Je hodnota přírody nadlidská nebo lidmi určená?

Sylabus příspěvku pro Ekologické dny v Olomouci

1.  Výzva:
Zkuste následujícímu výkladu rozumět v rámci své náboženské a politické orientace; totiž jako nároku na její prohloubení, nikoli jako nároku na její výměnu (viz C.G. Jung o léčbě).
Předběžná teze:
Jsme cennou leč vymknutou součástí přírody. Ta určuje vše cenné v nás, ale my devastujeme ji i sebe právě tehdy, když se ji snažíme násilnit a ohodnocovat podle svých údajných potřeb, vyráběných průmyslem na fabrikaci veřejného mínění.

2.  Jak můžeme být tou částí přírody, která oceňuje položky svého přírodního okolí?
Viz Hérakleitos: “Bohu je vše krásné, dobré a řádné; lidé však pokládají něco za neřádné, něco za řádné” (B 102). Vše, co přispívá ke koloběhu celku, je pro něj vhodné (třeba jako potrava kosmického metabolismu), pro nás však není dobré všechno, protože jsme částeční a vnitřně rozporní. V tomhle je to s lidmi stejné jako se zvířaty. “Není lepší, když se lidem stává, cokoliv chtějí” (B 110). Můžeme oceňovat příjemnost, ale ne hodnotu. Hodnota je ve vztazích celku.

3.  Člověk a svět - část a celek:
Část ukazuje, že je částí něčeho, že z nějakého hlediska není celá; nevystačí si, přesto že z nějakého omezeného hlediska je také celkem, něčím. Na část můžeme ukázat právě díky její omezenosti a v kontextu jejího okolí. Na celek takto ukazovat nemůžeme, protože bychom ukázali jenom na větší část. Celek je vztah, ne součet částí. Totéž platí o vztahu čehokoliv a celku světa, tedy i o vztahu člověka a světa. My potřebujeme svět pro pokrývání naší částečnosti.

4.  Hodnota a ekonomická hodnota:
Každé naše hodnocení si musí být vědomé kontextu, ve kterém hodnotíme. Jedině v něm má smysl. Např. dobrý guláš, dobrý člověk. Část hodnot je zadarmo, část hodnot nějak oplácíme, za některé platíme penězi. Třeba vzduch je (zatím) zadarmo, za auto a nápodobu lásky se platí penězi, vzájemnost lásky se oplácí jinak. Jak je to s oceněním hodnoty lesních jahod nebo železné rudy? Podle poptávky, jako u všeho placeného. To ale předpokládá, že se zdroje buď obnovují, nebo jsou nevyčerpatelné. Jinak totiž ekonomické ocenění nejprve zhuntuje svět a pak samo zkolabuje. Peníze mají smysl jenom tehdy, pokud k těm nejdůležitějším věcem nejsou potřeba, protože jinak za ně kupujeme jenom atrapy toho, co přitáhlo naši touhu. Hodnota přirozenosti je nevyčerpatelná, takže není poměřitelná ekonomicky. Viz B 125a: “Ať vás neopustí bohatství, Efesané, aby dosvědčovalo, že jste ničemníci.”

5.  Různá pochopení nadlidského, hodnot a přírody:
Nábožensky: Nadlidské je božské. Pro latiníky: Nadlidské je “nadpřirozené”. Z toho pak plynou 2 možnosti:
a) Příroda je jenom “přirozená”, tedy nikoliv nadlidská. V krajním případě je zásobárnou materiálu a odkladištěm - zatímco my lidé jsme tvůrci nebo aspoň měřítky hodnot; tedy pokud denaturujeme svoji přirozenost.
b) Příroda sice není nadlidská, ale je projevem božího působení (třeba je stvořením), se kterým je nutné zacházet velmi opatrně.
Pokud vynecháme onu trapnou distinkci nadpřirození: Přirozenost je božská (ať už jako stvoření, projev nebo jinak), neboť “si vystačí” (Hippokratés).
Pro zbožné ateisty: Přirozenost rovná se skutečnost, příroda je celek. Jedině díky přírodě (přirozenosti) je svět světem a my jsme sebou samými.

6.  Novověké pochopení hodnoty jako něčeho specificky lidského:
Naše tělo je součástí přírody, která prý je ryze mechanické povahy. Naše duše (duch, psychika) je však myslícím subjektem, který může ty mechanické objekty pozorovat, konstruovat a hodnotit. Předpokládá to ovšem zvláštní vztah k vlastní tělesnosti i k ostatní přírodě, stejně jako zvláštní sebevědomí subjektu. Předpokládá to úplné rozštěpení duchovního (myslícího a hodnotícího) a tělesného (údajně přírodního). Kdo chápe sebe jako program implementovaný v tělese těla, ten může hodnotit ostatní tělesa (“přírodní hodnoty”) i programy (“duchovní hodnoty”).

7.  Místo toho: Přirozenost, živly, nadlidské.
Každá přirozenost vzniká jako zanikavá, protože je jenom částí světa, částečným obrazem celku. Skrze každou přirozenost však působí živly, které můžeme vnímat jako smyslové projevy celku (ať už celku říkáme Bůh, božství - nebo nijak). Celek je nadlidský. Živly život dávají i berou, živí i navracejí k jednotě. Prostřednictvím živlů přirozenost uspokojuje svoji potřebu náležitosti k celku, nikoliv některou z fabrikovaných “potřeb”, jejíž uspokojování nesytí hlad po celku, nýbrž denaturuje.


