kapitola tĜináctá
APOKATASTÁZE
Je to vize apokatastáze, obratu... transformace
démonických sil v síly nebeské.
JUDITH MALINA A JULIAN BECK 1

V gnostické mytologii existuje trvalý motiv, který vypovídá o duši, jež zachytila odraz
božského svČtla v hlubinách temnot, spletla si jej s originálem, vydala se za touto vábnou
pĜedstavou až do propastných hlubin - a tam se ztratila. Drama duchovních strastí každého
poutníka mĤže být obsaženo v tomto mýtu; mimoto však také velmi neobvykle a ostĜe
zachycuje obrovskou tragédii mČstskoprĤmyslové epochy. Také my jsme se cestou ztratili
v propastné hlubinČ, v níž jsme pátrali po neostrém odrazu tĜpytivých božských statkĤ. Tento
komplikovaný sestup jsme absolvovali ve snaze dosáhnout lidského naplnČní získáním moci
nad dČjinami a hmotou. V odhodlání spasit duši neomezeným materiálním pokrokem jsme
se však stali snadnou koĜistí nejrĤznČjších totalitních a technokratických velkých inkvizitorĤ.
Ve snaze (vycházející z našeho pĜedurþení) vybudovat Nový Jeruzalém za pomoci našich
generátorĤ a poþítaþĤ jsme se nakonec ocitli v roli vČzĖĤ námi stvoĜeného umČlého prostĜedí.
Jakákoli debata o souþasném svČtČ, která neoceĖuje tuto souhru démonického
a etického v dČjinách mČstskoprĤmyslové kultury, se nemĤže vyhnout tomu, aby ve svém
optimismu nebo zoufalství nesklouzla k povrchnosti. Nelze totiž pĜehlížet ony údČsné
dvojznaþnosti, které naše dobro i zlo spojují dohromady, jako by tu šlo o dvČ bytosti
se spoleþným tČlem.
Blake, tento izolovaný a opomíjený prorok naší doby, sám horlivý student gnostické
tradice, dokázal tuto tragickou ironii nahlédnout hloubČji než kdokoli jiný. PrĤmyslová spoleþnost
se mu jevila jako „Babylon vybudovaný uprostĜed pustiny, založený na zoufalství a opuštČnosti
þlovČka“. Navzdory tomu, jak úžasná stavba to byla a jaký náboženský zápal hoĜel v srdcích jejích
budovatelĤ. Nesnažili se vybudovat pouze nový spoleþenský Ĝád; šlo o pĜestavbu celého vesmíru,
uvržení nebes a vČþnosti do okovĤ sociálních potĜeb þlovČka. Byl to proces, který pozdČji dČjepisci
nazvali „sekularizací“ západní kultury. Sám Blake o nČm nenapsal jediné slovo, které by nebylo
poznamenáno hrĤzou a dČsem.
... všech obrovských hrubČ otesaných kvádrech ráje,
staví budovu na Salisburské pláni,
s ĜetČzy skal koldokola londýnského náhrobku,
rozumování, surových demonstrací. V labyrintu kleneb... skrze
které by se mohla nebesa a vČþnost toþit spoutány jejich
okovy. S niþím neporovnatelná námaha! Fascinující kamenitý
svČt krutého údČlu, skály na skalách navršené až ke hvČzdám,
a rozprostírající se od pólu k pólu.
A pĜesto, Blake tuto stavbu a veškerý její majestát, nazývá „budovou vČþné smrti, jejíž proporcí je
vČþné zoufalství“.
Architekta tohoto industriálního kolosu si Blake ztotožnil s „mocným Urizenem“, bohem zešílevší
racionality a nesmyslné síly, oznaþovaného v mytologii Blakeovy vizionáĜské epiky satanem. Lidstvu,
ocitnuvšímu se pod vlivem tohoto božstva, „temného, pĜíznaþného, prázdného, osamČlého“, dokázal
Blake pĜedpovČdČt jen smrt pĜírody a duše. Urizenovu chorobu nazval - tak jako já v této studii jedinou vizí; a þlovČk zasažený jedem této choroby podle nČho pĜechází ze:
... svČtla a ranního svítání, do sešeĜelého svČta, do tČsného domu!
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Putuje sem a tam, hledá pokoj a klid, žádný však nenachází.
Dnes máme k této nemoci ducha, kterou známe pod jménem „odcizení“ až drze blízký vztah.
Sledujeme, jak se šíĜí po celé zemi, když kráþí v patách evropské kulturní a politické expanzi. Jde
o psychický þerný mor této doby, neoddČlitelnČ spjatý s rĤstem velkomČst a svČtového prĤmyslu. My,
kteĜí patĜíme k bČlošskému mČšĢáckému Západu, jsme hlavními infekþními pĜenašeþi této pandemie.
A jediný možný široce aplikovatelný lék - šarlatánství totalitních populistických hnutí - se ukázal jako
hrozivČjší než sama choroba.
Nejsme prvními lidmi v dČjinách, kteĜí trpí odcizením. Zkušenost zbloudČní od posvátných
pramenĤ života je tak starodávná jako lidská mysl sama. KĜesĢanská teologie je nazývala koneþným
pádem, zoufalstvím zavržených. Hermetická tradice stav odcizení nazírala jako chycení duše do pasti
massa confusa, do spárĤ sebepožírajícího draka, chaosu nigreda, který narušuje duševní zdraví. Hans
Jonas ve své studii The Gnostic Religion (Gnostické náboženství) ukázal, že gnostická vize
démonizované pĜírody již dávno pĜedvídala ty nejtemnČjší hrĤzy existenciálního nihilismu.
Pod touto nemilosrdnou oblohou, která již dávno neinspiruje
zbožnou dĤvČru, si (gnostik) uvČdomuje svou naprostou
opuštČnost a beznadČj. I když je jí témČĜ pohlcen a vydán
všanc její moci, pĜesto jí, díky ušlechtilosti své duše, zĤstává
nadĜazen. Je neodĤvodnitelnČ vsazen do obkliþujícího
systému a vystaven jeho pĤsobení, aniž by si uvČdomoval,
proþ je vlastnČ jeho þástí. A je tím, stejnČ jako Pascal,
zdČšen. Jeho osamocená jinakost, zjevená mu v jeho opuštČnosti a beznadČji, vyvstává najevo právČ v tomto pocitu dČsu
a hrĤzy.
Ani Sartre, ani Beckett nám nevykreslili chmurnČjší obraz lidského údČlu nežli gnostická kosmologie.
Avšak jistý rozdíl tu oproti minulosti existuje. Až do našich dob se odcizení vždycky ocitalo
ve stínu spásy; šlo o fázi poklesu duše, která ovšem zároveĖ byla pĜíslibem možné transcendence.
Naše kultura je ale první, která již dosáhla takového stupnČ sekularizace, že sestupujeme do
nihilistického stadia, aniž bychom byli pĜesvČdþeni, že existuje ještČ nČco jiného. Nejsem dostateþnČ
blízko církvím, abych mohl posoudit, jak dalece knČží a tisk urþený pro jejich oveþky dokázali
pĜekonat otĜepané fráze nedČlních kázání o kĜesĢanské eschatologii. Zdá se mi ale, že z charakteru
spoleþenského a kulturního života na ZápadČ, který zĤstává v rámci sboru peþlivČ uzavĜen do
karantény, je naprosto zĜejmé, zda tato debata míĜí pod povrch. Tam, kde zaþíná veĜejné dČní, se
miliony návštČvníkĤ kostelĤ docela dobĜe shodnou s ateistickou existenciální menšinou: tČlem, myslí i
svými skutky žijí v pĜesvČdþení, že spásu nelze najít jinde nežli v kolektivním, dČjinném procesu v práci, v tvorbČ, ve zdokonalování svČta. Tímto smČrem se ubírá veškeré jejich usilování a pozornost.
Jejich vitální energii chytily do pasti þas a hmota; sekulární podnikání tuto energii naprosto pohlcuje.
KĜesĢanská víra - chtČná víra v neuvČĜitelné - byla vždycky jen ubohou náhražkou za pĜímou
zkušenost posvátného; nicménČ i poslušná víra v transcendentní rozmČr života tu již dávno
degenerovala ve spoleþensky irelevantní, byĢ možná privátnČ angažovaný názor.
PĜesto transcendence rozhodnČ nezmizela z našeho uvČdomČní. V pĜípadČ mnoha odhodlaných
intelektuálĤ a radikálních aktivistĤ - tČch, kteĜí se postavili do þela zápasu za liberalistickou a sociální
demokracii - ji nahradily požadavky svČdomí. V morálním pĜesvČdþení tČchto kĜižákĤ bez Boha došlo
ke kombinaci vČdecky podloženého humanismu a levicovČ antiklerikálního odkazu, a z náboženství se
tak stalo cosi, co je se spoleþenskou odpovČdností nesluþitelné. Jen pohlećte, jak se náboženství, jež
se tak pozdČ zaþalo probouzet, nauþilo stydČt a krþit tváĜí v tváĜ morální palbČ militantního
humanismu! PĜinejmenším od dob Dantona a Saint-Justa se v narĤstajících Ĝadách politicky
angažovaných lidí rozšíĜilo pĜesvČdþení, že pouze zápas o pokrok a spravedlnost je cosi reálného; jen
jemu patĜí vše. Usilování o jakékoli transcendentní cíle bylo považováno za sobeckou zálibu. „Kdyby
BĤh opravdu existoval,“ Ĝekl Bakunin, „museli bychom ho zniþit.“ Naše etika vede válku
s náboženstvím. Naše kultura je odcizena fakticky i z principu.
To je ovšem nČco výjimeþného - dČsivČ výjimeþného. Nikdy dĜíve nemČli ti, kdo hovoĜí
o transcendentních cílech života, tak malý vliv na kulturu. V minulosti museli svatí a moudĜí strpČt po-
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krytectví svČta a jeho nezájem: avšak jejich vize neztrácela svou platnost ani nebyla zatemnČna. Nikdy
se nemuseli omlouvat za své poznání Boha nebo je tajit a skrývat jako nČjaké provinČní.
Jakou šanci však mČstskoprĤmyslová kultura ponechává nefalšované náboženské vnímavosti,
když se na jedné stranČ snaží vyhnout bláznivému extremismu radikálĤ svého „námČsíþného“
spoleþenského okraje a na druhé stranČ zpupné mČšĢácké prostĜednosti? Nezbývá než se hroužit do
sociálního evangelia, vyþerpávat se sekulární etikou. AĢ se náboženství kdekoli v dnešním svČtČ
uchází o intelektuální vážnost, vždycky je to za cenu jeho redukce na vášnivé mravní výzvy. Tímto
smČrem se vydali v NewtonovČ dobČ deisté, když kvĤli „nové filozofii“ poznání reality rezignovali na
vše, co je mimo morální podnČt. A to je také strategie každého duchovního, který je uveden do
rozpakĤ, když se musí v moderním svČtČ rvát o to, aby jej hrdČ odcizení tvĤrci kultury akceptovali.
PĜipusĢme, že morální apel náboženskému životu sluší víc než ono nekoneþné, suchopárné
teologické hnidopišství - typická neĜest kĜesĢanství; radČji toto než klesnout na úroveĖ mČšĢáckého
spoleþenského klubu anebo divadelních pĜedstavení kazatele Billa Grahama. Avšak nic z toho není
náboženství; všechno jsou to jen výrazy odcizeného vČdomí, výrazy sekularizace. Tak to vidČl i Blake,
když se pustil do svého „duchovního souboje“ s deisty. Blake, odvážný spojenec Torna Paina
a revoluþních sil své doby, zaujal pĜední pozici v Ĝadách tehdejších nepĜátel aristokratických privilegií
a kapitalistického útlaku. Koho však oznaþil za hlavní protivníky básnického génia a božské vize?
RozhodnČ ne nČjaké bČžné niþemy a bezbožné mizery - Blake neztrácí þas útoþením na snadné cíle.
Bere si na mušku nejváženČjší duchy osvícenectví a pĜírodního náboženství, jako byli Bacon, Newton,
Locke, Voltaire, Rousseau, Gibbon a další. PrávČ s takovými obry se Blake pouští do kĜížku. Proþ?
Protože právČ u nich zaþíná deformace vizionáĜské imaginace. U nich poþíná vzestup odcizení do
oblasti nejvyšších ctností. Ve jménu rozumu, pokroku, lidskosti tu dochází k naprosté sekularizaci
myšlení a energie.
PrávČ z tohoto dĤvodu, a nikoli proto, že by šlo o víru neĜestných lidí, nazývá Blake deismus
„náboženstvím satanovým“. VždyĢ požadavkem pĜírodního náboženství byla spása kĜesĢanské etiky
v kontextu newtonovské pĜírody. Šlo tu opravdu o první krok k nefalšovanému sekulárnímu
humanismu, který se tak hrdČ hlásí k dČjinám reformace i revoluce a z nČhož þerpá inspiraci sociální
evangelium jako minimálnČ náboženská alternativa k nejrĤznČjším bezbožným ideologiím. Skryta za
etickým pĜíkrovem deismu, humanismu a sociálního evangelia dokázala jediná vize proniknout
hluboko do krevního obČhu moderní kultury. Odtud také Blakeovo titánské úsilí integrovat radikální
politiku a starobylou gnózi. Blake intuitivnČ vytušil, že etický princip musí bČhem dlouhé evoluce
lidského vČdomí vyrĤstat z náboženské pĤdy, že lidské bratrství je morálním aspektem oné
transcendentní jednoty, jejíž hlubinný smysl lze poznat jen vizionáĜskou zkušeností. Blake v žádném
pĜípadČ nechtČl takovouto pĤdu oddČlovat od plodĤ, které nese, a už vĤbec ne v dobČ, kdy by to tyto
plody poškodilo. Díky tomu se jeho politická inteligence (stejnČ jako Tolstého, Gándhího nebo
Buberova) jeví jako mnohem ostĜejší nežli Marxova nebo než filozofie dalších sekulárních ideologií.
Díky poznání hrĤz, které by následovaly, kdyby byla disciplína posvátna ztracena, Blake dokázal
rozpoznat „zlého ducha v dílech zdánlivČ nebeských“ - atomovou bombu fyzikĤ i pokusná lidská
morþata z Buchenwaldu lze nahlížet jako dĤsledek svČtonázoru Newtona a Pasteura; WatsonĤv
a SkinnerĤv behaviorální redukcionismus jako dĤsledek humánních aspirací Bacona a Locka;
frankensteinovské noþní mĤry moderní vČdy a techniky jako dĤsledek pyšných prométheovských snĤ
o slávČ.
Toto je kulturní rodokmen, který dodnes jen málokterý z humanistických intelektuálĤ dokáže
uznat jako integrální souþást vlastní tradice. Místo toho se jej snaží ignorovat. Skoro jako by tu šlo o
nČjaký úctyhodný rodinný zápas o skrytí pĜíznakĤ zloþinného šílenství ve vlastní krvi. Trvají na tom,
že jde pouze o znovuobnovení nezbytného pocitu „spoleþenské odpovČdnosti“ v naší vČdČ a technice
a všechno bude opČt v nejlepším poĜádku. Tvrdí, že mČstskoprĤmyslovou spoleþnost lze
„humanizovat“ instituþní a profesionální reformou - anebo snad samotnými morálními výzvami.
Nejsou ochotni smíĜit se s tím, že by mČlo dojít ke kritickému pĜezkoumání samotného humanismu; na
to spoleþnost ještČ není zralá. Proto produkují všechny ty výmluvné obhajoby a duchaplná schémata
„humanistické“ psychologie a psychoterapie, „humanistické“ sociologie, „humanistické“ ekonomiky,
lingvistiky, literárního vzdČlání, antropologie, technologie, mČstského plánování, sociálního
zabezpeþení, lékaĜských vČd; a na krajní levici dokonce jakýsi „humanistický“ marxismus. Rok za
rokem - již takovou spoustu let! - halasí podobnČ smČlé návrhy ze stránek odborných þasopisĤ jako
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nČjaké trouby nového úsvitu. Nové a nové svazky, plné odvážnČ nonkonformistických humanistických
pojetí, se na knižních policích vrství stejnČ jako brilantní kritiky redukcionismu, mechanismu,
behaviorismu, strukturálního funkcionalismu. A nakonec se nejrĤznČjší odvážné revize prosadí, za
plného sebeuspokojení autorĤ, jako jakási druhoĜadá lidská pravda, kterou však již dávno svým
bĜitkým epigramem spláchli Shakespeare nebo Sofokles, autoĜi, kteĜí by si nedokázali pĜedstavit, že
nČco takového bude zapotĜebí znovu dokládat, nebo dokonce hájit. Není zvláštní, že naše knihovny
jsou pĜeplnČné dĤkladnými výzkumy z oblasti humanistických a sociálních vČd, které mladým lidem
nabízí mnohem ménČ moudrosti a mnohem ménČ živoucího vhledu, než jaké dovedou najít ve slovech
tak nevzdČlaných primitivĤ, jako jsou Black Elk (ýerný Los) nebo CastanedĤv Don Juan, a ještČ
mnohem ménČ, než bychom našli v jediném PlatónovČ dialogu, MontaignovČ eseji nebo buddhistické
sútĜe?
Lze si pĜedstavit drastiþtČjší zkomoleninu, než když humanistiþtí intelektuálové zásadnČ trvají
na takové úrovni intelektu, která si vyžaduje celoživotní profesní studia a vyþerpávající debaty, spoustu vyumČlkované metodologie a uzavĜeného výzkumu, a to jen proto, aby pak vyprodukoval alespoĖ
zrnko lidského porozumČní, opatrnČ formulovaného a témČĜ utopeného v odvolávkách na dĤkazy?
Dozvídáme se pak z takových „objevĤ“, že lidé pravdČpodobnČ nejsou pouhými stroji..., že láska je
zĜejmČ pro zdravý vývoj þlovČka velmi dĤležitá..., že „vrcholné zážitky“ asi mají jakýsi osobní
i kulturní význam..., že živoþichové možná mají „cílenČ orientované potĜeby“.., že lidské bytosti jsou
pravdČpodobnČ vybaveny emoþním nitrem a že se brání, když se s nimi zachází jako s pouhými
statistickými þísly nebo pouhými pĜedmČty..., že participace na dČní zĜejmČ dokáže uspokojovat víc
než pouhé pasivní pozorování nebo konání na základČ pouhých pĜíkazĤ... Kolik knížek jsem
každoroþnČ nucen vzít do ruky a po prvních dvou kapitolách je otrávenČ odložit, protože mi tu zas
nČjaká ubohá duše nabízí tunu údajĤ a argumentĤ, ponČvadž chce demonstrovat pravdy, které by mČly
být axiomy naší bČžné lidské zkušenosti? Kdyby našim paleolitickým pĜedkĤm, kteĜí by našemu
hlubokomyslnému humanismu jistČ neaplaudovali, nČkdo sdČlil citovaná „kontroverzní nová zjištČní“
museli by se v úžasu ptát: „Jakou cestou se lidé dobrali až k takovému zhloupnutí, že si nyní musí od
píky dokazovat, že 2 + 2 jsou 4?“
Humanistický psycholog Sigmund Koch se v jednom nedávno napsaném eseji svČĜuje, že je
již unaven z nekoneþného profesního zápolení s behavioristickými falšovateli. „Ano, poĜád dokola...
Polovinu své životní dráhy psychologa jsem strávil tím,“ lamentuje Koch, „že jsem musel podrobnČ
registrovat všechny školácké chyby páchané fenoménem zvaným behaviorismus. Takovou dobu. Byla
to opravdu únavná role...“ Bezpochyby. A pĜesto tento redukcionistický intelekt odmítá zemĜít. Jako
by to bylo monstrum doktora Frankensteina; potlouká se krajinou a zválcuje všechno, s þím se cestou
setká. ýím to je, že si humanisté s tímto netvorem, jehož smrt si pĜejí, nedokážou poradit? Možná si na
nČj netroufají zaútoþit proto, že vČdí, že v tČle tohoto monstra obíhá krev jejich vlastního života - jejich
tradice, jejich nejdražší hodnoty. Profesor Koch se dostává k jádru vČci, když se ptá: „Co znamená
behaviorismus? Myslím tím, jaký má vlastnČ smysl z lidského hlediska?“
Je to velmi prosté: behaviorismus je to nejsilnČjší možné
pĜesvČdþení, že organismus a - entre nous - ani osobnost, vlastnČ
vĤbec nemusí existovat. Je to mnohohlasé, pronikavé bČdování,
že nČco tak vzdorujícího pĜedpokladĤm a metodám vČdy 18.
století by nemČlo zaneĜáćovat svČtovou scénu. 2
NeboĢ z þeho, podle humanistĤ, vyplývá ona behavioristicky vykoĜenČná, zmanipulovatelná karikatura
lidské pĜirozenosti a spoleþnosti? Kde, podle nich, mají pĤvod ony odlidšĢující síly, které devastují
akademické a intelektuální tradice a jež se nyní musí pracnČ snažit o svou rehumanizaci? Kde, podle
nich, má pĤvod ona prapodivná pĜedstava, že poznání lze oddČlit od moudrosti, že specializovaný
výzkum mĤže být platnou náhražkou za integrální a participativní zkušenost? A pĜedevším, odkud,
podle nich, þerpají redukcionistiþtí uþenci a vČdci své pĜesvČdþení a vliv, který jim tak snadno a lehce
umožĖuje odsunout stranou humanistické moralizování?

2

Viz KochĤv esej v: Marjorie Grene (ed.), The Anatomy of Knowledge, University of Massachusetts Press 1969.
Kniha je produktem Study Group on Foundations o Cultural Unity, jejímž pĜedním þlenem je i Michael Polany.
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OdpovČzme, že intelekt v mČstskoprĤmyslové spoleþnosti - vþetnČ intelektu humanistického je rukojmím jediné vize; a srdcem jediné vize je sama pĜírodovČda, z níž humanismus historicky þerpá
inspiraci pro svĤj projekt sekularizace hodnot a kultury. Humanismus, pĜes všechny své etické
protesty, nemĤže a ani nedokáže pohnout s kvalitou vČdomí v této spoleþnosti; chybí mu nezbytný
psychický vliv. Musí tomu tak být, neboĢ se plnou plochou své základny opírá o kmen, který je
zapotĜebí vyvrátit. KoneckoncĤ, redukcionisté, kteĜí pĜírodu nahlíží jako stroj a lidskou bytost jako
robota, nejsou ochotni považovat morální pobouĜení za nic než podivný zkrat v elektro-bio-psychochemicko-fyzické zpČtné vazbČ robotího aparátu. A kdo vlastnČ jsou humanisté, aby je pĜesvČdþili
o realitČ duše nebo ducha?
Sekularistiþtí humanisté zatížení jedinou vizí bohužel nevidí zásadní souvislosti, které je
spojují s redukcionistickým intelektem. Nedokážou vystopovat pĤvod odcizení až k jeho zárodku
v objektivizovaném svČtonázoru pĜírodovČdy. Neumí pochopit, že zdroj zamoĜení, devastujícího náš
život i naši kulturu, lze najít v NewtonovČ, EinsteinovČ i BohrovČ fyzice, v DarwinovČ, CrickovČ
i WatsonovČ biologii. Nedokážou vidČt, jak se smrtící chlad Pavlovovy psychologie dovede skrýt ve
vznešeném morálním plášti „vČdeckého socialismu“. Nevidí, že když pod Urizenovým skalpelem
umírá pĜíroda, lidská duše umírá s ní. NeboĢ mezi lidstvem a pĜírodou neexistuje žádná dČlicí linie,
kterou by humanisté mohli bránit proti postupujícímu redukcionismu. Obraz, který akceptujeme jako
platné zobrazení molekul a galaxií, bude nakonec a naprosto nevyhnutelnČ naším vlastním
autoportrétem.
„Duch zla ve vČcech nebeských...“ BČhem nČkolika málo generací, kdy se podaĜilo odcizení
identifikovat jako chronický stav mČstskoprĤmyslového zpĤsobu života - jako stav chorobné normality -, si mnoho intelektuálĤ a umČlcĤ (s oportunními kritiky a žurnalisty v záloze) s tímto „duchem
zla“ takĜka dĤvČrnČ tyká. V „oboru nihilismu“ bylo dosaženo takĜka bizarní virtuozity; celá umČlecká
a literární hnutí se dnes ve své ikonografii a módních odstínech specializují právČ na nihilismus
a dodávají mu na vážnosti jakožto „životnímu stylu 20. století“. Lze se divit, že s nejnovČjšími výkĜiky
odcizeného žití dnes koketují i vysoce vzdČlaní lidé? NetrpČlivČ oþekávají další analýzy, pĜehledy
a náhledy vonící novotou; a když se neobjevují, jsou otrávení a dožadují se, abychom pĜešli k dalšímu
pĜedmČtu diskuse. PĜipadá mi to, jako bychom se už natolik sžili s vyhlazovacími tábory a politickým
terorismem, že mluvit o nich znovu a znovu nám zpĤsobuje jen zbyteþnou únavu. Nudí nás to.
A pokud naši romanopisci, malíĜi, dramatikové a filmoví tvĤrci chtČjí nČjakým poutavČ románovým
zpĤsobem vyjádĜit hluboce zakoĜenČný prožitek mČšĢácké spoleþnosti - tj. pocit pohĜbení zaživa -,
nezbývá jim než se uchýlit k apokalyptickým extrémĤm. Psychopatická obraznost masových vražd,
kanibalismu, nekrofilie, bestiality, divadelní horory - to vše naplĖuje jejich díla. UmČlci maĜí svĤj
talent bezcenným soupeĜením, kdo zajde do vČtšího extrému. A nejhorší ze všeho je, že zapomínají, že
umČní má docela jinou funkci než zrcadlit hrĤzy. VČtšina pĜedstavení malých experimentálních
divadel, která jsem bČhem nČkolika minulých let vidČl, se tak rutinnČ babrala v otázkách krachu
komunikace, odlidštČní vztahĤ, bezmyšlenkovitém sadismu a sexuálním vandalismu, že si zaþínám
klást otázku, zda si tito mladí autoĜi, herci a režiséĜi opravdu nelibují ve zkaženosti a hnilobČ, jimiž se
zabývají. Tak horeþnatČ a dychtivČ vyjadĜují všechny permutace pĜíšerného. A nakonec fajnšmekĜi
v publiku prohlásí: „Ach, ano, byl to velmi silný zážitek..., i když ve druhém aktu bylo toho divadla
krutosti snad až moc - Artaud, pokud vím, byl v módČ už loni.“
Když jsem uprostĜed padesátých let studoval na univerzitČ, mČl jsem možnost poznat smrt
Boha jako jednu z kapitol ve studentských skriptech. PodaĜilo se mi absolvovat zkoušku z „kontrastních koncepcí absurdního“ v þasovém limitu dvaceti minut. Nauþil jsem se obdivovat nejnovČjší
rafinovanosti, které Beckett nebo Ionesco napsali o existenciálním vakuu. Moderní þlovČk, jak jsem si
tehdy poslušnČ poznamenal, hledá duši, a tento vČk je vČkem touhy. JemnČjším duším však musí být
jasné, že toto hledání a touhy nemohou dojít naplnČní. JistČ mohou existovat privátní strategie útČchy
(jako napĜíklad Santayanova kultivace estetické religiozity), avšak zásadní skuteþností veĜejného
života se stalo odcizení a odcizení pĜetrvalo dodnes. Snad s výjimkou ekonomických záležitostí. V této
sféĜe umožnilo silné odhodlání levého kĜídla mluvit o odstranČní „odcizení“ pracujících od výrobních
prostĜedkĤ a plodĤ jejich práce - což je dost redukované použití známého Marxova výrazu, který
samozĜejmČ nemá vĤbec nic spoleþného s duchovním životem. O potĜebách lidského ducha se prostČ
nemluvilo; samo slovo „duch“ nemČlo ve vzdČlané spoleþnosti skoro žádný význam. A jak jsem
rychle zjistil, intelektuálnČ to byl ten nejnetolerovatelnČjší a zároveĖ ten nejpotlaþenČjší aspekt
osobnosti. MĤžete do všech atraktivních detailĤ rozebírat nČþí sexuální život, aĢ skuteþný nebo
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vymyšlený; ale jak netaktní by bylo vnášet do vážné konverzace jakékoli Ĝeþi o duchu - byĢ by se tak
dČlo se vší vČdecky úzkostlivou odtažitostí..., i kdyby mČlo jít o religiozitu..., o souvislosti s jinými
lidmi nebo s jinými dobami þi místy.
ýím jiným byla všechna tato dĤmyslná konfabulace odcizeného života nežli kulturním výrazem
spoleþenské nutnosti mČstsko-prĤmyslového systému? Aby mohlo vzkvétat umČlé prostĜedí, musela
zemĜít duše. Transcendentní podnČt, volající ve mnČ po životČ a dĤstojném prostĜedí, musel v mé hlavČ
zĤstat uvČznČn, jako by to byla jakási osobní fantazie. Buć tak, anebo se nechat oddČlat jako
podezĜelý z podvratné aktivity. BĤh - jakýkoli bĤh, který by byl více než jen nČjakou otĜepanou
prezidentskou frází - by se totiž bez váhání musel stát nepĜítelem nového industriálního státu. PrávČ
proto se musel sekulární humanismus stát ortodoxním intelektuálním stylem této doby; proto se musel
marxismus stát ortodoxním radikalismem. Pak nebylo zapotĜebí zpochybnČní vČdy, techniky nebo
psychologie. A ani skoncování s umČlým prostĜedím. Obojí dobĜe posloužilo potĜebám technokratické
politiky.
Jak dlouho ještČ mĤže pokraþovat tahle hluboká represe vizionáĜských sil? Jak dlouho bude
trvat, než pĜijde generace, která pochopí, že v pustinČ si þlovČk nemĤže vytvoĜit svĤj domov?
NepochybnČ existují zpĤsoby a prostĜedky, jak zušlechtit, byĢ jen doþasnČ, ty
nejnebezpeþnČjší výstĜelky mČstskoprĤmyslového systému a technokratické politiky, která je jeho
výplodem. Na nemoc jediné vize však nelze aplikovat žádnou ad hoc reformu, žádnou rychlou
technologickou záplatu. PrávČ jediná vize je základem pro zoufalství, anémii, bezohledné prodírání se
vpĜed, rezignaci na genocidu, slabost pro totalitami Ĝešení, právČ jediná vize þiní radikální a pĜitom
setrvalou zmČnu v naší spoleþnosti nemožnou. Dokud v sobČ znovu nenajdeme cestu k prožitku transcendence, dokud život v nás i v pĜírodČ znovu nezaþneme pociĢovat jako cosi posvátného, nebude se
nám jako „realistická“ jevit žádná jiná budoucnost než ta, kterou tu už máme: jediná vize a umČlé
prostĜedí až na vČky vČkĤ, amen.
To je také dĤvod, proþ politika naší doby musí znovuotevĜít metafyzické otázky, jež bČhem
posledních dvou století vČda a tvrdá logika považovaly za definitivnČ uzavĜené. Debatovat o spoleþenských prioritách nebo kvalitČ života, aniž bychom se zabývali tČmito otázkami, to je charakteristický
vrtoch odcizení. Je to jakoby poloviþní þlovČk mČl urþovat potĜeby celého þlovČka. Tyto otázky

však nemĤže znovuotevĜít nČjaká akademická debata, nýbrž skuteþný prožitek. Musíme se
znovu nauþit experimentálnČ rozlišovat mezi realitami, oddČlovat dĤležitČjší od ménČ
dĤležitého. Jestliže má existovat nČjaká pĜíští politika, pak to bude politika náboženská. Nejde
ovšem o náboženství církví - chraĖ bĤh! -, ale o náboženství v tom nejstarším,
nejuniverzálnČjším smyslu. Mám na mysli vizi zrozenou z transcendentního poznání.
„Bućte realistiþtí. Poþítejte se zázrakem,“ Ĝíká soudobá módní maxima. S jakým
zázrakem? Buddha kdysi Ĝekl, že existuje jenom jediný zázrak. A nazval ho „obratem v tom
nejhlubším místČ vČdomí“. Paravrtti. Ostrý zvrat - jako když v poslední minutČ stĜemhlavý let
obrátíme vzhĤru. Nejde o nČjaké vracení ruþiþek na hodinách - které není ani osobnČ, ani
spoleþensky možné - ale o spásný návrat z hlubin. Návrat proroka ze samoty uprostĜed divoþiny promlouvající hlasy. IsmaelĤv návrat z démonické výpravy. Anebo návrat ztraceného
šílence z cesty sebezniþení. Moudrý návrat, který znamená, že si zpátky pĜinášíme plnou
zkušenost cesty ven.
Apokatastáze: velká obnova. KĜesĢanské uvažování od svých nejranČjších dnĤ
pronásledovala tato nejpodivnČjší a nejkrásnČjší ze všech herezí. Jaký však je její pĤvod?
Možná, že se k nám dostala pĜes Platóna ze starovČkých mysterijních kultĤ, z Orientu. Je to
pamČĢ velkého cyklu, ve kterém se historie jako kolo otáþí kolem stĜedu vČþnosti. Tradice
hovoĜí o jiném svČtČ, který vzejde z tohoto upadlého stvoĜení a který je ve skuteþnosti
znovunabytým rájem. A pekelný oheĖ mezi tČmito dvČma svČty není než mezidobím pro
strašlivou lekci, která musí zlato duše vylouhovat z odpadu svČta a tím ho osvobodit. Peklo je
univerzální trýzní svČta. Jednou se však i sám satan a jeho tlupa zavržencĤ (jak to uþí hereze)
vzdá svých pekelných posedlostí a najde cestu k prapĤvodní jednotČ.
V gnostickém mýtu je apokatastáze osvícením, božskou inspirací v propastné hlubinČ,
kde se ztracená duše uþí, po mnohém poddanství a podrobení, jak oddČlit božské svČtlo od
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jeho nižšího odrazu. Takto nahrazuje (nebo spíš do sebe pojímá) nová realita starou a padlého
ducha pozdvihá vzhĤru, mnohem moudĜejšího, než kdyby býval nepadl. Co to znamená pro
nás? Probuzení z „jediné vize a newtonovského spánku“, ve kterém se nám zdálo, že jen
hmota a dČjiny jsou skuteþné. To ovšem byla špatná, šílená ontologie naší kultury, z níž je
odvozován mýtus o objektivním vČdomí, které zhmotĖuje transcendentní symboly a jež nás
pĜesvČdþilo, že nemáme vČĜit v realitu niþeho, co nelze zvážit a zmČĜit - dokonce ani v realitu
vlastní duše, která je koneckoncĤ nejkĜehþí taneþnicí. Dokud bude tento mýtus vládnout nad
naší duší, ani ty nejhumánnČjšími zámČry nás nepovedou jinam než hloubČji do pustiny. Duše,
která se od tohoto mýtu osvobodí, ovšem má jedineþnou šanci objevit rozsáhlý projekt, který
zrušení mČstskoprĤmyslové nadvlády uþiní nejen možným, ale i nezbytným.
Bylo by absurdní se domnívat, že cokoli zde napíši, nebo co Ĝekne nebo napíše nČkdo
jiný, mĤže pĜispČt k apokatastázi. K takovéto duchovní regeneraci dochází z tajemného
popudu samovolnČ anebo vĤbec ne. A samozĜejmČ, že k ní dochází. Už jenom fakt, že to,
o þem píšu, dnes dokáže najít cestu ke þtenáĜi - což by se pĜed nČjakými deseti lety stát
nemohlo -, je dĤkaz, že k apokatastázi dochází. NicménČ nelze Ĝíci, zda k obratu dojde
dostateþnČ brzy a v dostateþné míĜe. To je kruté riziko tohoto dobrodružství.
PĜíznaky duchovní regenerace lze spatĜovat všude kolem. NapĜíklad ve zvýšené touze
po zkušenosti, po prĤzkumu každé opomíjené reality sebe sama i pĜírody. Naslouchejte
a uslyšíte, jak se tato touha projevuje v exotické náplni snĤ, extází, v prožitku starovČkých
mystérií i bizarních osobních probuzení; dokážete ji vystopovat v souþasné hudbČ, v chování
a gestech mladých lidí, v rytmu jejich dechu. Mladí rebelové z kontrakultury stejnČ jako
nervózní stĜedostavovští Ameriþané se v rozliþných StĜediscích rozvoje osobnosti stávají
participativním publikem dlouho opomíjených umČlcĤ, psychologĤ a filozofĤ neobvyklého.
Doufám, že je to zaþátek konce starého principu reality i umČlého prostĜedí, které se
snažilo stát jeho dokonalým ztČlesnČním. PostupnČ docházíme k poznání, že všechny reality,
které lidé zakusili, jsou skuteþné; že každá je vlastnČ objevováním další z lidských možností.
Realita vČdcĤ spoleþnČ s realitou mystikĤ, realita technikĤ spoleþnČ s realitou básníkĤ.
Dokonce i realita šílencĤ je skuteþná, a to nejen pro šílence. Cožpak jsme ve 20. století
nenašli vlastní cestu ke ztraceným mystickým a vizionáĜským pĤvodĤm kultury z velké þásti
tak, že jsme následovali „šílence“ jejich temnou vnitĜní krajinou? Jak poznamenává
R. D. Laing, „také zhroucení þlovČka mĤže znamenat prĤlom“ kĜivolakou cestou zpČt
ke zdroji transcendentních symbolĤ. Je to jedno z nejpodivuhodnČjších dobrodružství naší doby:
znovuobjevování univerzálních pravd moderní psychoanalýzou, objevování ve vracích našich
osobních noþních mĤr a neuróz.
Je to tak, jak Ĝekl Robert Duncan: dáváme dohromady nové sympozium a ke spoluúþasti
zveme všechny.
Aby bylo takové sympozium úplné, je tĜeba do nČj zapojit i
všechny dĜíve vylouþené vrstvy. Vše, co je ženské, co je cizí,
proletariát; vše zvíĜecí i vegetativní; vše nevČdomé a neznámé;
zloþinné i zkrachovalé - vše, co bylo zavrženo anebo zbloudilo,
se musí navrátit a být pojato ve stvoĜení, za nČž se sami
považujeme. 3
Ve hĜe nové reality jsou na stole všechny tyto figurky a jakákoli koncepce rozumu a normality, která si
žádá menší, bezproblémovČjší a manipulativnČjší herní pole, bude pĜekonána. Je už pĜespĜíliš lidí,
kteĜí se pouþili, že rozum, potlaþující jakoukoli þást celku, je pouze maskou šílenství.
Být šílený znamená - podle souþasného svČta - upadnout do pasti zúžené reality plné osamČní.
Být podle týchž mČĜítek normální znamená být v pasti reality, jež je sice neménČ úzká, zato daleko
3

Robert Duncan, „Rites of Participation“, v: Clayton Eshleman (ed.), Caterpillar Anthology, Anchor Books,
New York 1971, str. 24.
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zabydlenČjší. Existuje však také jakási vyšší duševní normalita, která nesmČĜuje ani ke konsenzu, ani
k nČjakému nejnovČjšímu kompenzaþnímu výstĜelku. Její normalitou je osvobození ode všech pastí;
jejím znakem je znalost mnoha realit. Všechny reality jsou skuteþné, ale realita této normality je
rozsáhlejší, rozrĤznČnČjší, mnohem sugestivnČji prožívaná a také mnohem rozumnČji uspoĜádaná. Je to
spektrum, nikoli pouze jedna jediná barva, nošená jako nČjaká uniforma a vlající jako prapor na
bojišti. Vyšší normalita dokáže vychutnávat všechny reality, avšak respektuje ontologické priority.
Když obnovujeme Ĝád reality, uzavíráme všechny tradiþní rozpory západní kultury, které
starému principu reality sloužily jako bašty. Duch-tČlo, rozum-touha, šílený-normální, objektivnísubjektivní, fakt-hodnota, pĜirozený-nadpĜirozený, intelekt-intuice, lidský-nelidský... všechny tyto
dobĜe známé protiklady, které štČpily spektrum vČdomí, mizí pĜi vytváĜení vyšší duševní normality.
Protiklady a rozpory se vyléþí jako nČjaká stará zranČní. Dokonce i vČda se svým neohrabaným
zpĤsobem jediné vize se dopracovala k souvislostem, které tradiþní premisy vyvádí z konceptu. VČda
už prostČ nemĤže vytyþovat pevné linie mezi hmotou a energií, organickým a anorganickým, vyšším
þlovČkem a nižším zvíĜetem, zákonem a vším nedeterminovaným, myslí a tČlem. Cožpak toto není
koneþný chladný odraz vizionáĜského celku, tao, jediného, který se nakonec zjevuje odcizené mysli,
jež dochází ke konci svých možností?
Ve spoleþnosti obecnČ lze smíĜení protikladĤ nahlížet jako dĤkladné prohledání všech
zavržených lidských tradicí. Jako by se potlaþované kolektivní nevČdomí naší kultury pĜímo pĜed
našima oþima obracelo naruby. Vše kdysi opominuté a odhozené si nyní hledá cestu do knižních
paperbackĤ, do komiksových sešitĤ, na umČlecké plakáty, do pop-music. Závratná podívaná. StupeĖ,
který je nezbytný. Je velmi snadné vysmívat se výstĜelkĤm. UrþitČ s námi ještČ nČjaký þas pobudou.
Vždycky asi budou existovat lidé, kteĜí v urþité fázi svých životĤ procházejí traumaty svého
osvobozování a zoufale zkoušejí to a pak zase ono. Vždycky tu budou þtrnáctiletí, kteĜí touto cestou
jdou spoleþnČ, jako úplní zaþáteþníci. NicménČ otázky, které si musíme položit jsou tyto: Kdy a jak
tato traumata mizí...? Kde se nachází oni þtrnáctiletí, když jsou o deset let starší...? Jaké vyplývá
pouþení ze všech nezdaĜených experimentĤ? Tyto exotické výpĤjþky a improvizace jsou pro osobní
i kulturní hledání celistvosti zásadní. NicménČ celek by mČl nakonec znamenat víc než pouhý chaos
možností. Asi tak, jako by dokonþená malba mČla pĜedstavovat víc než poĜádnČ zaplácaná paleta.
Jeden rozpor urþitČ zĤstane: nevyhnutelný rozpor mezi více a ménČ. Vždycky musí existovat
napČtí mezi tČmi, kdo za normálnost považují ménČ než celek, a tČmi, jimž celek normálnost vymezuje. Když se napĜíklad tato kniha pouští do kĜížku s jedinou vizí, þiní tak s výluþností „satanovy
matematické svatosti“. A to nikoli proto, aby se vyþlenila, ale aby našla své správné místo ve vČdČ
rapsodického intelektu. Mezi tČmi, kdo stále ještČ vČzí v kleci principu reality, a tČmi, kteĜí z ní
uprchli, bude vždycky existovat napČtí nesouhlasu. UvČznČní budou vždy trvat na tom, že neexistuje
nic jiného než místo, na nČmž právČ jsou. Ti venku však vidí vČci z jiného úhlu. Je to nevyhnutelný
kontrast vnímavosti svobodného a uvČznČného vČdomí - a jen zkušenost tohoto více pĜekonává
loajalitu k tomu, co znamená ménČ.
Tvrdit, tak jako to nyní tvrdím já, že mČstskoprĤmyslový systém je neúspČšný kulturní
experiment a že je þas nahradit ho vizionáĜským spoleþenstvím a striktnČ odmítnout sekularizovaný
mýtus pokroku, který nám zanechali naši osvíceneþtí pĜedchĤdci, to je totéž jako podávat hoĜkou
pilulku. De facto se tak Ĝíká, že útrapy a námaha celé Ĝady generací nebyly než katastrofálním
omylem. Pro ty, kdo nemají kontakt s jinými realitami, jež þlovČka dovedou mnohem více naplnit, by
takové pĜiznání muselo znamenat neúnosné pokoĜení. Doufám, že jsem dostateþnČ ozĜejmil, že svČtský
pokrok neodmítám ve prospČch všeobecného cynismu, jak se stalo morbidní módou mezi západními
intelektuály od dob fin de siècle. Tento cynismus, který spoleþnost pochopitelnČ nemohla pĜijmout jakožto základ, jen zvČtšil zoufalství, s nímž miliony lidí podléhají mýtu pokroku. Musíme mít neustále
na pamČti Blakeovo varování:
ýlovČk musí mít a vždycky bude mít nČjaké náboženství: když to
nebude náboženství Ježíšovo, bude to náboženství satanovo. Pak
vybuduje synagogu satanovi, nazývaje tohoto knížete svČta
Bohem, a všechny, kteĜí satana neuctívají pod jménem Boha,
zniþí.
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Kdo není ranČn slepotou, mĤže se pokoušet zmírnit své zoufalství blahobytem, který dokáže
redukcionistická vČda a mocí ovládaná technika vyprodukovat. V rámci zastĜené reality takové vČdy
a techniky však nelze dosáhnout niþeho lidsky hodnotného; vĤbec niþeho. Náš „pokrok“ smČĜuje
pouze k technokratickému elitáĜství, blahobytné odcizenosti, environmentální devastaci, nukleární
sebevraždČ. Pak ovšem nebude realizován ani jediný bod industrialistického pĜíslibu, naopak dojde
k jeho naprosté marginalizaci - postarají se o ni doprovodné jevy, „nutná zla“.
Ale existuje ještČ jiný pokrok, který nelze nazývat podvodem nebo pošetilým bláznovstvím;
pokrok, který byl možný v každé dobČ, doslova kdykoli, v kterémkoli okamžiku. Tento pokrok má
mnohá jména. Svatý Bonaventura mu Ĝíkal „putování duše k Bohu“; Buddha ho nazýval osmidílnou
stezkou; Lao-c' zase nalézáním „cesty“ (tao). Je to cesta zpČt. K pĤvodnímu zdroji, v nČmž mČlo kdysi
dobrodružství lidské kultury svĤj poþátek. Je to právČ tento pokrok, kterým se kvalitní spoleþnost
snaží zajistit pomoc všem svým þlenĤm.
Vyšší normalita najde vhodné politické uplatnČní teprve tehdy, až si do morku kostí
uvČdomíme, že k nádheĜe starobylé gnóze již není co dodat, že „mimo ni“ nemĤžeme dosáhnout
žádného pokroku. NemĤžeme uþinit víc než se k ní vrátit, než ji pĜetvoĜit, aby lépe souznČla s naší
dobou. Znamená to uvČdomit si, že všechny zdroje ducha, které lidské bytosti potĜebovaly, aby došly
svého údČlu, byly vždy s námi..., byly v nás pĜítomny..., pĜipraveny pomoci; vše, co lidé potĜebovali
k tomu, aby byli krásní a dĤstojní, vznešení a dobĜí, to vše mají a mČli v sobČ. V tomto smyslu nelze
dČlat víc, nedá se dostat dál. Je tĜeba se jen „zastavit ve svČtle“. A to je tĜeba zdĤraznit nejenom
technokratĤm opovrhujícím tradiþní moudrostí, ale také mladým mediálním ztĜeštČncĤm a „acid
heads“, kteĜí jsou posedlí bizarní vášní a chtČjí dosáhnout elektrochemického zjevení. ZĜejmČ si ještČ
nestaþili uvČdomit, jakým potČšením by pro korporace typu Westinghouse, Du Pont nebo RCA bylo,
kdyby se dokázaly napojit na jejich lebeþní švy a pak jen otáþely spínaþem. Cokoli, co dokáže
veĜejnost udržet vzrušenou, je pro nČ dobré.
ěeþeno technicky, zĜetelnČ pĜímoþarý a kumulativní smČr dČjin opravdu existuje. Jeho
mČĜítkem je nárĤst materiální moci - a také tato dČjinná možnost musí být (v kontextu disciplíny
posvátna) rozvinuta. Starobylá gnóze však žádné dČjiny nepotĜebuje; je kompletní v každiþké chvíli.
Romantikové bojující proti jediné vizi nabyli dojmu, že bezþasé sebenaplnČní lze najít v radostech
dČtství. Jako vČtšina umČlcĤ je dokázali nalézt ve svém díle, v extázi, která provází zachycení
transcendentního významu symbolĤ.
Takové symboly nás ale provází všude a po všechny þasy; a to nejen v jazyku a obraznosti
našich kulturních výtvorĤ, ale v každém, i v tom nejobyþejnČjším okamžiku, i v tom nejzapadlejším
kusu svČta, v rytmech našeho vlastního tČla, ve svČtlech oblohy a ve vČtru, ve všech vČcech
a stvoĜeních, s nimiž sdílíme tuto zemi. PĜítomnost transcendentních symbolĤ nás vyuþuje, vychovává,
prozaĜuje náš život na každém kroku. Ze svČta dČlá magický objekt a z lidské kultury - od jejích
technicky nejprimitivnČjších poþátkĤ až k pĜítomnosti - þiní kompaktní celek. PrávČ zde nacházíme
fenomén, který dokáže dát našemu dČjinnému projektu smysl sám o sobČ: vČþnost, která hledá svĤj
odraz v zrcadlech þasu.
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