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Staré platónské pojatí paradigmatu - podle
Platón,! jsou ideje paradigmata, Šili modely*,
podle nichž 3 # formuje svět jevů - v naší
době popularizuje a současně nově interpre
tuje americký historik vidy fhomas S* i-unh*
podle Snaha jsou paradigmat- snůsoby či vzo
ry VdQokého
Sasu . ní.

do znání

světu* které se v průbibu

? tomto tixtu užívám pojem paradigma me
taforicky* v ěirěía smyslu: jako člověku da
ný - tedy nevědomý* jen postupně uvědomova
ný jodinoem a skupin. mi lidí - způsob vidění
světa* via* světa /narozdíl od filosofického
světového názoru ěi vzoru vědc-ckáho poznání
av ta/.
Dějiny lidstva znají dvě základní para
digmata, dvě viz© světa* podmíněné vztahem
v loiidho subjektu vůči ávěma sférám kosímu*
mezi nimiž äije a na nich- se podílí, a to

vůči objektivnímu sv 'tu iuohovaímu /často
. lzi- stotožňovanému s vnitrní® subjektiv-

ním svätca/ a vdSi objektivnímu světu mat©riálníaa* užijeme-li terminy 0, ft. Junga,
mlžem je nnsvut p iradigma introvc rtní a pa
dlém extrovertní.
Prehls fcori© ^orientální Inaltury, evropská
antika a středověk * to jsou jednotlivé fá~
se epochy, v níž překládalo introvrrtuí par .ligan. Je to epocha,v nJtS Slovák jeStS lil
pospolu se svými bohy, byl sl vědom svých ne
beských kořeni, ale souSaoBiS už stál© vío
obracel poaornoot "z poacaskámu gv ,tu. iÔ pre
historie až po starověk Slovák po © m á v l Si
proživ í duekovaí svět prostřednictvím svých
gnostických a mystických tfcaScnosti a stôl
tak přístup jak do jeho onkvokosran, 5111 du
chovního aepektu přírody, tak i do jeho raikrokoamu, te jast do evé individuální aféry,
Křesta&atví ve své první, antické fási dávalo jeiti Slováku noSuoat vhledu do obou as
pektů jeho duchovního kosou /Kristus chápaný jako dol spiritu lis, ogyotake-oyrafcá
gnóae, atický aanichalscns/. f období pozd
ního středověku ztrácí evropský Slovák elt
pro ducha přírody a v mysticích zkaženostech
si aachovúvá vhled pouze do Individuální "U-

chovní sféry.
Ha přelomu středověku a renesance pese-

rujene nástup nové epocny v dějinách vstaliu vědomého subjektu k ofeSoe. předmětným
sv“täia, v nicliS lij®, Sat jedné straně viáíiae postupný úp;.idek introvert níľao parufiisB*tu, jehož sejkrážméjiísi plodem byla otře&ovéká i b- roľaií klášterní mystika. Ha drahé
.srané - ookračující proces narůstáni a
rozvoj® paraái0titu extrovertníh©, projevu
jící se v postupném odvratu Slověka od ob
jektivního světa ducha a v z.měfmí m na
výzkum světa mt®r£á&a£to* jež dalo vsnií:
novodobé vědě a technice. Z třetí -strany »
- vyhasiaáaí, v® středověku už beztoho jsa
reliktovaných forem gnésc, 5ili výskumu
duchovního aspektu přírody, jako byla aapř*
alchymie, která se podím-jíe od r nno nce přetvořila v extrovertné a, teri listieké
Ooldm eaorkunst a poslánu v chemii. & nakonec se Štvrté žxdty atremy - poSdtky ssovuvskříšoaí gnése - v nové formě - přiSeml
nové tu bylo její spojení s křesienskou
gotikou /ideje a p? ktiky rosekruciánl,
řr-atersitas losa® prucie, od 14., 15. stol.

zvlá:t p\k v 17. stol*/.
Hledíme-lí na dynamiek í

vývojoVe-dialek-

tieké vzt hy v teto čtveřici* gnóm - mysti
ka - včda - technika* vidíme * do vlastně dáv
ná gnáze, např. v podobe magie* alchymie Cl
astrologie* byla matkou novodobé vědy a tech
niky. Oněm dala. vědě zásadu observace a ex
perimentu a Jejich přetváření* spjatého s
formulací objasňujících modelů. Véda, ktaré
se obrátila extrovertné k materiálaíutt svě
tu, nejen že m ě n i l předmět poznání, JLe
směnila i esoterloký a intuitivní charakter
gnostické metodologie* systemsti&ov l a svou
©bservanci, experimenty podřídila kontrole
a isásadě intersuoj. ivity a přetvářola j©
výlučné v racionálních kategoriích, to jest
vytvořil i, modely* které je racionálně objas
ňují. Vznik empirická* racionální, materia
listické vidy znamená pro duchovní život
lidstva ztrátu 1 zisk. Srn ztrátu jo oa-eba
nepochybně považovat omezení vědy. Kaproti
tomu z zisk - di lekticky Gpjatý s touto
ztrátou - očisttni a zpřesnění lidského oySlení / m & e pojmy dosáhly větáí čistoty a
r cia .osti ve vědách m býv.'.jících se mrtvou

hnětou, jako je nr*př. fyaika nebo chemie,
než v disciplinách zkoumájících organickou
hmotu/* Proto ni myslím, že re vývoji lidské
ho ducha stojíme dnes na p r h u nové revoluóni proměny. Podobně jako na počátku novově
ku byla gnostická metodologie odtržena od
své mateřská oblasti a - přísluSnč přetvoře
ná - nalezl*. užití v oblasti vidy / proces
extrovortizac© am touhy po poznání /, tak - opatrná fornulováno - v nejbližéí budoucnos
ti může být současná vědecká metodologie od
tržena od oblasti, jíž dnes slouží, a po
příslušné proměně může být znovu užita k výzkumu j k duchovnělo aspektu přírody, tak i
vl strního duchovního sváta* Byl by to proces
introvertizoce touhy po poznání. Byl by to
návrat ke gnéze a k magii.
Paradigma fantazie - tak nazývám vizi svá
ta, jejíž zrození : ipadá na konec 20* stol.
a počátek 21* atol. - je syntézou někdejšího
introvertního paradigmatu a pozdějšího para
digmatu axtrov trtního /fantazie j e k budou
cno;-"jí zaměřená syntéza paměti, obrácená do
lnul osti, a my
ní, z kotveného v přítom
nosti/, je syntézou staré gnézc a mladé vědy*

A j&ko takové je paradigma fantazie holistic
kou visí světa, pokus cm pochopit aakrokosíaoo
i aikrokoaaoo, kosmos óuchovui i kosmos ma
teriální Jako dynamický c .lek.
*aradigma fant zle - ve své holistické
ontologii - Je charakterizováno především
kosraocentrisaemt obrací a© ke kosmu j ko &
moudré a Živé plnosti bytí \ duchovní i ma
teriální kosmos se t;5k jeví jako hierarchická
ísnohaórovňová struktura§ kcestuj© jednotu
subjektu, aikrolcosrau, ra viech jeho aspek
tech,
Te své epistemologii rehabilituje výaaaa
subjektu jako nástroje poznání, postuluje
proměnu poznávacích sil Slováka v závislos
ti na jím *>snáv ne rovině skutečnosti, pro
měnu dovršující se v rámci procesu saberealiz ce plné lidské individuality, Šíma sa-

3.2 kceptuje v;/3n*Lii

'Otřjfeu tvSrří a eďbe-

tvůrčí lidské aktivity,
Vo své axiologil sdir aňuje v ý s m z i a aféry
smyslu
hodnot, jak objektivních, tak sub
jektivních., formuluje postulát nové mrnvnosti/odvrat od dualistioké a příklon k triadická koncepci vst hu aessi dobrem a šlem/,

hledá nov* formy spoločenského iSivota v *synaro >1ď :ó* Svjnaoali o přírodou r v aesiliAg-*
kých vat aích /nap** hnutí “nové <oby% “pla
netární proměny* a pod,/*
uávnýai i aovéJSíai předchůdci holistic
kého paradigmatu t nt is&ie /které si kl do

zn cíl překonat tradiční konflikt aeai spi
rituálním a materialistický® pootočen/ byli
ví
■ cv jí, ■ ■ . nCní i
i-

3í

ros-kruciánii na archotypickou postavu

z tohoto xliHlinke. :)o tř ba pokládat m - M váísi 2. w. (toetha /1749 - 1832/ e 3ehe ntinewtonov kou teorií b rvy a pra „volucionlotlcľcou teorií raetamorféiBy rostlin /konecpeo
UrpfltauBe/i se® 3® třeba připočíst rovněž
rora. Atické přírodozpyte*, j. ko byli Steffona,
G rur>, Okonj poetickou anticipaci kooaoM&triclcé :jn6z<ts představuje v 18* stol* Ko
v a l a /Fridrich von Harcieaberg,

1T U

- 1801/

a v 19* stol* Julius* álow <oki /Geneais a
Ducha, 1844/i ve 20. stol* byl nejv^táfs
předchůdce®

nového paradigai tu tvůrce an

troposofie tiudolf ateiner /1861 - 1 9 2 $/,
velk^ ctitel ftoetha, tv rc. "filosofie svoo4 -f ,-toéolog poznáni duchovního svita,

inšpirátor gnostického kŕesiíinství* holistic
kých forem umení, peú gogiky, ekonomie a se
d e l o ;ie, ale i aaaSdčlství* lékařství a far
mácie i holiamas mimoevropský představuje in
dický mystik 3r± Auroblnáo OhcFS /187d - 1950/,
tvůrce inte rálni j<5gyi v římskokatolické
cirkvi j© Jeho r prezent ntem přcdevOÍE "teo
log přírody * fierra leilhand d© Char&ln A 661
- 1955/1 obrovský příspěvek k© vsalkn para**
liga ta f nt zle přinesla novodobá hlubinná
psychologieí počínaje oá Prouda, přes C. a.
Jung a Jeho Školu /mezí Jinými terleh Keuraarm
a James Billm na/, Alfonse Mnedcra, Herberta
Silborera, loberta as s ;gioliho, Ottona linka,
äriohu Proama a ilfrada Paiaa až po Vietor ,
. Pronikla /logot .r ia/ a humnietic ou psy
chologii /především Abraham Äaslow a Oarl logero/, psychologii meditace /J. H, ochulta,
Happich, nesolí*, Orastein, Naranjo/ a tav.
ntipsychiatrii A * B. Loing a ff* van Pusou/j
duchova5 Je o ní spřízněna souS taná parapsy
chologie, pokus o "zvčdečtění* gnéze, prác
ne přivlastňuj íci no Snímu člověku výsledky
starého okultismu; svláatním, ale zásadním
příkladem teoretické a revoluční reflexe, Jeg

rosí e setu nov van p .raálgmsLt-B, .
1b tav* *&&&»

sv z Jřrli:

nixmu*, o níž pišo RayBood Ruyer
/• odvolání* m b a takové aaironooy, koonof al>; , biologyi psychologii j ko Jrou
ho ]c?| Ho flo, Bondi| ven wsasScker, Payii-

mann, Koestler a říaslow/i ardáStuí místo 7
prohlubováni pozKadlgaattt taají oharlanatioá

m u t l a & ulrd opojená paruaijní hnuti|

n-Jvonoc vapom^'ňató jôStc na nejnov j 5í
leSonoko^kultumi návody tak zvaného

aínuti

novó doby, Uow ágz Hor umnt /Bavil áp ni£L#*,
■skladatelé f l n d h o m dardan, fhaodor Rooaak,
Baňo Hudhyuar, £• P* sehumaoher, &rvin Thosip M t i ¥*Warr®n Yfagar, árlch Jantseh* G orge
Leonard a.j./*

Po známky na okraj překladu
Jerzy Prokopjluk /polský překladateln ěmeckých
děl z pomezí filosofie a poezie /Oosthe, NoVolia, Hlillwr, Joblaiera ;hor/ a taká psy
choanalýzy /Frcund, Jung, Frocaa/, popularlcátor biodynamiokého stolnerovského rolnictví/
s« v toto své stati semšřuje na holistické
p x -jdiga-' budoucnosti,
Pron ny ve vývoji vědeckého paradigmatu, v
ouaínkácb "inforu ,5ní revoluce", jsou nato
lik nové, Se proměňují i pohledy v doů aa
seba
a na úlohu jejich rěáj v děných
aeoleěánských formacích*
SekněaS 3® paradigma, jako společný model
přístupu k problémům a j jich foäeaí, jofjf
nikdy nebylo v takovém stadiu zvratu Jako ny
ní*
Celkový způsob n ešírání aa danou problamatiku, je v aouč esa© fázi ‘h r ^ e k é revoluc®**

posunut mimo tsv. ponitiviu m o p který ohápal vědeokťi poznáni čistě jako logický proceň*

řřecáoí. n a nové paradigma aení jľsotivov íno
3-1
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ni a od tu- i u .l rov aií prvku dávne gnéa ,
vt-llujíeíoh do jvýeh 'teorii hluboká vedomí
soupodstatnosti SlovSka b kosiaca, snahu o
pôrodní a mystické sjednocení e eslkem sv5t

/lyuti Uew Kg e Kovement, Spiritu 1 iron
ií.’

v u ,riua9 nebo náboišenako-e ‘:olo-

gické akupiny .odrušené v tav. “zelených" stra
nách .../•
n .4 v. o;)en a x e d i g m í in tanie aasmadit víc , a-iS s -sa stat J erayho řrokopiuka říká t

Zt. nená-li fonteala tvůrSÍ otevření sa novýň jsosnoc t yif sehorpnoat překřikování mezí,
á nýoh losavateín porxdlga.ita*, aAfto par -digaa í ntrasie být i modelom předpono nesení v
přístupu k soai ‘
Mnoha svätého / 2Í 5 , 1 7 j
Ga 5 , 16-251 ITe 5 , 19-21/ Ť
/Jŕríklisdeffi role fantasie v Životk víry rnu-

2 e být i kniha i>orothee iNČ^t Fantasie oder
|GahoiľSÄat| příkladem praktického ros; r .>vádftslsdfcä jsou soSasná nemecké evangelické
prograjsc? Fantasie fův Oott a ?• ntasie fttr

die Welt
K otázkám dávné gaése a Jejího návr?,ta uplat
ňujíc ím aa v noréia védeckéia pararligaetu /např,
gnéae z irinc aratonu/, stojí m

povšimnutí

c ,*)ntánní iua niusus a aamosřejmý kompas svě
domí s kterým představitelé hnutí počítají.
a snad práve sem by mohla mířit nejpodstatn *J2í výtlca ze strany křest n cic5ho "etické
ho par l„ai. ttitt« v&déía i©tivera vScoh gnootia :ýc 4 3 t óu. ja 3 ~^r:r-lls.u:c.
Zda-li právě zde účinná etika nevyžaduje hlub
šího ziikotvení?
M., teologie bude sahopaá tlumočit a sprostředkováv t hlub5Í dorosunu ní mezi zastánci růz
ných paradigmat?
I když ai křesianství, při vstupu do nových
oblastí, s úspěchem posluhovalo gnostickým
vybavením, sám apoštol Pavel podřizuje pozná
ní lásce tím nejJadnoduSíii a nejkráanSjším
způsobeni "Kd .bych ... rcssumSL v .ar tajem
stvím /řecký» mystéria/ a obsáhl všechno poz
nání /řeokyt ryušsls/,.•, ale lásky bych neměl,
nic nejsem*/^! 13,2/*..

V.Š .

• a a t o

jaro

#84

