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K A P I T O L A  P R V N Í

KRUH A  OBLOUK

Kolo života a  Velký obrat

Musíme jít daleko za jakoukoli transformaci současné kultury. 
Musíme se vrátit zpět ke genetickému imperativu, z  něhož se 
lidské kultury původně vynořují a od něhož nemohou být nikdy 
odděleny bez ztráty vlastní integrity a schopnosti přežití. Žádná 
z našich existujících kultur se s  touto situací nedokáže vypořá-
dat s pomocí vlastních zdrojů. Musíme zavést nebo znovu zavést 
dlouhodobě životaschopnou lidskou kulturu tak, že sestoupíme 
do svých před-racionálních, instinktivních zdrojů. Naše kulturní 
zdroje ztratily svou integritu. Nemohou být považovány za spo-
lehlivé. Nezbytná je nikoli transcendence, ale „inscendence“, 
ne mozek, ale gen.

 — THOMAS BERRY, THE DREAM OF THE EARTH (Sen Země)

Je 3:23 ráno a já jsem vzhůru,
protože mě má pra pra pravnoučata nenechají spát,
má pra pra pravnoučata se mě ve snech ptají,
co jsi dělal, když byla planeta drancována?
co jsi dělal, když se země rozpadala?

Určitě jsi něco udělal,
když roční období přestávala fungovat?
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Když savci, plazi, ptáci umírali?
Zaplnil jsi ulice protestem,
když demokracie byla ukradena?
Co jsi dělal,
když jsi to viděl?...

—  DREW DELLINGER, HIEROGLYPHIC STAIRWAY (Hieroglyfi cké schodiště)

KRIZE A  PŘÍLEŽITOST

V našem historickém okamžiku probíhá možná nejrozsáhlejší a nejradi-
kálnější transformace na planetě Zemi. Tímto „okamžikem“ je dvacáté 
první století, celý život z pohledu člověka, avšak pouhé smítko prachu ve 
čtyřech a půl miliardách let bouřlivého vývoje planety.

Jak tomu tak často bývá, příležitost v samém jádru tohoto okamžiku 
povstává z velké krize. V uplynulých dvou stech letech industriální civi-
lizace neúprosně narušovala chemické procesy, vodní cykly, atmosféru, 
půdu, oceány a teplotní rovnováhu Země. Jednoduše řečeno vyřazovali 
jsme z provozu hlavní životní systémy naší planety.

S  ekologickou krizí se prolínají rozpadající se ekonomiky, etnické 
a třídní střety a válečné konfl ikty po celém světě. Propojené s těmito de-
vastacemi a pravděpodobně jejich samým základem jsou velmi rozšířená 
selhání v individuálním vývoji člověka.

Pravá dospělost neboli psychická zralost se v  západních a Západem 
ovlivněných společnostech staly neobvyklým a vzácným jevem a oprav-
dové stáří téměř neexistuje. Vzájemně propletené s ustrnulým osobním 
vývojem a pravděpodobně neoddělitelně od něj se naše všední životy od-
chýlily daleko od původního důvěrného vztahu našeho druhu s přírod-
ním světem a od naší vlastní jedinečně individuální podstaty, našich duší.

Víme-li však, kam se dívat, objevíme jako důsledek těchto krizí velké 
příležitosti. Na celém světě jsme svědky kolektivní lidské odezvy na stav 
nouze, nesmírně kreativní obrody zaměřené na všechny oblasti lidské 
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činnosti na Zemi – od ekologických, politických a ekonomických až po 
vzdělávací a spirituální.

Tato kniha je mým přínosem ke globálnímu úsilí o vytvoření života-
schopného partnerství mezi lidstvem a Zemí.

Mým výchozím předpokladem je, že více než lidské společenství 
potřebuje víc zralých lidských jedinců. Už pětadvacet let se ptám, jak 
bychom mohli vychovávat děti, podporovat dospívající a zrát sami, aby-
chom dali vzniknout dlouhodobě životaschopné lidské kultuře.

Mým druhým předpokladem je, že příroda (včetně naší vlastní hlu-
boké přirozenosti a podstaty, duše) vždy poskytovala a stále poskytuje tu 
nejlepší předlohu pro lidské zrání.

Na těchto stránkách najdete příběh o tom, jak bychom se mohli stá-
vat celistvějšími, jedno životní stadium po druhém, a důvěřovat přitom 
přírodě a duši jako našim nejmoudřejším a nejdůvěryhodnějším průvod-
cům. Tento model individuálního lidského vývoje nakonec přináší stra-
tegii pro kulturní transformaci, cestu vývoje od současných egocentric-
kých společenství (materialistických, antropocentrických, založených na 
vzájemném soutěžení, rozvrstvených do společenských tříd, náchylných 
k násilí a trvale neudržitelných) ke společenstvím soustředěným na duši 
(imaginativním, ekocentrickým, založeným na vzájemné spolupráci, rov-
noprávným, soucitným a trvale udržitelným). 

V  protikladu ke stadiím obsaženým ve většině jiných vývojových 
modelů jsou zde uváděná životní stadia v podstatě nezávislá na chrono-
logickém věku, biologickém vývoji, poznávacích schopnostech a sociální 
roli. Postup z jednoho stadia do následujícího je spíš poháněn vývojem 
jedince v souvislosti se specifi ckými psychickými a spirituálními úkoly, 
s nimiž se v každém stadiu setkává.

Jedná se tedy o ekopsychologii lidského zrání, vývojovou psychologii 
s jedinečným úhlem pohledu: jedná se nikoli o portrét typického, nebo-
li „průměrného“ vývoje člověka, ale o ukázkový vývoj, jak se objevuje 
u nejzdravějších lidí v současnosti – a jak by mohl probíhat u každého.

Třetím předpokladem je, že každá lidská bytost má jedinečný a mys-
tický vztah k divokému světu a že vědomé objevování a kultivace tohoto 
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vztahu jsou jádrem pravé dospělosti. V současné společnosti uvažujeme 
o dospělosti pouze z pohledu tvrdé práce a praktických povinností a zá-
vazků. Tento mystický vztah tvoří samotné jádro zralosti a přesně to 
konvenční západní společnost přehlíží – nebo aktivně potlačuje a odsou-
vá stranou. 

Byť může být někým vnímán jako radikální, není tento třetí před-
poklad ani v nejmenším originální. Západní civilizace pohřbila většinu 
stop mystických kořenů zralosti, tato vědomost se však nachází v srdci 
každé nám známé domorodé tradice, minulé i současné, včetně těch, 
z nichž vzešly naše vlastní společnosti. Naše cesta do budoucnosti vy-
žaduje nové kulturní formy spíš než ty starší, ale jsem přesvědčen, že 
existuje minimálně jedno vlákno lidského příběhu, jež se bude dál od-
víjet, a tím je posvátné neboli vizionářské volání v samém středu zralého 
lidského srdce.1

VELKÝ OBRAT

Jakou podobu nebo vzorec na sebe vezme lidský příběh v budoucnosti?
Stejně jako u této knihy, nemůžeme předvídat s žádnou jistotou ani 

výsledek našeho současného planetárního kataklyzmatu. V tomto nepa-
trném intervalu jednadvacátého století se my, lidský druh, buď naučíme 
stát se zkvalitňujícím elementem života v rámci širší komunity planety 
Země … nebo nenaučíme. Nepodaří-li se nám to, dojde ke zredukování 
počtu lidí a přijdeme o potenciál svého živočišného druhu a navíc bude-
me mít na svědomí vyhubení mnoha tisíc, možná milionů druhů, kromě 
těch, které již našima rukama zahynuly.

A přesto máme v rukou možnost radikální a hluboké změny lidské 
kultury – ze sebevražedného, život ničícího elementu ke způsobu života 
hodnému našeho jedinečného lidského potenciálu a snu Země o sobě 
samé. Před námi leží příležitost a naléhavý požadavek na důkladnou 
kulturní transformaci – to, co ekofi lozofka Joanna Macyová nazývá Vel-
kým obratem (Great Turning), přechodem od egocentrické „industriální 
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společnosti růstu“ ke   „společnosti trvale udržitelného života“ soustře-
děné na duši, neboli to, co ekonom David Korten v díle Th e Great Tur-
ning (Velký obrat) nazývá přechodem „od impéria ke komunitě Země“. 
Kulturní historik Th omas Berry tento zásadně důležitý počin nazývá 
Velkým dílem naší doby.2 Je odpovědností a privilegiem každého člověka 
svým dílem k této metamorfóze přispět.

Transformační vývoj již probíhá prostřednictvím iniciativ nespo-
četného množství ekocentrických3 lidí a skupin po celém světě. Velké 
dílo bylo započato ve všech oblastech společnosti včetně techniky, vědy, 
umění, ekonomiky, vzdělávání, státní správy a náboženství. Pár příkla-
dů: výrazný technologický pokrok v čisté, bezpečné, lokální, obnovitel-
né energii (větrné, solární, malé vodní elektrárny a biopaliva) a inovace 
v oblasti metod úspory energie. „Nová kosmologie“ – na vědeckých zá-
kladech postavené vyprávění o evoluci vesmíru a života na Zemi. Lo-
kální ekonomiky lidských rozměrů a potravinové systémy, jež ctí „troj-
stranný základní faktor“: lidi, planetu a prospěch. Základní a střední 
školské systémy vycházející z ekologické gramotnosti – studia našeho 
vztahu k přírodě, našeho prvotního a nejdůležitějšího přináležení. Popu-
lární současná hnutí v Jižní Americe, jež připomínají vznik opravdových 
západních demokracií. Všeobecná touha po užším vztahu k záhadným 
mysteriím života, jejímž důkazem je například ohromná vlna obnovené-
ho zájmu o přírodní a alternativní spiritualitu od keltské, zaměřené na 
bohyni, a šamanské až po buddhismus, taoismus a súfi smus. Rostoucí 
popularita a síla ekologického hnutí (hnutí, jež nepochybně nemá žád-
né „vedlejší zájmy“), vytvoření a rozšiřující se přijímání Charty Země 
(Earth Charter), mezinárodní deklarace vzájemné závislosti všech pří-
rodních druhů a prostředí, a vznik nových zákonů („divokých zákonů“ 
nové jurisprudence Země), jež garantují základní práva nekorporátním 
ne-lidským bytostem.4

Tyto a mnohé další snahy se rozvíjejí do značné míry mimo zájem 
a pozornost konvenčních médií. Existuje však nesčetné množství skupin, 
organizací a komunit po celém světě, jež utvářejí infrastrukturu nejen 
nové společnosti, ale od základu nového způsobu bytí člověka. Podaří-li 
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se nám to, mohlo by toto století být v budoucnosti známé jako čas, kdy 
Země přešla z geologického období kenozoika (nyní nějakých 65 milio-
nů let starého, jež začalo v době hromadného vymírání druhů na konci 
křídy a které ukončilo panování dinosaurů) do období, jež Th omas Berry 
nazývá ekozoickým.

Stane se jednadvacáté století Velkým koncem, nebo Velkým obratem? 
Uspějeme ve Velkém díle? Je to na nás… vás a mně a všech ostatních, 
kdo si začínají uvědomovat tuto výjimečnou výzvu, příležitost a naléhavý 
požadavek. Jak se ptá básník Drew Dellinger: „Co jsi dělal…když roční 
období přestávala fungovat?“

 

KOLO ŽIVOTA

V této knize najdete model lidského vývoje, jenž je současně ekocentric-
ký a soustředěný na duši (dušestředný) – tedy model založený na přírodě, 
který plně ctí hluboce imaginativní potenciál lidské psýché, duševna člo-
věka. Uvažuji o tomto modelu jako o nové přírodní historii duše, popi-
su organického, přirozeného procesu, jímž lidské dítě prochází při svém 
zrání v duševně iniciovaného dospělého. Jindy zase sám sebe mimoděk 
slýchám říkat, že je to příručka pro zrání opravdového staršího, začínající 
už od narození. Tato kniha si klade otázku, jak vypadají stadia vývoje 
moderního člověka, jestliže v každém z nich rosteme s přírodou a duší 
jako svými hlavními průvodci.

Tento model o osmi stadiích, jenž se vyvíjel po pětadvacet let, nám 
ukazuje, jak můžeme zapustit kořeny v dětství naplněném nevinností, 
klíčit do dospívání tvůrčího ohně a dobrodružství zažívaných při zkou-
mání mysterií, vykvést do autentické dospělosti kulturního mistrovství 
a vizionářského vůdcovství a nakonec zrát do stáří rozsévajícího semínka 
plná moudrosti, soucitu a holistické péče o to, co kulturní ekolog David 
Abram nazývá více než lidským světem.5

Tento model, jejž nazývám Dušestředným vývojovým kolem, Ko-
lem života nebo jednoduše Kolem, je na duši soustředěným ve dvou 
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ohledech. Jednak je těchto osm životních stadií uspořádáno do přírodou 
inspirovaného kruhu (v protikladu k běžné západní lineární časové ose). 
Stadia a jejich atributy, jež začínají a končí na východě a postupují ve 
směru hodinových ručiček (tedy ve směru pohybu slunce), jsou založe-
na v první řadě na vlastnostech přírody odpovídajících čtyřem ročním 
obdobím (východ-jaro, jih-léto atd.), nebo také na čtyřech částech dne 
(východ slunce, poledne, západ slunce a půlnoc).

Zadruhé, vývojový úkol charakteristický pro každé jednotlivé období 
má dimenzi zaměřenou na přírodu i dimenzi srozumitelnější (pro lidi ze 
Západu), kulturně zaměřenou. Zdravý lidský vývoj vyžaduje neustálé 
vyrovnávání vlivu a požadavků jak přírody, tak společnosti-kultury. Ve 
středním dětství je například úkolem spojeným s přírodou poznat kouzlo 
přírodního světa prostřednictvím zážitků z pohroužení se do světa pod 
širým nebem. Společenským úkolem je poznat sociální zvyklosti, hod-
noty, vědomosti, dějiny, mytologii a kosmologii naší rodiny a kultury.

Ve společnosti industriálního růstu jsme však po staletí minimalizo-
vali, potlačovali nebo zcela ignorovali úkoly spojené s přírodou v prvních 
třech stadiích vývoje člověka, od útlého dětství až po rané dospívání. To 
má za následek dospívání v takovém nesouladu s přírodou, že většina lidí 
nepostupuje v dalším zrání.

Pozastavený osobní růst slouží „industriálnímu růstu“. Potlačením 
přírodního rozměru lidského vývoje (prostřednictvím vzdělávacích sys-
témů, společenských hodnot, reklamy, přírodu zastiňujících povolání 
a koníčků, městského a příměstského designu a dalších způsobů) plodí 
průmyslově se rozvíjející společnost nezralé občany neschopné představit 
si život za hranicemi konzumního stylu a zaměstnání potlačujících duši.

Toto opomíjení naší lidské přirozenosti tvoří ještě větší překážku 
v osobním zrání než soudobá ztráta účinných přechodových rituálů 
a vedlo k tragédii, jíž v současnosti čelíme: většina lidí žije v odcizení od 
své nepostradatelné životní individuality – vlastní duše – a lidstvo jako 
celek je do značné míry odcizené od přírodního světa, v jehož rámci se 
vyvinulo a jenž nás vyživuje. Duše byla degradována na spirituální fan-
tazii new-age nebo na kořist misionářů a s přírodou je v lepším případě 
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nakládáno jako s pohlednicí nebo s prostředím pro dovolenou, ale častěji 
jako se skladištěm surovin nebo smetištěm. Příliš mnoho z nás postrádá 
důvěrný vztah s přírodním světem a s vlastní duší a v důsledku toho pů-
sobíme nevýslovné škody na obojím. 

Ještě však není pozdě na změnu. Tato kniha naznačuje, jak je možné 
se chopit přírodního úkolu v každém stadiu lidského vývoje důkladněji 
a plodněji, než tomu je ve  společnosti industriálního růstu. Budeme-li se 
věnovat oběma úkolům, můžeme získat zpět a zkultivovat svou plnohod-
notnou existenci coby součást této kvetoucí planety a životem obdařené-
ho vesmíru a stát se více lidmi – jako jedinci i jako společnosti. Můžeme 
bez překážek zrát do dospělosti a nakonec do stáří a vytvářet společnosti 
jednadvacátého století s trvale udržitelným životem.

STÁT SE PLNĚ ČLOVĚKEM

Joanna Macyová a Molly Young Brownová vysvětlují, že Velký obrat se 
odehrává současně ve třech oblastech neboli dimenzích, jež se vzájemně 
posilují a jsou stejně nezbytné. Označují je jako:

• podnikání aktivit ke zpomalení škod působených Zemi a jejím oby-
vatelům;

• analýza strukturálních příčin a vytváření alternativních institucí a
• zásadní posun v náhledu na svět a v hodnotách.6

První dimenze obsahuje celou širokou škálu aktivit na ochranu života 
na Zemi včetně kampaní za pokrokovou legislativu a regulace, politic-
kých akcí a soudních procesů, jež zpomalují ničení životních systému 
planety, a přímých kroků, jako jsou různé bojkoty, blokády, upozorňo-
vání úřadů na nekalé praktiky v jejich vlastních řadách, protesty a ob-
čanská neposlušnost. To je bezprostřední činnost, krátkodobá práce, jež 
poskytuje čas pro druhé dvě dimenze budování společnosti trvale pod-
porující život.
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Druhá dimenze od nás vyžaduje hlubokou znalost a zprůhlednění 
hybných sil společnosti industriálního růstu, abychom opravdu věděli, 
jak funguje a proč je zároveň tak lákavá a tak destruktivní, a pak vytvá-
řeli alternativní struktury a postupy ve všech našich hlavních společen-
ských institucích a strukturách včetně ekonomiky, potravinových a ener-
getických systémů, státní správy a vzdělávání. Tato kniha zdůrazňuje 
některé z těchto alternativ zejména v oblasti rodičovství a vzdělávání.

Primárním zaměřením této knihy je však třetí dimenze Velkého 
obratu, kterou Joanna a Molly považují za „nejzákladnější“.7 Poukazují 
na to, že aby mohly zapustit kořeny a přežít, musí alternativní instituce 
vytvořené jako součást druhé dimenze pramenit z názoru na svět hlu-
boce odlišném od toho, který vytvořila společnost industriálního růstu. 
Vnímají takový posun v lidském vědomí vyplývající z utrpení, jež tolik 
z nás prožívá kvůli drancování světa; z našeho nového ekologického, fy-
zikálního, ekopsychologického a dalších způsobů chápání toho, co to 
znamená být člověkem na živoucí planetě; a z našeho prohlubujícího se 
osvojování si mystických tradic jak domorodých, tak západních národů.

Kolo života poskytuje prostředky pro podporu a urychlení tohoto 
základního posunu v názoru na svět a v hodnotách; nabízí soubor zásad 
a instrukcí pro realizaci našeho vyššího lidského potenciálu. Jak Th omas 
Berry uvádí v epigrafu na počátku kapitoly, „musíme jít daleko za jakou-
koli transformaci současné kultury… Žádná z našich existujících kul-
tur se s naším současným světem nedokáže vypořádat pomocí vlastních 
zdrojů.“ Kromě vytvoření nových kulturních institucí musíme umožnit, 
aby se vyvíjel náš samotný způsob bytí člověkem.

Nemám však na mysli něco nepravděpodobného nebo smyšleného, 
ale to, co jednoduše znamená růst a vývoj. Spíš než stát se něčím jiným 
než lidmi nebo nadlidmi, jsme povoláváni, abychom se stali plně lidmi. 
Musíme dozrát v lidi, kteří jsou v první řadě občany planety Země a oby-
vateli vesmíru, a v souladu s tím musí být přeuspořádány naše základní 
hodnoty a naše identita. Tento způsob zrání s sebou nese kvantový skok 
za vývojové stadium, v němž většina lidí v současnosti žije. Musíme začít 
utvářet budoucího člověka.


