
Oceán v kapce vody
Několik poznámek k tématu „divočina“

Uplynulých šest let jsem se věnovala projektu BMO otevřená, určenému lidem, kteří chtěli 
změnit přístup svých institucí k místnímu společenství a snažili se vytvořit programy, které by
otevřely muzea mladým lidem i seniorům, školám či rodinám a nevyhýbaly se ani 
příslušníkům menšin či handicapovaným. Záměrem projektu bylo, aby jeho účastníci 
vystoupili ze zavedených schémat a naučili se dělat věci jinak a aby začali věnovat 
dostatečnou a bdělou pozornost tomu, co je obklopuje a reagovali na to.
V této souvislosti jsem si uvědomila jaký význam má rozvíjení tvořivosti a schopnosti přijmout
změnu. Navzdory tomu, jak tyto schopnosti ovlivňují prožívání života, je jim v současné době
věnována velmi malá pozornost a nejsou příliš kultivovány.
Téma tvořivého zvládání života, včetně přijímání nevyhnutelných změn, je s to zaplnit řadu 
knihovních polic. Následující řádky nejsou ničím víc než několika příliš nesouvislými 
poznámkami, které mě napadly v průběhu let, když jsem si kladla otázky, přesahující význam
a dosah projektu. 

Ve svém známém díle Tisíc tváří hrdiny uvádí Joseph Campbell, že „je s podivem, že i v té 
nejmenší dětské pohádce se skrývá schopnost dotknout se hlubinných tvořivých center a 
probudit je – podobně jako kapka vody skrývá nesmírnost oceánu a bleší vajíčko obsahuje 
celé tajemství života“. Probuzení hlubinných center tvořivosti, která jsou mnohovrstevnatá, 
komplexní a rozporná, vyžaduje náležitou předchozí průpravu, bez níž může jejich existence 
zůstat mimo naše povšimnutí. Požaduje od nás přijetí lidského života jako cesty po spirále, 
na níž je třeba porozumět svým emocím, vypořádat se s agresivitou i erotickou touhou a 
smířit se vlastní svou smrtelností. Jednou z nejdůležitějších zkoušek na této cestě je přijetí a 
zažívání smrti jako proměny životních okolností, díky níž odumírají staré vzorce chování a 
myšlení.
Pouť do vlastní nevědomé mysli vede přímo přes území Nikoho jako místo, kde se změna 
odehrává a v němž se nachází vědomí našich úkolů i nalezení vlastního jedinečného 
způsobu jak se s nimi vypořádat. 

Současný člověk nemá mnohé z těchto úkolů vyřešeny ani v pozdní dospělosti. Se ztrátou 
schopnosti porozumět svým emocím a odříznutím se od jejich prožívání si přestáváme být 
vědomi sebe sama. Neochota přijmout cyklus znovuzrození: život-smrt-život  a smířit se s 
vlastní smrtelností zplošťuje naše poznávání vnějšího světa a způsobuje to, že zůstáváme 
cizinci i ve svém soukromém vnitřním světě.
Nezpracovaná agresivita a sexualita se řinou bez katarze v mohutném toku krve a spermatu 
z televizní obrazovky, kam byly vytěsněny. Smrt je mrtvá, protože „zítřek nikdy neumírá“. 
Matka hlavního hrdiny ve filmu Terryho Gilliama Brazil (1985) je na konci příběhu po řadě 
plastických operací mladší a krásnější než na jeho začátku. V té době je  mladší než její syn 
a při posledním setkání jej žádá, aby ji už nikdy nenazýval matko. To,co Gilliam možná 
zamýšlel jako absurdní podobenství, je při shlédnutí filmu o dvacet let později předmětem 
banálních reklam. Jakoby se život již nesestával ze svých cyklů, v nichž od narození 
přecházíme z jednoho stádia do dalšího až do smrti - s jejich úkoly a zkouškami. 
Jako bychom nepostřehli, že se pokoušíme jít zpět, podobně jako obyvatelé jednoho domova
movitých seniorů v USA, kteří v řádu ústavu zapověděli vstup osobám mladším 60ti let, aby 
nenastavovali zrcadlo jejich bouřlivě prožívanému podzimu života. 

Potíž je v tom, že pro tvořivé zvládání života, podle jiných než naučených schémat, je třeba 
stárnout, měnit se a den po dni trénovat umírání. Průchod územím Nikoho je však 
nebezpečný. Číhají na nás v něm chaos, nejistota a prázdnota a při každém dalším 
průchodu se intenzivněji objeví předchozí nezpracovaná témata. 
Nazýváme jej krizí, kterou západní kultura chápe především jako negativní životní období, 
kterým je třeba co nejrychleji projít a vrátit se k „normálnímu životu“, zatímco staří Řekové 
chápali krizi zároveň jako volbu a zkoušku a čínský znak má význam nebezpečí a šance. 



Krize se však zákonitě objevují při každém přechodu z jedné životní etapy do jiné, jenže 
k jejich zvládání postrádáme přechodové rituály i zkušené průvodce, kteří by nás převedli 
nebezpečným územím. Díky nezvládnutým a nepochopeným přechodům, nepřijatým 
emocím a odmítnutí smrti se lidé dostávají do stavu, v němž je změna pociťována jako trhlina
v konceptu trvalého štěstí, kterou je třeba rychle zacelit.
Možná se podobně jako stárnoucí polský režisér Zanussi domníváme, že „život je 
nevyléčitelná nemoc končící smrtí“, namísto toho, abychom opakující se životní turbulence a 
svou schopnost přijmout je jako výzvu, chápali jako život sám.
O pouhých sto let dříve napsala hluchoslepá Helen Kellerová, která se naučila s pomocí své 
vychovatelky slečny Sullivanové číst, psát v Braillově písmě i latinkou a několik světových 
jazyků: „Úplná bezpečnost je nejčastěji jen pověra. Neexistuje v přírodě a neznají ji ve svém 
celku ani potomci člověka. Vyhnout se nebezpečí není z dlouhodobějšího hlediska jistější, 
jistější je se mu postavit. Život je troufalé dobrodružství anebo není vůbec.“

Pokud odmítneme projít územím Nikoho, má to katastrofální následky.
Tvořivost je zásadní lidskou kompetencí. Bez schopnosti nacházet nové cesty a způsoby 
dělání věcí je život mechanický, rutinní a nudný. Jediná možnost, jak se s vlastní tvořivostí 
setkat, je spustit se do temných a neprobádaných zákoutí a prostor uvnitř nás samých. Cesta
však bývá zatarasena harampádím, které se nashromáždilo v průběhu života a které jsme 
v sobě uskladnili – zklamané naděje, potlačený vztek či rezignace. K tomu, abychom se 
dostali ke vchodu a otevřeli dveře, potřebujeme pravdomluvné, samostatné a poctivé části 
svého nitra, které byly často potlačeny již v dětství. Pokud je vědomí sebe sama 
nedostatečně rozvinuté, pak je slabá i odvaha přijmout zodpovědnost za vlastní život a 
podstoupit riziko. Skutečný pocit bezpečí nepochází zvenčí, ale z vlastního nitra. Pokud 
uvízneme v předchozí důvěrně známé etapě života, stanou se z nás zombie – nemrtví mrtví, 
žijící na pomezí za cenu ztráty porozumění. Pokud se vydáme do prázdnoty, neznamená to 
ještě, že z ní vyjdeme jako vítězové. Cesta územím Nikoho neslibuje jistotu bezpečného 
výsledku, jen hlubší setkání se sebou samým. V zóně přechodu se často otevírá duchovní 
krize. Někteří lidé (jako např. Christina Grofová), kteří mají vlastní zkušenost s jejím 
dramatickým průběhem, si uvědomují nutnost zřízení center pro naléhavé situace. 

Setkání se sebou samým nutně nemusí probíhat bouřlivě. Kultivace schopnosti tvůrčím 
způsobem reagovat na podněty života a přijímat změny není výlučnou doménou 
psychologie, či nábožensky pojímané spirituality. Také území Nikoho jako zóna přechodu 
není výsostným prostorem, které se rozprostírá jen mezi dvěma po sobě jdoucími etapami 
života. Doposud však zůstává doménou umělců a vědců, kteří by bez přístupu do ní nemohli 
tvořit, a proto se naučili do ní svobodně vstupovat…a všech malých dětí.  
Zdá se, že nám schází instituce-místo, kde by člověk nalezl potřebný klid a řád, soukromí i 
zázemí k tomu, aby se v určitých obdobích setkal sám se sebou, aby si udělal průběžnou 
inventuru svého života a nalezl jeho další směřování. Kde by se mohl natolik ztišit a 
zaposlouchat sám do sebe, aby mohl seznámit se svými nerozvinutými talenty či rozpoznal 
svá niterná přání. Kde by obnovil či hlouběji nalezl vědomí sebe sama. I když se nabízí 
myšlenka, že vyhovující prostředí poskytují některé kláštery, stále schází přinejmenším jedna
další potřebná instituce. 

Severoameričtí Indiáni Čerokíjové nazývají takové místo Centrem dosahování rovnováhy, 
které by poskytlo zázemí pro intimně prožívanou spiritualitu   společenství podobně 
směřujících poutníků, kteří hledají nesmírnost oceánu v kapce vody.
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