jež proudí kolem našich nosních uzlin – nepĜetržitČ vytváĜejí
více þi ménČ koherentní vzhled okolního svČta, který si v každém okamžiku
uvČdomujeme. Aþkoli o tČchto událostech, které probíhají uvnitĜ našeho mozku, nemáme
absolutnČ žádnou intuitivní pĜedstavu, kolegové neurovČdci tvrdí, že právČ takovéto
události poskytují skrytou infrastrukturu veškerému našemu vnímání. Trvají na tom, že
pokud si skuteþnČ pĜejeme poznat, o co jde - tedy, jestliže chceme pravdivČ poznat, proþ
se nám okolní svČt jeví tak, jak se nám jeví - musíme peþlivČ studovat a chápat tuto oblast
nervových sítí a synoptických interakcí.
Mezitím v jiných laboratoĜích další skupina neohrožených vČdcĤ - molekulárních
biologĤ, kteĜí si hrají s procesy, jež se rozvíjejí hluboko v jádrech našich bunČk - uspíšila
rostoucí kolektivní podezĜení, že skuteþná a jednotící pravda vČcí, pĜinejmenším co se
týþe organických entit jako jsme my lidé, se nachází v komplexnČ kódované struktuĜe
našich chromosomĤ. Po objevu struktury dvojšroubovice kyseliny dezoxyribonukleové,
nebo-li DNA, se molekulární biologie stala dominantním oborem v rámci vČd o životČ.
VČtšina jejich praktikĤ se pokouší izolovat specifické sekvence DNA, jež skládají
jednotlivé geny a rozpoznat zpĤsob, jímž jsou pomocí rozliþných chemických reakcí
zapsány, aby mohli kódovat velké množství proteinĤ, které skládají jak živoucí tkáĖ
každého ogranismu, tak rozliþné enzymy, urychlující jeho metabolismus. V obĜích,
masivnČ dotovaných vČdeckých projektech jako je Projekt lidského genomu, spolu tito
badatelé soutČží o zmapování kompletního lidského genomu, zatímco jiní vČdci luští
komplikované epigenetické cesty, pomocí nichž spolu ĜetČzce genĤ navzájem reagují a
zpĤsobují tak vznik specifických sklonĤ, dispozic a chování. Mnohé vysoce profitní
spoleþnosti, zamČĜené na rychle se rozvíjející technologii genetické manipulace a
modifikace, se horlivČ zabývají izolováním a syntetizováním genĤ, které jsou zdánlivČ
oním „kódem“ pro žádoucí vlastnosti, a netrpČlivČ je transplantují do rĤzných rostlin a
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domácích zvíĜat za úþelem zvýšení produktivity výnosu tČchto organismĤ, což údajnČ
dČlají pro lidský prospČch. Každý, kdo si je byĢ jen zbČžnČ vČdom tČchto aktivit, zaþíná
mít podezĜení, že mikroskopický svČt genových sekvencí a genetických interakcí, nČjak
determinuje naše životy a naše zkušenosti. Koneþný zdroj lidské osobnosti - našich
zvykĤ, chutí, tužeb i našich rozhodnutí - jakoby byl zcela skryt našemu obyþejnému
vČdomí, zastrþen kdesi uvnitĜ jader našich bunČk.
Jsme þasto ujišĢováni, že tyto vČdecké svČty jsou navzájem jeden s druhým zcela
spojité – že subatomární svČt protonĤ a kvarkĤ je zahnízdČn uvnitĜ molekulárního svČta,
který vytváĜí naší DNA, a že DNA, kromČ jiných vČcí, je zase kódem pro neurony a
neuronové vzory, které tkají naši zkušenost. Po pravdČ však tyto svČty do sebe tak lehce
nezapadají, protože tajemný jazyk, jenž každou z tČchto dimenzí obklopuje, je pro ty
ostatní do znaþné míry uzavĜen. Mnozí z tČch, kdo mluví jazykem vČd o mozku vČĜí, že
právČ jejich obor má klíþ ke všemu, co zakoušíme, pĜesto obdobné pĜesvČdþení mĤžeme
najít i mezi mnoha vČdci, kteĜí mluví velice odlišnou mluvou molekulární biologie a
genomu, stejnČ jako u dalších expertĤ, kteĜí se specializují na hantýrku fyziky þástic.
MĤže být užiteþné pĜedpokládat, že ke skryté pravdČ svČta existují þetné klíþe, z nichž
každý odemyká svou vlastní sféru; pĜesto pĜesný vztah mezi tČmito neviditelnými Ĝíšemi
– nebo pĜesný zpĤsob, jak tento vztah chápat - zĤstává záhadou.
PĜístup do mnoha tČchto skrytých dimenzí nám byl samozĜejmČ umožnČn vynálezem
mikroskopu a jeho dalším vývojem – od jednoduchých optických nástrojĤ, používaných
pĤvodnČ Antonem Van Leeuwenhoekem na konci 16. století k odhalení svČta bakterií, až
po skenovací tunelový þi atomový mikroskop, které nám dnes umožĖují vizuálnČ
zkoumat pĜesnou strukturu molekuly DNA. Zatímco Van Leeuwenhoekovy mikroskopy
odhalovaly dimenzi stokrát menší než mĤže lidské oko rozeznat, dnešní mocné nástroje
nás pĜenášejí do vizuálního kontaktu s entitami milionkrát menšími, než které mohou
naše bezmocné oþi vnímat!
Jeden z nejvíc skliþujících nárazĤ, který otĜásl naším zakoušením svČta kolem nás
(a následnČ i zkušeností nás samotných), se odehrál na úsvitu moderní doby, když
Mikuláš Koperník pĜedložil množství dĤkazĤ pro svou teorii - pozdČji potvrzenou Galileo
Galileim -, že stĜedem viditelného vesmíru není ZemČ, ale žhnoucí Slunce. Jak závratný
objev! Odhalení, že to je naše ZemČ, která se otáþí kolem Slunce a ne naopak, zcela
odporovalo svČdectví našich bezbranných smyslĤ, a uspíšilo roztržku mezi cítícím tČlem
a reflektujícím, myslícím intelektem. I to nejbČžnČjší každodenní svČdectví našich
smyslĤ, které nám den co den odhalují dynamický pohyb slunce v oblouku napĜíþ
oblohou a nehybnost ZemČ pod našima nohama, bylo rázem dramaticky podkopáno. Od
té chvíle se zaþala šíĜit Evropou nová, moderní nedĤvČra vĤþi smyslĤm a vĤþi zjevnému
svČtu, odhalovanému našimi tČlesnými smysly. Je zcela zĜejmé, že DescartĤv smČlý
filosofický poþin, jímž jasnČ oddČlil myslící mysl od tČla – rozdČlujíce tím svČt do dvou
nezávislých ĜádĤ: na res cogitans (vČc myslící) nebo-li mysl, a na res extensa (vČc
rozprostranČnou) nebo-li hmotu - byl do znaþné míry motivován tímto novým a velice
znepokojivým stavem událostí. Proto, aby se Koperníkem nastolený obraz svČta udržel,
bylo tĜeba myslící mysl oddČlit od cítícího tČla. AĢ už tento DescartĤv trik byl nakonec
ospravedlnitelný nebo ne – jeho konceptuální osvobození rozvažující mysli z pout
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tČlesného svČta osvobodilo moderní intelekt k tomu, aby mohl prozkoumávat nejen onu
super-malou Ĝíši bunČk, atomĤ a kvarkĤ, ale stejnČ tak i ty ultra-obrovské prostory
hvČzdokup a galaxií.
A stejnČ tak i zde nám pĜístup k té mysl otĜásající nesmírnosti galaktického vesmíru
umožnily technologické prostĜedky, v tomto pĜípadČ vynález a následný vývoj optického
teleskopu. Byl to jednoduchý teleskop, jenž umožnil Galileovi zblízka pozorovat jiné
planety a jejich mČsíce a ovČĜit tak Koperníkovu teorii. Až pozdČji astronomové za
pomocí komplexnČjších teleskopĤ rozpoznali to, co se odvážil Giordano Bruno (za cenu
vlastního života) pĜedvídat již v 16. století – totiž, že miriády hvČzd na noþní obloze jsou
ve skuteþnosti dalšími slunci. A teprve až v roce 1923 dokázal Edwin Hubble, že tyto
hvČzdy jsou seskupeny do galaxií a že vČtšina tČchto galaxií leží daleko za naší vlastní
galaxií – Mléþnou dráhou. Orbitální teleskop, který nese jeho jméno, nám dnes odhaluje
netoliko stovky nebo tisíce, ale biliony galaxií. DozvČdČli jsme se, že to vypadá, že se
tyto galaxie od sebe vzdalují a mnozí z nás intelektuálnČ akceptovali podivné tvrzení, že
se vesmír rozpíná. RovnČž jsme pĜijali domnČnku vČtšiny astronomĤ a astrofyzikĤ, že náš
vesmír se rozvinul do své souþasné existence Velkým tĜeskem (což je nejsouþasnČjší
verze biblického creatio ex niþilo). 2 Zaþali jsme vČĜit, a to zcela hmotnČ fakticky, i v tak
logicky zamotané fenomény jako jsou „þerné díry“, i té ponČkud matoucí pĜedstavČ, že
když pozorujeme hvČzdu na noþním nebi, hledíme ve skuteþnosti mnoho tisíc, ba možná
dokonce i mnoho miliónĤ let zpátky v þase. Dnes nČkteĜí z našich nejzajímavČjších,
nejvíc vizionáĜských astrofyzikĤ a kosmologĤ pĜedpokládají, že tento náš rozpínající se
vesmír se svými stovkami miliard galaxií je ve skuteþnosti jen jedním z nespoþetného
množství aktuálnČ existujících vesmírĤ …

Nekontrolovatelné bujení svČtĤ
Takže dnes se o naši pozornost pĜetahuje velké množství odlišných, podivnČ nespojitých
svČtĤ: témČĜ nemožnČ malý svČt gluonĤ, mezonĤ a kvarkĤ, ale také ono nekoneþnČ
ohromné kosmologické pole, vystlané nespoþetnými galaxiemi a galaktickými
hvČzdokupami. MĤže nás lákat prozkoumat elektro-chemickou realitu neuronálních
interakcí, které probíhají za naším psychologickým životem, nebo možná uvažovat
o složitČ zakódovaném vesmíru genetické reality, která spoþívá v koĜenech všech našich
náchylností a sklonĤ a zdánlivČ determinuje tolik z našeho chování. Naše touha mĤže být
dnes podnČcována nejen religiózními nebi, o nichž mnozí vČĜí, že nahradí tento svČt,
nebo matematickým nebem þistých þísel a proporcí, na které dosud aspiruje tolik
vzdČlancĤ, ale také digitálním nebem kyberprostoru, tím ustaviþnČ se rozšiĜujícím
labyrintem, do nČhož mĤžeme den co den noĜit svá tČžkopádná a omezující tČla, abychom
se dostali do dialogu s jinými netČlesnými osobami, které se zalogovaly na jiných
místech, anebo si dokonce vyzkoušet jiná virtuální tČla k prĤzkumu jiných, zcela
virtuálních vesmírĤ.
Je nepravdČpodobné, že toto bujení svČtĤ - toto zmnožování Ĝíší, náboženských i
sekulárních, super-malých i ultra-obrovských, kolektivních i þistČ soukromých - se v
následujících desetiletích zpomalí. Zrychlující se tempo technologického vývoje patrnČ
2

Neboli „tvoĜení z niþeho“.
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zajistí, že toto ustaviþné rozrĤstání prostorĤ bude nadále pokraþovat po zpĤsobu snČhové
koule. Co však pĜitom zĤstává nejasné je to, zda je lidská mysl schopná zachovat si
svoji celistvost, zatímco je vpojena do tak poþetné a nespojité Ĝady, þi spíše zmatku
kognitivních svČtĤ. A jestliže ano, tak jak?
Mnoho lidí se dnes spoléhá na strategii Alenky v Ĝíši divĤ: jeden druh sušenky si
berou, aby se zmenšili a další, aby je uþinila vČtšími - jeden druh pilulky mají na to, aby
se dokázali vyrovnat s objemem digitálních informací, jimiž musí umČt proplouvat u
svých pracovních stolĤ, jiný zase na to, aby doma dokázali zvládnout své svéhlavé dČti, a
ještČ další použijí na to, aby odolali dennímu náporu sklíþenosti a marketingových trikĤ,
jimž se vystavují kdykoliv si zapnou televizní noviny:
„Nigerijská vláda dnes popravila tĜi þleny kmene Ogoni, vþetnČ svČtovČ
proslulého básníka, kvĤli tomu, že protestovali proti ropným vrtĤm spoleþnosti Shell Oil
na pĤdČ jejich pĜedkĤ …“ „Matky! Spí vaše dČti tak jak by mČly? NejnovČjší výzkumy
prokázaly, že dČti ve vČku do deseti let, spí daleko hĤĜe než dĜíve! Zkuste SedaKindTM,
patentované sedativum pro dČti, nyní k dostání v pČti pĜíchutích!“ „Astrofyzikové se
perou kvĤli dĤkazĤm, publikovaným tento týden þasopisem Science, že vesmír je o
nČkolik miliard let mladší než se pĜedpokládalo…“ „ZemČtĜesení v Kašmíru po sobČ
zanechalo desítky tisíc mrtvých – ale nejdĜíve, zpráva o vašich vlasech…!“.
A tak se potácíme od jednoho svČta ke druhému, a z nČj ještČ k dalšímu, aniž by
pĜitom mezi nimi existoval nČjaký reálný pĜechod: z hororu o vyhladovČlých uprchlících,
prchajících pĜed vlnou poslední etnické þistky sklouzneme rovnou do záĜivé jiskĜící
reklamy na zubní pastu. Poté co jsme se dívali na televizi, mĤžeme dvacet minut cviþit
tai-chi, vylaćovat se na Tao, a hned na to si koupit pĜes internet akcie genotechnické
firmy, jejíž patentovaný postup pro vyvolání rakoviny u laboratorních myší slibuje v
krátké dobČ obrovskou návratnost investic. Tato diskontinuita – vskutku vyložená
nesoumČĜitelnost – mezi tČmito þetnými svČty našich zkušeností, jimiž se každý den
potácíme nebo které se protínají na periferii našeho vČdomí, když se den co den
vydáváme za svým obchodem, zpĤsobuje prohlubující se fragmentaci uvnitĜ našeho já,
podobající se prasklinČ, která se šíĜí v þínském porcelánu. Stále víc se stáváme
multiplem - mnohoþetnou bytostí, která pĜitom postrádá jakýkoliv jasnČjší zpĤsob
pĜechodu mezi svými divergentními já, jež zplodily ty rĤznorodé svČty – a proto se
snažíme dobrat vlastní celistvosti, aĢ už se v danou chvíli angažujeme v kterémkoliv z
nich. Jinak se totiž stáváme necitlivými, což znamená, že žádné setkání s námi nepohne
víc než kterékoliv jiné, že žádný fenomén na nás nezapĤsobí víc než jakýkoliv jiný, a tak
koherenci své osobnosti udržujeme jen za cenu ztráty své vlastní citlivosti a vitality.
Jak potom tedy mĤžeme najít zpĤsob, jak se pohybovat a jak navigovat mezi tČmi
rĤznými svČty, aniž bychom pĜitom ztráceli svou vlastní integritu, a aniž bychom své
mysli a své životy museli vydávat všanc stále víc znepokojivému zmatku? Letadla vletí
þelem do mrakodrapĤ, na což americký prezident zareaguje tím, že vyzve obþany, aby se
dál drželi nakupování; vyhlásí válku nezainteresované zemi a povČĜí CIA špionáží
ochráncĤ životního prostĜedí. Dospívající studenti se snaží v prĤbČhu týdne porozumČt
evoluþní biologii, zatímco o víkendu jsou pouþováni, že BĤh stvoĜil všechna zvíĜata
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najednou; nic netušící žák osmé tĜídy povČsí svojí usmČvavou podobiznu na internetovou
seznamku a bČhem nČkolika týdnĤ obdrží obrovské množství penČz od spousty mu dosud
zcela neznámých lidí, výmČnou za to, že se každý veþer svléká do naha pĜed svou webkamerou. Domorodá kmenová spoleþenství jižnČ od rovníku, která dlouho vzkvétala bez
jakékoliv pĜedstavy o soukromém vlastnictví, jsou náhle vržena do neprostupné houštiny
modernosti s pĜíchodem televize do stĜedu jejich života nebo s distribucí dárkĤ, které
pĜijímají od korporací, dychtivých tČžit nerosty v zemi jejich pĜedkĤ. Takovéto drsné
pĜípady, pro které neexistují žádné mapy, jež by nám umožnily nespojitost tČchto rĤzných
realit pĜeklenout, odrážejí skuteþnost, že zmatek se stává stále dĤvČrnČji známým
každému z nás.
Pokud to bezprostĜednČ neohrožuje náš zpĤsob života, mĤže být rozrĤstání onČch
zkušenostních domén rovnČž skvČle rozveselující záležitostí – divokou jízdou, která nás
podnČcuje k bdČlosti a improvizaþní vnímavosti, jež je blízká možná tomu, co znají
kajakáĜi z divoké vody nebo jazzoví hudebníci. Je tomu tedy tak, že tento stávající stav
vyvlastnČní a odcizení musíme pĜijmout a pĜizpĤsobit se mu? Je vskutku možné, že
takovéto nekonþící pĜeorientovávání se musí nyní stát naším domovem - že nastal þas
pĜivítat ono ustaviþné klouzání z jednoho svČta do druhého a odtamtud do ještČ dalšího,
kdy mČníme obzory a prostĜedí tak, jako si dennČ vymČĖujeme svoje šaty a stáváme se
tím vyznavaþi nespojitosti a fragmentárnosti?
To je sice lákavý, ale neuskuteþnitelný sen. Jelikož pĜi úplné absenci jakéhokoliv
kompasu, bez základní intuice, jak jsou všechny ty odlišné vesmíry pĜeci jen nČjak jeden
s druhým navzájem spojeny - bez spolehlivého zpĤsobu ustavování rovnováhy mezi
tČmito Ĝíšemi – se ono potČšení z ustaviþného plachtČní z jednoho vlnami zmítaného
prostĜedí do dalšího, nemĤže než se samo vyþerpat, což nakonec uvolĖuje cestu beznadČji
nebo ochromené, cituprázdné neteþnosti.
Avšak jak potom máme najít nČjakou rovnováhu, když jsme neustále smýkáni
z jedné sféry do druhé? Jak se máme orientovat uvnitĜ tohoto prohlubujícího se bujení
kognitivních svČtĤ? Možná tím zpĤsobem, že svoji pozornost zamČĜíme na vzory, které
se volnČ pohybují napĜíþ tČmito odlišnými Ĝíšemi, tím, že budeme pátrat po subtilních
souvztažnostech, skrze ty podivnČ známé pachy pociĢovat vzduch, a snažit se tak
odhalovat slabé stopy zapomenuté soudržnosti, které jsou skryty uvnitĜ této explodující
matrix. Možná, že pĜi pozornČjším naslouchání, mĤžeme najít urþité klíþe pro to, jakým
zpĤsobem jsou ty rozmanité svČty navzájem spojeny. Protože vskutku urþité rytmy se
zdají ozývat mezi tČmito rozliþnými svČty, zvláštní textury a chutČ se vkrádají do našeho
vČdomí a nČco nám pĜipomínají …
Jen takovýmto procesem pozornosti mĤžeme zaþít odkrývat nezvyklé spoleþné
rysy, které mezi sebou sdílejí ty rĤzné nespojité dimenze. A jen díky tomuto peþlivému
pozorování, jsme sto dospČt k tušení, že možná existuje zvláštní sféra, v níž se všechny
tyto spoleþné vzory snoubí - že mezi tou hojností svČtĤ se nachází jeden unikátní svČt,
jenž zanechal svou stopu na všech ostatních. Vskutku jedineþná doména, která je tajným
zdrojem a pĤdou všech tČch dalších království, pozoruhodná Ĝíše, která spoþívá v srdci
všech tČchto ostatních domén.
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Ale jak by nČco takového mohlo existovat? Všechny tyto zkušenostní terény se
zdají být pĜíliš nesluþitelné, neschopné spolu koexistovat tak, aby mohly být zakoĜenČny
ve spoleþném zdroji. A jak hrozivČ rozmanitý a složitý by takový „svČt-zdroj“ musel být!
Jestliže všechny ty cizí styly vyrašily z téže zemČ, jak bezmeznČ plodné a záhadné by asi
toto místo bylo!
NicménČ jak úlevné by bylo objevit specifický základ, jenž spoþívá v srdci všech
tČchto jiných Ĝíší. Protože pokud mezi všemi tČmi jinými svČty takovýto tajemný svČt
existuje - jestliže existuje zvláštní Ĝíše zkušenosti, která poskytuje pĤdu a oporu všem
tČm ostatním sférám - pak tato primordiální zóna musí nČjakým zpĤsobem ve své úrodné
topologii obsahovat cosi jako bránu do každé z tČch dalších krajin. Takže pokud bychom
se v této zvláštní zónČ zabydleli, získali bychom tím snadný pĜístup do všech tČchto Ĝíší –
a mohli bychom se odvážit do nich podle pĜání vstupovat, zkoumat jejich charakteristické
rysy a seznamovat se s jejich obyvateli, aniž bychom pĜitom ztráceli cokoliv ze smyslu
pro orientaci. VČdČli bychom, že aĢ budeme zkoumat jakýkoliv svČt, zĤstane zakoĜenČn v
tomto mysteriózním území, jež každý den obýváme a tak bychom se z nČj mohli vydávat
do kteréhokoliv z tČchto dalších prostorĤ bez ztráty vlastní orientace; jednoduše by
staþilo udČlat krok zpČt, pĜes jediný práh, abychom znovu našli naši spoleþnou pĤdu.
To by však jistČ bylo obecnČ známo, pokud by mezi všemi tČmi rozliþnými
doménami existoval unikátní svČt, který by se nČjak pĜímo otevíral do všech tČchto
ostatních svČtĤ! A naši rodiþe a profesoĜi by nás jistČ o této skuteþnosti pouþili, až
bychom se postupnČ dostali do té závratné situace. To by se dalo pĜedpokládat … leþ
pokud by tato jediná Ĝíše, která tajnČ drží semena všech tČch jiných svČtĤ, nebyla tradiþnČ
tím nejvíce znevažovaným a opovrhovaným svČtem ze všech – pokud by nebyla místem,
jež naši respektovaní starší radČji ignorují, tou jedinou dimenzí, kterou naše vČdecké
instituce zcela bČžnČ pĜehlížejí a zapomínají na ni. Jestliže je tomu vskutku tak, že tato
zvláštní doména byla obvykle pokládána za nejvíce odvozenou a nejfádnČjší ze všech –
pak možná lze naši neschopnost všímat si tohoto svČta a brát ho vážnČ, vþetnČ naší
nechuti uznat jeho neovladatelné, divoké kouzlo, snáze pochopit.

Krev a míza
Ten pĜedpokládaný svČt, o kterém mluvím, není samozĜejmČ žádný jiný svČt, než
ten, jenž pĜímo zakoušíme našimi bezbrannými smysly – Ĝíše pachĤ, chutí a textur, do níž
jsme smyslovČ ponoĜeni. Po dlouhou dobu vysmívaný našimi náboženskými tradicemi
jako pokleslá a hĜíšná dimenze, vytrvale marginalizovaný vČdeckým diskurzem jako
druhotná, odvozená a proto zcela bezvýznamná zóna – jak bychom tedy tento smyslový
svČt mČli charakterizovat? Je to nevyþerpatelné pole naší bezprostĜední zkušenosti,
dokonalá Ĝíše, v níž právČ teć sedíme nebo odpoþíváme, pociĢujíc pĜitom tíhu svých údĤ,
jak spoþívají v kĜesle nebo to, jak se hrubá textura zemČ tlaþí proti našemu tČlu. Je to
doména pachĤ, linoucích se z kuchynČ, pole vlnících se i drsných zvukĤ, pĜesouvajících
se tvarĤ a barev: ušpinČného bílého stropu nad naší hlavou, nebo zmuchlaných šedivých
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mrakĤ, které se stahují venku za oknem a jejichž stíny pomalu kloužou pĜes cestu i pĜes
ohýbající se traviny.
Je to jinými slovy tČlesný svČt – elementární terén doteku, v nČmž náš jazyk pátrá
po zbloudilém kousku hlávkového salátu, který uvízl mezi našimi zuby, tČlesná zóna
oživená tepající bolestí uvnitĜ naší hlavy a klaustrofobickým pocitem z bot, které svírají
naše nohy. NicménČ toto smyslové pole je oživováno nejen naším vlastním tČlem, ale je
ustaviþnČ živeno také tČlem jablonČ a starého dubu, jejichž koĜeny se rozprostírají
hluboko do zemČ, dmoucími se tČly mrakĤ nad naší hlavou i teplou asfaltovou kĤží
silnice a bzuþením chladniþky ve vedlejším pokoji. Toto živoucí tČlesné pole, jež se zdá
dýchat s našimi vlastními náladami, je pĜesto stejnČ tak ovlivĖováno rytmem deštČ, který
právČ zaþíná bušit do stĜechy, temnou vĤní þerstvČ zmoklých listĤ, trávy a zemČ, jež
provane celým domem, když náhle otevĜeme dveĜe. NemČli bychom vyjít ven pod ty
bušící kapky deštČ zachránit ranní noviny? Ale není to pĜíliš bojácné v takový horký letní
den – nemáme už dost toho þtení? Proþ neodhodit knihu do kouta, nevyklouznout ven
z bot a nevybČhnout ven pod stromy dupat a cákat v nahromadČných kalužích?
Copak to není možné? Pojćme to udČlat! Protože toto – TOTO – je ten skuteþný
svČt, na který si potĜebujeme rozvzpomenout ze všeho nejvíc – tato zvlnČná zemČ, jíž
obýváme se svými animálními tČly. Tohle místo žíznČ a chladivé vody, tahle Ĝíše, kde si
ošetĜujeme naše nejzjevnČjší zranČní, kde se svíjíme nad svými vlastními chybami a
utíráme si svoje slzy, a kde se ospale milujeme ve starém sadu zatímco se v trávČ všude
kolem nás povalují rozklovaná jablka – tento svČt, který pulsuje naší krví, mízou borovic
a jalovcĤ, jenž bdí upĜeným pohledem sov a je ospalý vzdycháním pouliþních koþek,
tohle je ta Ĝíše, v níž jsme nejhloubČji živí.
Bohužel je to také svČt, kterého jsme se nejvíc dokonale zĜekli.
SamozĜejmČ že jsme zcela neztratili dotyk s tímto místem, kde mČsíc mizí a znovu
se vynoĜuje zpoza mrakĤ, kde stromy vysílají dolĤ své žíznící koĜeny a naše chĜípí se
rozšiĜuje vlhkostí noþního vánku. Naše tČlo nás zpČtnČ upomíná na toto pozemské místo
pokaždé, když jsme zranČní nebo nemocní, pokaždé, když potĜebujeme umýt nádobí nebo
vyþistit zanesené stĜešní okapy, þi jednoduše vyprázdnit svĤj moþový mČchýĜ a stĜeva na
toaletČ. Kdykoliv zakopneme a zraníme se (poškrábeme si koleno, nebo si odĜeme kĤži
na ruce), když se nám rozbije nČkteré naše náĜadí, nebo selže nČkterá z našich
technologií, musíme obrátit naši pozornost (byĢ i jen na moment) k nepĜíjemným
omezením této gravitací obtČžkané ZemČ, jež poutá naše tČla. PĜesto se jí budeme
zabývat jen tak dlouho, pokud budeme muset, protože dobĜe víme, že tento neuspoĜádaný
svČt se svými skvrnami, jizvami a uhry není královstvím urþeným pro nás. Jakmile totiž
máme koleno zavázané, nebo myþku spravenou þi zadnici utĜenou, obrátíme svou
pozornost zpČt k onČm jiným, podmanivČjším svČtĤm. Vrátíme se k poþítaþové
obrazovce, nebo k následující stránce naší rozeþtené knihy, která pojednává o tom, jak
pĜežít v této digitální ekonomice, nebo k víĜivým zvukĤm oblíbeného cédéþka, jež se
linou z našich hi-fi reprákĤ; vytoþíme na mobilu þíslo naší kolegynČ a pozveme jí, aby se
s námi pĜíští týden zúþastnila konference o nejnovČjších technikách genového
inženýrství, nebo se možná ponoĜíme svou pozorností zpČt do našich meditací
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transcendentální jednoty, skryté za tímto svČtem zkušeností. Nikdy nám pĜitom nepĜijde
na mysl, že ta nejhlubší jednota mĤže spoþívat v hlubinách tohoto samotného námi
zakoušeného svČta, v té rozvíjející se síti vzájemných vztahĤ, jež k sobČ ustaviþnČ
pĜitahuje zdánlivČ disparátní projevy tohoto smyslového kosmu, vþetnČ nás samotných,
do subtilního spoleþenství jednoho s druhým.
Ta všeobjímající ZemČ – tento bohatČ promČnlivý svČt plný kymácejících se vČtví
stromĤ i divokého kejhání hus – je samozĜejmČ tím pravým kontextem, v nČmž lidské
tČlo a jeho nervový systém získávají svou obvyklou formu. To znamená, že naše smysly
se vyvíjely spoleþnČ s rozliþnými texturami, tvary a zvuky tohoto pozemského
smyslového svČta: naše oþi se vyvíjely v subtilní interakci s jinýma oþima, a naše uši jsou
svou dokonalou strukturou vyladČny na vytí vlkĤ i bzuþení cvrþkĤ. AĢ už se naše tČla po
eony vČkĤ vznášela jako jednobunČþné entity (pĜedstavující naše nejranČjší biotické
pĜedky), nebo plavala v obrovských hejnech hlubinami oceánĤ, aĢ se plazila po zemi jako
obojživelníci, nebo se honila jako malí savci v trávČ nebo skákala z vČtve na vČtev jako
primáti - kontinuálnČ se utváĜela v delikátní vzájemnosti s rozmanitými formami této
živoucí ZemČ. Naše nervové systémy jsou dokonale utváĜeny 3 zvláštní tíží této
zemČkoule, zpĤsobem, jakým je sluneþní svČtlo filtrováno skrze oblohu i cyklickou
pĜitažlivostí pozemského mČsíce. Ve velice hmatatelném smyslu jsme tvarováni touto
Zemí; naše pozorná tČla se spoleþnČ vyvíjela v bohatých a dĤvČrných vztazích s jinými
tČly - aĢ už zvíĜat, rostlin, hor, nebo Ĝek -, jež tvoĜí neustále se promČĖující tČlo tohoto
dýchajícího svČta.
Proto je to právČ tento živoucí, více-než-lidský terén - tento zemský kosmos, jenž
nás v sobČ tČlesnČ zahrnuje -, který nám vtiskl naše zvláštní sklony a vlohy i naše
specifické zpĤsoby chování. Struktura našich smyslĤ, zpĤsoby našeho vnímání, unikátní
dispozice našeho myšlení a uvažování, to všechno bylo hluboce utváĜeno tajemným
charakterem tohoto pozemského svČta, v nČmž dosud žijeme. Tento smyslový terén – tato
hmotná ZemČ, poznávaná našimi smysly - tak poskytuje nezbytný vzor pro naši
zkušenost každého dalšího námi vymyšleného nebo objeveného svČta. AĢ už jsme
zapojeni do kyberprostoru, nebo se jednoduše zamČĜíme na stránku nového románu, aĢ už
matematicky prozkoumáváme submikroskopickou Ĝíši vibrujících desetirozmČrných
strun, nebo hloubáme nad ultra-ohromným pĜedivem galaxií, jež byly odhaleny novou
generací radioteleskopĤ, nemĤžeme než interpretovat cokoli z tČchto svČtĤ zahlédneme
v souladu s našimi zálibami odvozenými z tohoto jednoho svČta, v nČmž nepĜetržitČ
žijeme – z tohoto tČlesného místa, z této hmatatelné ZemČ, kde stále dýcháme, Ĝíháme a
milujeme se. Naše intuice, pokud jde o charakteristické rysy Nebe jsou nevyhnutelnČ
utváĜeny smyslovými zážitky, které zdá se korespondují s takovými místy duševní
vyrovnanosti a klidu (bílé obláþky putující nebeskou modĜí nebo paprsek sluneþního
svČtla, který náhle proniká trhlinou v tamhletČch mracích a rozlévá se po zelené stráni) a
proto si také naše náboženská Nebe nevyhnutelnČ vypĤjþují svou obrazovou strukturu z
evokativních struktur tohoto pozemského kosmu. ZpĤsob, jak si pĜedstavujeme
fungování DNA i složité interakce genĤ, je jednoduše ovlivnČn naším setkáním se
zpĤsobem, jak se vČci rozvíjejí v mČĜítku naší bezprostĜední nezprostĜedkované
zkušenosti smyslové ZemČ kolem nás. A jak by tomu mohlo být jinak? PrávČ toto naše
3
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letité setkávání se s tímto svČtem v tomto mČĜítku nám poskytlo dokonalé orgány, jimiž
se díváme a jimiž zíráme skrze všechny ty mikroskopy a teleskopy, vytvarovalo
komplikované ruce i pronikavé oþi, které dnes navrhují naše poþítaþové modely!
Naše porozumČní neuronovým strukturám v mozku i naše dohady, týkající se
toho, jak tyto struktury spolu vzájemnČ reagují, je hluboce limitováno skuteþností, že se
neurony nevyvíjely izolovanČ od smyslĤ a jejich neustálého propojení se svČtem. To
znamená, že lidský mozek se nevyvinul proto, aby analyzoval sám sebe - jeho specifické
struktury se vyvinuly spíše jako dĤsledek našeho tČlesného svazku se smyslovým okolím;
proto má také pĜirozený sklon pomáhat nám s orientací a se vztahováním k tomuto
nejednoznaþnému a neustále se promČĖujícímu okolnímu prostĜedí. Kdykoliv se
pokusíme mozek zamČĜit zpČt na nČj samotný, nebo na jakékoliv jiné dimenze – aĢ už
subatomické, þi galaktické – nemĤže se ubránit tomu, aby tyto své predispozice nepoužil
- aby nepĜedpokládal gravitaci, zemi a nebe tam, kde se nezbytnČ nemusejí vĤbec
nacházet, aby neinterpretoval data ve shodČ s podstatnými omezeními, které jsou pro náš
dvounohý druh charakteristické a tím nám poskytoval obraz vČcí, který je hluboce
utváĜen naším animálním tČlem a jeho obvyklým prostĜedím.
Mnohé bylo nashromáždČno našimi výzkumy tČchto jiných mČĜítek a jiných
dimenzí, pĜesto však stále chybujeme, když pĜedpokládáme, že naše studie poskytují
objektivní odhad, þím tyto Ĝíše skuteþnČ jsou. Proto, abychom sami sebe pĜesvČdþili o
pĜesnosti a správnosti našich výzkumĤ, trvale ignorujeme nebo pĜehlížíme ztČlesnČnou
povahu všech našich myšlenek a teorií; popíráme nebo potlaþujeme naší tČlesnou
pĜítomnost a v našem vČdeckém i spirituálním usilování si poþínáme jako bychom byli
þiré netČlesné mysli, neomezované naší animální formou þi naší tČlesnou a perceptuální
provázaností s živou Zemí.
A tak naše vČdy, stejnČ jako naše náboženství zvČþĖují letité znevažování
smyslové skuteþnosti. Ta zakoušená zemČ propĤjþuje nČco ze své atmosféry každému
svČtu, který si mĤžeme pĜedstavit, a tím tyto jiné svČty provází jako fantóm. Každý z tČch
odlišných a mnohonásobnČ se od sebe odklánČjících svČtĤ, jež se dnes až kakofonicky
dožadují naší pozornosti - aĢ už vČdeckých nebo duchovních, virtuálních nebo
psychedelických, sub-mikroskopických nebo super-kosmologických – je pronásledován
živoucí Zemí. Každý z nich je nČjakým zpĤsobem provázen vzdáleným tíhnutím všech
našich myšlenek k tomu ohromnému a tajemnému obzoru, jenž jako první tyto myšlenky
pĜilákal. SamozĜejmČ, že mnozí z našich profesorĤ, duchovních i vČdcĤ nepreferují
konfrontaci s takovými vágními projevy, jež na samém okraji našeho vČdomí hrozí
rozvrátit všechny naše jistoty. PĜesto i ti nejvíc sebejistí vČdci se musí nČkdy pozdČ v noci
pĜistihnout, že jsou pĜekvapeni - na pochybách: jak jsme mohli nashromáždit takové
úžasné náhledy do skrytých struktur vesmíru, když ten nejoþividnČjší a nejvíce zjevný
svČt, který nás materiálnČ obklopuje, je zdá se rdoušen a vyvracen, jeho rovnováha
rozkolísána a jeho rozliþná zvíĜata a rostliny upadají v zapomnČní jako výsledek naší
vlastní lidské zapomnČtlivosti? Lze skuteþnČ dĤvČĜovat našim zdánlivČ brilantním
objevĤm onČch neviditelných prapĜíþin, jež hýbou našim kosmem, když náš vlastní
lokální vesmír se v dĤsledku naší kolektivní nevšímavosti všude kolem nás zdá rozpadat?
Není možné, že jsme na nČco zapomnČli, že nČjaký rozhodující prvek naší inteligence byl
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pĜehlédnut nebo nČkam založen? Není tomu vskutku tak, že všechno, co si myslíme, že
víme o jiných svČtech (super-malých i super-obrovských, technologických i
filosofických) bylo zkresleno naším odmítáním uznat naši naprostou zapuštČnost v tomto
svČtČ – odmítáním pĜiznat si a pĜijmout odpovČdnost za naprostou vpletenost nejen našich
tČl, ale i našich myslí (našich rafinovaných intelektĤ) do tohoto mysteriozního mĜížoví
vzájemnČ provázaných životĤ a živoucích prvkĤ, které nazýváme Zemí?

Etika a odlišnost
Je zĜejmé, že fragmentace a ztráta koherence, kterou každý z nás zakouší ve svém
vlastním individuálním životČ, má za následek hluboké rozrušení uvnitĜ širšího
spoleþenství. PĜi absenci spoleþného nebo široce sdíleného svČta ony základní etické
instinkty - vþetnČ základního respektu vĤþi ostatním, vzájemné zdrženlivosti i družnosti,
které udržují pohromadČ komunitu – stále víc ztrácejí svou váhu a etika se postupnČ, jak
se zdá, zaþíná vskutku stávat pĜevážnČ záležitostí libovĤle. Jestliže každý z nás vynakládá
tolik energie a þasu, aby se zabýval svČty, jež s námi naši sousedé a nČkdy dokonce ani
þlenové naší vlastní rodiny nesdílejí, jestliže svou pozornost neustále zamČĜujeme na
dimenze skryté nad, za, nebo pod tímto spoleþnČ sdíleným svČtem, který nám
zpĜístupĖují naše smysly, pak by nás nemČlo pĜekvapovat, že onen spoleþnČ sdílený
smysl, stejnČ jako každý jasný instinkt pro obecné dobro, jsou dnes tak zbídaþeny.
A pĜesto etický kompas - cit pro to, co je správné (nebo aspoĖ slušné) a snad ještČ
víc pro to, co správné není - je zvláštČ dĤležitý v dobČ jako je tato, kdy náš technologický
zpĤsob zkoumání tČchto jiných dimenzí poskytuje jedincĤm daleko vČtší moc
manipulovat se zkušeností, narušovat životy jiných a jejich soukromí, zpĤsobovat ve
velkém mČĜítku teror a dokonce vyhlazovat veškeré aspekty reality. A pĜece, jak je
taková opravdová etická senzibilita vštČpována a povzbuzována? Jak se takový etický
smysl, nebo jednoduše Ĝeþeno dobré srdce, rodí? Skuteþná morálka není primárnČ
souborem abstraktních principĤ; není to v první ĜadČ soubor „pravidel“ (nebo
„pĜikázání“), kterým se uþíme nazpamČĢ, abychom je pak v pĜíslušných situacích mohli
použít. Etika je nejprve a pĜedevším pocit v kostech, vČdomí, že je nČco špatnČ, když
pozorujeme souseda, jak kope do svého psa, že je cosi chybného, když zrychlíme krok,
abych se vyhnuli cizímu þlovČku, jenž zakopl a upadl, zatímco mu z roztržených
nákupních tašek padají ven hrušky, hlávky zelí a rozbitá láhev olivového oleje se rozlévá
po chodníku. Odkud se tedy bere ten popud zastavit se a pomoci? Nutkání zasáhnout,
když puberĢáci rozšlapávají mravence, nebo se jednoduše zdržet a nevyužívat cizí
neštČstí ve vlastní prospČch? Odkud tyto impulsy pĜicházejí?
Zdá se být nepravdČpodobné, že by se tomuto etickému impulsu dalo jednoduše
nauþit z knihy, dokonce i kdyby to byla kniha tak hluboce pouþná jako je Tóra nebo
Korán. JeštČ ménČ se mu mĤžeme uþit z obrazovky poþítaþe. Zatímco tato média v
rozmanitých ohledech umí pohotovČ zamČstnat naši zkoumající mysl, nejsou schopna
zaujmout veškeré naše poznávající tČlo (to oduševnČlé, inteligentní stvoĜení s jeho
svalnatými údy, orgány a kĤží) v celé jeho tČlesnosti, ve vzájemném setkávání se tváĜí v
tváĜ. Etika má své reálné tČžištČ v mase a krvi svČta našich tČlesných jednání a setkávání.
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Zde, v tomto neredukovatelnČ mnohoznaþném a nejistém svČtČ, v nČmž žijeme se všemi
našimi bytostmi – s našima rukama a nohama, s našimi tváĜemi, stejnČ jako s našimi
mozky - jsme nejzranitelnČjší, nejvíce pohnuti dobrotou ostatních, nebo nejvíc dotþeni
jejich opomíjením a znevažováním. Zde v tomto smrtelném svČtČ jsme nejcitlivČjší vĤþi
násilí.
SamozĜejmČ, že se mĤžeme snažit být v zásadČ zodpovČdní, když se zabýváme
tČmi jinými, ménČ hmatatelnými Ĝíšemi – když se napĜíklad brouzdáme internetem nebo
když odpovídáme na horu emailĤ se jistČ mĤžeme snažit respektovat elektronické
perspektivy, které jsou od tČch našich odlišné, nebo se vyvarovat toho, abychom porušili
integritu a soukromí ostatních úþastníkĤ elektronické komunikace. PodobnČ se mĤžeme
pokusit být etiþtí v našich experimentálních výzkumech genových sekvencí nebo v našich
laboratorních experimentech s nanotechnologiemi þi v elektronickém prozkoumávání
jiných planet. PĜesto, jestliže se v našem každodenním životČ nesnažíme s vČcmi a
bytostmi, které nás bezprostĜednČ obklopují, vhodnČ jednat v interakcích tváĜí v tváĜ v
reálném mČĜítku, v nČmž žijeme - a jestliže se nepotýkáme s nesnázemi dvojznaþností ve
vzájemných vztazích s jinými osobami a jinými bytostmi, aniž bychom jim pĜitom
pĤsobili násilí, pak nemáme dĤvod vČĜit, že tato naše více abstraktní, virtuální jednání, že
tato naše angažmá jsou skuteþnČ nefalšovanČ etická nebo dobrosrdeþná. Protože jen v
tomto tČlesném, pozemském svČtČ jsme plnČ zranitelní dĤsledky svých rozhodnutí a þinĤ.
V onČch ménČ tČlesných (aĢ už náboženských, vČdeckých, þi technologických)
dimenzích se mĤžeme dostávat do interakcí s urþitými ideálními entitami, jež byly bohatČ
pĜedvídány našimi náboženskými tradicemi, nebo s rĤznými doþasnými bytostmi,
s jejichž hypotézami pĜišli naši kolegové vČdci, nebo s virtuálními tvory, vynalezenými a
naprogramovanými pro naši vlastní zábavu. V takovýchto abstraktních, transcendentních
a virtuálních svČtech se jinými slovy obecnČ setkáváme s fenoménem, který mĤže nebo
nemusí být naším vlastním výtvorem – nacházíme se tam v interakci s rozmanitými
artefakty a projekcemi našeho vlastního, imaginací oplývajícího druhu. Ale v tom více
bezprostĜedním, hmatatelném svČtČ, jež nám zpĜístupĖují naše tČlesné smysly, potkáváme
nejen lidská stvoĜení, ale i další kreativní bytosti - osoby tak nevyzpytatelné jako jsme
my sami a další na zemi zrozené entity, jejichž pocity a zkušenosti jsou pro nás ještČ více
nezbadatelné a mysteriozní. Pouze zde v tomto pozemském svČtČ naší tČlesné úþasti
pĜicházíme nepĜetržitČ do kontaktu s bytostmi (lidmi, jeleny, pavouky i jestĜáby), o nichž
si mĤžeme být jistí, že nejsou primárnČ našimi vlastními výtvory, ale, že jsou opravdu
odlišné – že jsou to vskutku jiná já, jiná centra zkušeností, hojnČ se od nás odlišující.
Dokonce i když se setkáváme s jiným þlovČkem pĜes internet (po telefonu nebo
prostĜednictvím jakékoli jiného technologického média), jde jen o pĜefiltrovanou a
zploštČlou stopu této jiné osoby, zprostĜedkovanou elektronickými obvody a satelitní
technologií, o virtuální pĜítomnost, s níž jsme v interkaci pouze tak, že tento fantóm
nevČdomČ vyplĖujeme našimi vlastními bezdČþnými projekcemi a pĜedpoklady, podle
toho, jak se nám tento náš úþastník rozmluvy v danou chvíli jeví, jaký druh vČcí dČlá,
zatímco pro nás na klávesnici vyĢukává zprávy, nebo s námi hovoĜí po telefonu,
s ohledem na to, co se kolem nČj dČje þi nedČje, jakou má náladu, atd. Kdykoliv
komunikujeme s ostatními osobami skrze elektronická a digitální média, jde
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nevyhnutelnČ o ponČkud abstraktní vztah, kdy je obtížné rozlišit, zda nejsme v interakci
spíše s našimi vlastními projekcemi, než se skuteþností druhé bytosti. Když však potkám
jinou osobu v tČle – kdy jsme oba ponoĜení do stejného kontextu nebo místa, dýcháme
stejný vzduch a jsme obklopeni stejnými strukturami, barvami a zvuky -, pak nemohu tak
snadno sama sebe skrýt pĜed zjevnou odlišností druhé osoby. PĜedpoklady a dokonce i
projekce stále nevyhnutelnČ vstupují do hry, pĜesto v tomto pĜípadČ jsou daleko více
omezeny viditelnou, slyšitelnou i hmatatelnou pĜítomností toho jiného dýchajícího tČla:
Ĝadou subtilních výrazĤ tváĜe, gestikulací a tichých posunkĤ, jež nelze zprostĜedkovat
žádným technologickým médiem – tČmi nespoþetnými jemnými narážkami, jimiž si
dýchající tČla, která jsou si nablízku, navzájem jedno druhému sdČlují své pocity a
nálady, za horizontem našeho vČdomého vČdomí.
Takže ve smyslovém svČtČ jsme nejsnáze konfrontováni s tím, co je nefalšovanČ a
nepochybnČ jiné než jsme my sami. Jen v tomto smyslovém terénu se neustále nacházíme
ve vztazích s jinými aktivními þiniteli, jež zĜetelnČ nejsou naším vlastním výtvorem, se
svČtem, jehož živelné rysy jsme, a v tom si mĤžeme být jistí, nevynalezli. Jenom zde
poznáváme, že jsme v kontaktu s tím, co nás skuteþnČ pĜesahuje. A proto právČ tady, v
tomto pozemském svČtČ, mají etické otázky své primární tČžištČ. PrávČ zde, ponejprv a
pĜedevším, je etické jednání reálnou záležitostí.
A tak právČ zde, v tomto smyslovém svČtČ, se v každém z nás poprvé rodí etická
citlivost. Semínka soucitu jsou zasévána do hmatatelného pole našich dČtských setkání s
jinými vnímajícími a cítícími tČly, do té bohatČ mnohoznaþné pĤdy, kde se postupnČ
uþíme - skrze své radosti i bolestivá zranČní, skrze hnČv i slzy ostatních - poskytovat
tČmto jiným tČlĤm prostor; a tak v jejich zvucích, gestech i výrazech postupnČ
rozpoznáváme Ĝadu pocitĤ, které jsou našim vlastním tČlĤm podivnČ blízké a pozvolna
zaþínáme pociĢovat spontánní tČlesnou empatii s ostatními bytostmi i s naším spoleþnČ
obývaným svČtem. Je to právČ tato záhy pociĢovaná úroveĖ solidarity s jinými tvory a s
tČlesnou Zemí, která poskytuje semena i nezbytnou pĤdu pro jakékoliv zralejší vČdomí
etiky; je to tato neverbální tČlesná schopnost pociĢovat nČco z toho, co cítí jiní, která
mĤže pozdČji, za správných okolností, vyrĤst a vykvést v soucitný život.
Spontánní tČlesná sounáležitost dítČte s ostatními je nevyhnutelnČ doþasná, je to
jemný fenomén, vrstva zkušenosti, jež se objeví jedinČ tehdy, pokud se dítČ svobodnČ,
celým svým tČlesným a vnímavým organismem zapojuje do živoucího svČta, který ho
bezprostĜednČ obklopuje. Tato neporušená empatická rovina zkušenosti se mĤže vynoĜit
pouze tehdy, když je dítČti umožnČno svobodnČ, svým vlastním tempem prozkoumávat
tento terén vĤní, tvarĤ a textur, obývaný jinými smyslovými a vnímajícími formami
(stromy a hmyzem, deštČm a domy) a tak postupnČ objevovat, jak souzní s ostatními
hmatatelnými jsoucny, 4 které ho obklopují. Tato zkušenost se mĤže zrodit jen tehdy,
pokud dítČ není od takových spontánních smyslových prĤzkumĤ odvádČno, není-li
nuceno se pĜíliš brzy zabývat tČmi daleko více abstraktními a netČlesnými dimenzemi,
které ho vábí skrze obrazovku televize nebo poþítaþe.

4

V anglickém originále „presences“ (pĜítomnostmi).
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Ke kolika násilím došlo ve druhé polovinČ dvacátého století v dĤsledku toho, že
jsme naše dČti ponechávali pĜed televizí! Kolik pĜedstavivosti bylo potlaþeno, kolik
smyslové zvídavosti a vzájemné tČlesné spĜíznČnosti se nevyvinulo, proto, že televizní
obrazovka se svými sugestivními lákadly, jednoduše nahradila hmatatelnou pĜítomnost
jiné osoby, pĜipravené nás doprovázet pĜi dobrodružném objevování našich tajemných
míst? StejnČ tak monitor poþítaþe od nás vyžaduje znehybnČní pohledu a postavení našich
ostatních smyslĤ spolu s našimi svaly mimo hru; omezuje smyslovou vnímavost dítČte,
zapojuje z ní pouze úzký výĜez a tím dítČ vyzývá, aby se odlouþilo od plnČ tČlesného
svČta, který sdílí se žhnoucím sluncem a stĜemhlav se snášejícími ptáky. MČli bychom
být tedy náležitČ obezĜetní vĤþi novým vzdČlávacím iniciativám, které usilují o „umístČní
poþítaþĤ do každé tĜídy“. MČli bychom být hluboce skeptiþtí vĤþi výzvám tzv. expertĤ, že
je tĜeba uvést naše dČti do „on-line“ svČta, co nejrychleji to jen jde, což jim má zajistit
pĜipravenost a eventuální konkurenceschopnost v rámci nové „informaþní ekonomiky“.
SamozĜejmČ na samotných poþítaþích ani na tČch ohromujících sférách, které se pĜed
námi díky jejich podivuhodným schopnostem tak rychle otevírají, není nic špatného –
avšak jenom pokud si do tČchto nových oblastí pĜineseme zároveĖ zvČdavost i schopnost
kontroly, kreativitu i etickou vnímavost, jež vyrĤstají z našich plnČ tČlesných setkání
s ostatními bytostmi v houštinČ pozemské smyslovosti. Jestliže však naše dČti strþíme k
poþítaþi jakmile jsou schopné chodit, zkratujeme tím proces, jehož prostĜednictvím by
takovou tvoĜivost i zdrženlivost mohly získat.

Únik z materiálnosti
Poslední léta dvacátého století pĜinesla svČdectví o rozšíĜení nové, srdcervoucí formy
násilí mezi mladými lidmi ve Spojených státech. Ve všech koutech zemČ roste poþet
teenagerĤ, kteĜí si sebou do školy pĜinášejí stĜelné zbranČ a v prĤbČhu tĜí let – od Ĝíjna
1997 do dubna 1999 – celkem sedm rĤzných dČtí stĜílelo na své spolužáky, pĜiþemž
zabilo devČtadvacet lidí a témČĜ dvakrát tolik jich zranilo. ýetné další dČti v dalších
spoleþenstvích byly uvČznČny nebo zadrženy pro podezĜení ze zámČru vykonat podobný
zloþin. KolektivnČ nejtraumatiþtČjší z tČchto událostí – z nichž každá se zdála zrcadlit
dosud netušenou ohromnou sociální propast v rámci kultury jako celku – byl masakr na
Littletonské stĜední škole v Coloradu 20. dubna 1999, kdy dva starší studenti – Eric
Harris a Dylan Klebold - procházeli chodbami a jakoby nazdaĜbĤh stĜíleli po celkem
pČtatĜiceti studentech a jednom uþiteli (tĜináct z nich zasáhli smrtelnČ) pĜed tím, než své
zbranČ obrátili proti sobČ. Zatímco spoleþnost spolu s pĜeživšími, se potácela od šoku,
pĜes otupČlost až k pobouĜení, média se zaþala ihned zamČĜovat na kolektivní zdČšení ze
samotných tČchto dvou ještČ nedospČlých vrahĤ: þasopis Time umístil žoviální tváĜe
Klebolda a Harrise na hlavní stranu svého vydání z téhož týdne, a doprovodil je drsným
titulkem, psaným velkými písmeny: „MONSTRA OD VEDLE“. StejnČ tak i þetné další
deníky líþily tyto chlapce jako „netvory“; v posledních týdnech pĜišel þasopis Time s
jejich popisem jako „špatných semen“ a „rozených zabijákĤ“. Tato zjednodušená
démonizace Harrise a Klebolda poskytla mnohým lidem pĜesný terþ pro jejich vlastní
pobouĜení a pomohla rovnČž zajistit, že jen málokdo z nás by si pĜipustil vlastní
spoluvinu na tak bezstarostnČ provedeném násilí. Je totiž pravdČpodobné, že Klebold a
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Harris vĤbec nebyli zmatená monstra, ale spíše vnímavá dČcka, která se takto plnČ
vyjádĜila hrou, a tak pro všechny z nás zviditelnila rostoucí stín, který náleží celé naší
kultuĜe.
Jak se dalo pĜedvídat, mnozí z tČch, jejichž dČti byly pĜi Littletonské pĜestĜelce
zabity nebo zranČny, se rozhodli obvinit rodiþe Harrise a Klebolda; usilují o velký soudní
proces s tČmito dvČma páry, které se už tak potýkají se zármutkem a hanbou, jež jsou pro
vČtšinu lidí, kteĜí neztratili své vlastní dČti takovýmto potupným zpĤsobem,
nepĜedstavitelné. (Podle všech výpovČdí od tČch, kteĜí mladého Harisse a Klebolda znali,
vþetnČ opakovaných tvrzení obou chlapcĤ z videozáznamu, který byl poĜízen tČsnČ pĜed
tím, než zaþali své krvavé bČsnČní, byli jejich rodiþe dobrými a starostlivými lidmi – i
když trochu laxními v dohlížení na zábavu svých dČtí.). NČkolik málo pozĤstalých
zamČĜilo svĤj hnČv více konstruktivním zpĤsobem a vytrvale se snaží pĜesvČdþit
zákonodárce, aby ustanovili pĜísnČjší a zevrubnČjší zákonné restrikce, co se týþe vlastnČní
zbraní. Další lidé zareagovali na rozšíĜení vražd ve školách odsouzením všudypĜítomnosti
násilí v zábavním prĤmyslu, zejména pak toho zástupného mrzaþení a vyvražćování v
nČkolika velice populárních videohrách. PĜesto zatímco takoví lidé rozzlobenČ kritizují
obsah interaktivních zábav a radovánek, které jsou dnes tak lehce dostupné na internetu,
jen nČkolik málo osob – jestli vĤbec nČkdo - si povšimlo, že samotná forma tohoto
nového digitálního vesmíru, pokud se jím neustále zabývají dČti, které dosud plnČ
neprocitly do divoké komplexnosti smyslového svČta, v nich nevyhnutelnČ podporuje
spíše bezstarostnou nevšímavost vĤþi tomuto pomČrnČ jednotvárnému, obtížnému a
skuteþnČ smrtelnému svČtu, v nČmž ony uvíznou pokaždé, když jsou nuceny se od
internetu odpojit – být, jak se Ĝíká offline.
Mladí Klebold a Harris – podobnČ jako další teenegeĜi (ve vČku od jedenácti do
sedmnácti let), kteĜí terorizovali stĜelbou ve svých školách ve státech Mississippi,
Kentucky, Oregon a Arkansas – byli pĜíslušníky první generace mladých, vychované
online; první generace, která skuteþnČ vyrostla v ustaviþném a dlouhodobém styku s
poþítaþi. VČtšinu z tČchto dČtí rodiþe i uþitelé dychtivČ povzbuzovali, aby se aktivnČ
zapojily do této rychle se rozvíjející technologie – a to nejen kvĤli pĜístupu k informacím,
ale proto, aby se staly souþástí pokraþujícího vývoje elektronických svČtĤ. Mnozí takoví
mladí lidé, kteĜí se dostávají do vzájemné interakce s jinými lidmi, aniž by pĜitom byli
nuceni opakovanČ snášet neobvyklost a zranitelnost takových setkání tváĜí v tváĜ, kteĜí
aktivují svou zvČdavost a cviþí své instinkty pro objevování a dobrodružství, aniž pĜitom
musejí riskovat fyzickou bolest a strádání, si daleko více užívají vzrušující a pĤsobivý
život online, než je ten, který prožívají v hmotném, tČlesném svČtČ - život, jenž je prost
všech tČch otravných pravidel i jejich nudných dohlížitelĤ. Tyto dČti vidí všude kolem
sebe, že dospČlí i staĜí lidé svČt bezprostĜední zkušenosti oþividnČ pokládají za bezcenný
– zneþišĢují vzduch výfukovými plyny svých aut na dálnici, dČlají holoseþe na svazích
kopcĤ a divoká místa a mokĜady vydlažćují. Ve škole slyší, že rostoucí poþet
živoþišných a rostlinných druhĤ je na pokraji vyhynutí v dĤsledku niþení jejich životních
podmínek institucemi a korporacemi dospČlých, podporovaných navíc vládou jejich zemČ
a že další druhy jsou vysoce váženými vČdci inženýrským zpĤsobem geneticky
pĜetváĜeny tak, aby lépe vyhovovaly lidským potĜebám. DČti a teenegeĜi si jinými slovy
nemohou nevšimnout, že spoleþnost dospČlých vČnuje jen malou pozornost té odlišné
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jinakosti a celistvosti pozemské reality. StejnČ tak si nemohou nepovšimnout
nespoþetných projevĤ úcty, které ti samí dospČlí projevují vĤþi množství zdánlivČ
hodnotnČjších realit, které jasnČ pĜekraþují tento smyslový svČt – aĢ už vĤþi
náboženskému nebi þi posmrtnému životu, skrytému za tímto viditelným životem, nebo
vĤþi subatomární realitČ, ukryté pod tímto zevnČjškem, nebo vĤþi tomu þistČ
numerickému nebi (složenému buć z abstraktních rovnic nebo z ohromných sum penČz),
které, jak se zdá, determinují mnohé z toho, co se v tomto zjevném svČtČ odehrává.
Americké dČti jinými slovy nemohou jinak, než do sebe nasávat hluboké opovržení, které
kultura jejich rodiþĤ projevuje vĤþi tomuto tČlesnému svČtu – ono pĜezírání a odmítání,
které je zahrnuto v kolektivních pĜedpokladech, diskurzu a þinech všech tČch, kdo jsou
této spoleþnosti „dobĜe pĜizpĤsobeni“.
Taková kultura nabízí jen málo nebo vĤbec nic pro to, aby vyvážila fascinaci
mnoha dnešních dČtí neomezeným interaktivním prostorem kybervesmíru. Je možné se
pak divit tomu, že mnozí teenageĜi, kteĜí v dospívání strávili daleko více þasu interakcí
s digitální obrazovkou než s hmatatelnými lidmi, zaþínají pĜedpokládat, že kyberprostor
je tou skuteþnČjší a lepší Ĝíší a že tČlesná, smyslová realita je sotva jen její ubohou
náhradou nebo spíše klamem? Není tento pĜedpoklad logickým dĤsledkem toho po vČky
trvajícího znevažování pozemských smyslĤ jejich vlastní civilizací? (Konec koncĤ i
samotný Platón - který zahájil veškerou tu iniciativu západní filosofie - uþil, že tento
dvojznaþný a promČnlivý svČt, k nČmuž nám poskytují pĜístup naše smysly, je nanejvýš
kopií té vČþné, netČlesné Ĝíše, skryté za hvČzdami, a že naše duše nebo naše Já, je
polapeno v pozemském tČle jako ve vČzení.) A jestliže nČkteré dČti dospČly k závČru, že
toto jejich tušení je správné, a že tČlesný svČt sourozencĤ a školy je jen otravnou iluzí,
nesledují jednoduše implicitní lekci své vlastní civilizace, která bez pĜestání dláždí živou
zemi v zájmu technologického pokroku a technologického snu o nesmrtelnosti?
Je samozĜejmČ možné, že oni dva „vrazi“ z Littletonu byli opravdu „špatnými
semeny“ – dvČma zhoubnými, zvrácenými „rozenými zabijáky“, kteĜí toužili zpĤsobit co
nejvíc bolesti a smrti, co nejvíce lidem z vlastní skupiny, jak jen mohli. PĜesto se to zdá
být nepravdČpodobné, a to pĜedevším díky zprávám, které pocházejí od lidí, kteĜí je znali.
Je daleko pravdČpodobnČjší, že tito chlapci ztratili jakýkoliv jasný smysl pro reálnou
hmotnost a hloubku, skuteþnou váhu, pozemskou pĜitažlivost a hmatatelnou skuteþnost
tohoto spoleþnČ sdíleného materiálního svČta, vzhledem k virtuálnímu vesmíru webových
stránek, videoher i bohatČ navržených virtuálních svČtĤ, v nČmž strávili tolik svého þasu.
Je docela možné, že jejich snahou nebylo lidi zahubit, ale že se je spíše snažili osvobodit
z klamu, že tento dost bolestný materiální svČt školních úkolĤ, posmČškĤ, rodinných
hádek a domácích prací má nČjakou smysluplnou realitu, nČjakou závažnost.
Nejbližším pĜítelem Dylanu Kleboldovi a Ericu Harrisovi byl Brooks Brown –
spolužák, který byl Kleboldovým nejlepším kamarádem po vČtšinu jejich dČtství a
v poslední dobČ trávil svĤj þas také s Harrisem. Brown pĜipouští, že Klebold a Harris
mČli sklony ke škodolibosti, že stejnČ jako mnozí náctiletí byli pĜitahováni k temným
stínovým aspektĤm zkušenosti, a že opravdu pociĢovali nelibost vĤþi fotbalovým
fanouškĤm, kteĜí se jim þasto ve škole posmívali. PĜesto, podle Brookse Browna: „To, co
oba dČlali, nemČlo nic spoleþného se zlostí nebo s nenávistí. Šlo o to, že, že žili v tu
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danou chvíli jakoby byli uvnitĜ videohry.“ 5 Reportér, který dČlal s Brooksem Brownem
rozhovor, byl vyveden z konceptu jeho upĜímnou neschopností chápat své pĜátele jako
krvelaþné zabijáky, a jeho zcela opaþným pocitem, že bČhem jejich divokého bČsnČní
„pro nČ maso a krev mrzaþených a umírajících lidí nebyly reálné o nic víc než pixely na
video-monitoru“ a proto nemČli žádnou velkou potĜebu brát jejich utrpení vážnČ. 6 PĜesto
je perspektiva pohledu Brookse Browna velmi bystrá a je pravdČpodobnČ daleko
pronikavČjší a víc naladČna na zkušenost jeho pĜátel, než myriády analýz všech tČch
dospČlých expertĤ, kteĜí se snažili analyzovat tuto událost a její pĜíþiny.
Je podivuhodné, že ve stejný mČsíc, kdy došlo k Littletonskému masakru, se
v pĜedmČstských kinech napĜíþ celými Spojenými státy zaþal promítat pozoruhodný nový
film, který nesl název Matrix. Tento bohatČ koncipovaný a odvážnČ zfilmovaný sci-fi
thriller sleduje pĜíbČh poþítaþového hackera Nea (hraného Keanem Reevesem), jak
postupnČ procitá do skuteþnosti, že každodenní svČt pohledĤ, zvukĤ a pachĤ, který on a
všichni ostatní obývají, je složitou stavbou, peþlivČ zkonstruovanou iluzí, zkalkulovanou
proto, aby utišila mysli svých lidských obyvatel a uchránila je tak od tušení hrĤzné reality
jejich situace, že lidstvo bylo pĜemoženo a zotroþeno ohromným strojem, který z nich
ustaviþnČ þerpá jejich životní tekutiny, þímž posiluje své rozliþné tajné zámČry. Pojem
„matrix“ je název, který byl dán této vytvoĜené realitČ, která kromČ Nea a pestré skupiny
jeho kamarádĤ odpadlíkĤ drží ve svém podruþí každého.
„Matrix“ je latinské slovo pro „lĤno;“ pochází z latinského slova „mater“ (což
znamená „matka“) a je pĜíbuzné se slovy „matter“ (látka) a „material“ (hmotný,
materiální). Premisou filmu je, že materiální svČt kolem nás – ta smyslová matrice, v níž
se nacházíme ponoĜeni – není sama o sobČ nic víc, než kolektivním klamem, veskrze
virtuální realitou, která nás drží zotroþeny a z níž se musíme osvobodit houževnatou
mentální disciplínou a tím, že si pomocí poþítaþového pirátství otevĜeme cestu za
viditelný svČt, do té skryté mašinérie, která drží tento svČt na svém místČ. PĜes všechny
své technologické okrasy je Matrix v tomto smyslu hluboce platónským filmem a jeho
nezadržitelný úspČch mezi mladými lidmi naznaþuje pozoruhodnou rozsáhlost této
platónské víry v pravdivČjší realitu skrytou za smyslovým svČtem, na níž západní
civilizace setrvala jakožto na svém utváĜejícím leitmotivu až do souþasné doby, kdy ve
vČku kyberprostoru tato víra dospČla až k jakémusi druhu zbožštČní.
Akþní scéna, kterou film vrcholí, se odehrává v budovČ, která je hlavním stanem
zlotĜilých robotĤ, kteĜí na zapomČtlivou lidskou rasu nastražili tento iluzorní svČt. Neo a
jeho partnerka Trinity vstupují do této institucionální budovy skvČle obleþení v þerných
pláštích. Ukrývají pod nimi malý arsenál stĜelných zbraní a výbušnin, které brzy
rozehrávají v umnČ choreograficky zinscenovaném pĜedstavení palebné síly pomsty –
bČhem nČjž vyhlazují stráže a demolují mramorové zdi i pilíĜe haly. PĜi sledování tohoto
filmu je obtížné si nepovšimnout podobnosti mezi tímto párem opláštČných hrdinĤ a
mladým Harrisem a Kleboldem, kteĜí vstupují do své vlastní institucionální budovy,
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podobnČ ovČšení stĜelnými zbranČmi a výbušninami, které ukrývají pod svými vlastními
tmavými plášti, odhodlaní k vlastnímu Armagedonu. Tak jako dva hlavní hrdinové
Matrixu, i Harris a Klebold vcházejí do budovy své stĜední školy pĜipravení a dychtiví
dát prĤchod svému hnČvu vĤþi obecnČ akceptovanému každodennímu svČtu, který
pokládají za silnČ utiskující a pateticky pĜeceĖovaný a když pak spustí svĤj masakr,
pociĢují, jak se zdá, zadostiuþinČní z násilného odhalení této absurdní reality jako klamu.
ýasový soubČh i podobnost tČchto dvou událostí (jedné fiktivní a druhé skuteþné),
které se v naší kultuĜe zviditelnily pĜesnČ ve stejný moment, pĜiþemž každá byla peþlivČ
plánovaná a pĜipravovaná dlouho dopĜedu, by nás mČly pĜimČt k tomu, abychom se
všichni zastavili a v tČch, kteĜí oznaþili Harrise a Klebolda za úchylné zrĤdy, se pokusili
vzbudit jiné myšlenky. ObČ tyto události se zĜetelnČ staly zásadními impulsy, které se
rychle rozšíĜily pod povrchem kolektivní kultury. PodobnČ ve filmu Matrix - s jeho
nesþetnými zbranČmi, ukrytými pod gotickými plášti, s jeho fascinací poþítaþem
zprostĜedkovanými virtuálními realitami, s jeho tušením, že viditelný, hmatatelný svČt je
nČco jako žert, i s jeho spravedlivým hnČvem vĤþi nudným omezením tohoto všemi pĜíliš
spokojenČ akceptovaného svČta - vykrystalizoval duch doby první generace teenegerĤ,
kteĜí vyrostli online.
Klebold a Harriss se tomuto duchu doby odevzdali až pĜespĜíliš. Pochyboval snad
nČkdy nČkterý z nich, že by nemuseli mít kuráž dovést svĤj zámČr až do konce? Je to
pravdČpodobné. Dylan Klebold si dokonce na veþer po masakru, v nČmž se on a Harris
nakonec sami zabili, domluvil schĤzku. 7 21. dubna se mČl spolu se dvČma pĜáteli jít
podívat do kina na nový film, který nesl název Matrix.

Pití deštČ
MĤžeme mít jen malou nadČji, že se nám podaĜí oživit kolektivní smysl pro etické
jednání, pokud nezaþneme uznávat a ctít zapomenutý primát tohoto jednoho svČta, který
je nám všem spoleþný. Jak je zvláštní, že pouze svČt, který je nám všem spoleþný, je tím
skuteþným svČtem, jenž sdílíme s ostatními zvíĜaty a rostlinami – tou pozemskou dimenzí
vČtru, vody a nebe, která se tetelí semeny a která je zahĜívána sluncem. Proto se zdá
nepravdČpodobné, že najdeme místo pro trvalou etiku bez toho, že znovuobjevíme naši
sounáležitost se všemi tČmito jinými formami cítČní a vnímavosti, aniž si znovu
vzpomeneme na vlaštovky a meandrující Ĝeky.
Jsme pochopitelnČ fascinováni bohatým pĜíslibem našich technologií a oslnČni
novými zážitkovými Ĝíšemi, které pĜed námi otevĜel genius elektronické a digitální
revoluce. Avšak naše okouzlení vlastními výtvory neustále rozkládá naše spoleþenství i
nás samotné; svým nekritickým pĜipoutáváním se k technologiím riskujeme, že zastíníme
tu jednu Ĝíši, která jediná mĤže být pro nás prĤvodcem ve všech našich technologických
zámČrech. Vskutku pouze jedna Ĝíše je dostateþnČ hrubá i nevyþerpatelnČ komplexní, aby
nás mohla uþit užívání i zneužívání našich vlastních výtvorĤ.
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Jen tím, že si znovu vzpomeneme na smyslovou zemi, že si znovu pĜipomeneme
náš vztah k tČlesné pĤdČ, kterou sdílíme s jinými zvíĜaty a rostlinami, a znovu objevíme
toto místo, mĤžeme mít šanci sjednotit ty mnohonásobné a rozmanité svČty, které dnes
mezi sebou soutČží o naši pozornost. Jen tím, že zde opČt zakoĜeníme a znovuobjevíme
vČþnČ mladou solidaritu s dýchajícím svČtem – pociĢováním srsti na svém tČle, pitím
deštČ, a bedlivým nasloucháním vČtru, jak víĜí ulicemi mČsta –, jen tak mĤžeme mít
šanci, že se nauþíme balancovat a navigovat mezi tČmi mnohaþetnými svČty, které se
nyní na poþátku nového milénia dožadují naší pozornosti.
ěeþeno parafrází slov Paula Eluarda ze zaþátku tohoto eseje: existuje mnoho a
mnoho jiných svČtĤ, ale všechny jsou skryty v tomto svČtČ. Proto opomíjet tento
skromný, nedokonalý a nekoneþnČ mysteriózní svČt znamená lehkomyslnČ ohrožovat i
všechny ostatní.
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