
Portmannuv prínos

V této knize je z myšlenek Adolfa Portmanna (1897-1982) a komen-
táru k nim uvedeno jen nutné minimum a zájemce o originální Port-
mannova díla (1948, 1960) je treba odkázat na puvodní prameny ci
ceský preklad knihy Nové cesty biologie z roku 1997. Rovnež autoro-
vy komentáre, životopisná data a historické zasazení Portmanna do
myšlenkových proudu "nemecké" biologie zde nebudou znovu rozvá-
denya ctenár je najde v puvodních pracích (Komárek & Verhoog, 1994,
Komárek, 1997 a, b, 1998 a, 1999 pp. 7-12, 2000).*

Adolf Portmann vycházel z téze, že sebeprezentace (Selbstdarstel-
lung), predstavování a designování sebe sama, je jednou ze základ-
ních funkcí živého organismu, zcela rovnocennou treba rozmnožová-
ní ci výmene látkové (takového konstatování je pochopitelne vecí
presvedcení, ale práve tak je otázkou víry, že tomu tak není). Souhrn
všech optických, akustických, olfaktorických atd. skutecností, vní-
matelných na živém a in taktním organismu (zahrnuje do sebe i celý
etogram dotycného druhu, všechny možnosti a mody chování a po-
loh, celou "eidetickou variaci") nazývá Portmann vlastním jevem (ei-
gentZiche Erscheinung). Tento vlastní jev chápe jako zvnejšnení niter-
nosti (InnerZichkeit), tj. všech "skrytých" parametru živého organismu,
od genetického zápisu v bunkách až po fYziologické a psychické deje
(pojmový pár vlastníjev x niternost se s bežne užívaným fenotyp x
genotyp kryje jen z cásti - pojem niternosti je širší nežli genotyp, za-
hrnuje i všechny fyziologické a psychické danosti, pojem fenotyp na-
opak širší nežli vlastní jev, který je jeho podmnožinou).

[Portmannuv pojem niternosti by ze starších termínu odpovídal
antickému pojmu "psýché", jakožto principu garantujícímu integritu,
individualitu a životní pochody, pracujícího na principu sebevýstav-
by (popr. i regenerace) a mající vzor i cíl v sobe samém.] Vlastní jevy
delí Portmann navíc na adresné, u nichž známe adresáta (bud prí-
slušník stejného druhu, nebo jiného - treba ve vztahu opylovac -
kvet) a neadresné, u nichž adresáta neznáme a pravdepodobne ani
žádný není (schránky radiolárií, hlubokomorských mekkýšu atd.;
i Portmannovi oblíbení opisthobranchiátní plži, casto nádherne zbar-
vení, nemají fotoreceptory, jimiž by se navzájem mohli vnímat jako

.Portmanovi byl svými intelektuálními zájmy blízký i R. Ruyer (1962, 1964)
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celek a aposematická funkce vuci predátorum je zde pochybná - je
sice vždy ješte možno argumentovat tím, že adresát zde je, ale dosud
jej neznáme - je to ovšem jakýsi odkaz "za horizont", který nic nereší).
Portmann nikterak netvrdí, že adresátem vlastních jevu živých orga-
nismu je primárne clovek (clovek z nich coby optický tvor vnímá stej-
ne prevážne jen jejich zrakový aspekt) ajeho koncepce pochopitelne
není theistická (to kritizoval napr. u Teilharda de Chardin). V souladu
s koncepcí J. W. Goetha chápe živý svet primárne jako cosi analogic-
kého divadelnímu predstavení (živé organismy jsou cosi dynamické-
ho, dejí se), kde podstatné je to, co je predvádeno, skutecnosti z hledište
bezprostredne nezjistitelné (mechanika zákulisí, jevištní technika
a triky, složení barev na rekvizitách atd.) sice nepostrádají svou zají-
mavost, ale jsou z jiného rádu a interpretovat pouze skrze ne predvá-
dený kus je neprípadné, byt' jsou také jeho soucástí (pomucky nejsou
nebo by nemely být tím, o co v divadle vlastne jde). Portmann sice
pronikání do zákulisí jako obscénní a nevhodné neodsuzuje, ale va-
ruje pred ulpením na tomto zpusobu chápání sveta, zejména pak ži-
vého. Zduraznuje rafinovanou komponovanost vnejších habitu živo-
cichu (i rostlin) a zejména složitou strukturovanost a design
živocišných povrchu (složité struktury v površích živocichu pro vy-
tvorení metalických refrakcních zbarvení, využití cervené barvy krev-
ního hemoglobinu pro zbarvení nekterých telních partií obratlovcu
typu mandrilu, tetrívku, jerábu, kohoutu, v posledku i lidí atd.). Ob-
rovské energetické investice do povrchu napovídají, že se jedná o neco
pro své nositele krajne významného. Portmann pokládá na rozdíl od
celé tradice novoveké vedy, která se primknula k "skryté" vetvi evrop-
ské tradice o pravde, za podstatné a "pravdivé" na živém organismu
zejména to zjevné (podle Buberem uvádené chasidské tradice je ta-
jemství - a pravda - to, co se rekne verejne, ale pochopí to pouze ten,
kdo to pochopit má). Zatímco I.l.Qyoxekáveda se primárne soustroouje
na skryté aspekty sveta a živých organismu zvlášte (zcela analogicky
lákají lidskou mysl i další "tajné" skutecnosti, treba tajné služby a po-
licie - na relativne banálních "tajemstvích", které obhospodarují, je
podstatné casto práve jen to, že jsou tajná - tajná policie ovšem ne-
smí být tajná do té míry, aby se o ní vubec nevedelo - pak by zcela
míjela úcinkem; musí se o ní všeobecne vedet, ale zároven musí být
zrejmé, že je "tajná"), zduraznuje Portmann v goethovské tradici vý-
znam pravdy ve stylu reckého alétheia, neskrytost, zjevnost, to, co je
nabíledni. Zatímco to, co je skryté, musíme pracne získávat (typický
je zde Baconuvvýrok z pocátku 17. století: "Napneme prírodu, tu špi-
navou devku, na skripec a vyrveme jí její tajemství"), to zjevné se nám
samo nabízí, prezentuje. Predstava, že to, co je na povrchu, je klamné
a nedostatecné, je velmi silná (neco je povrchní, melké, není hlubo-
komyslné, nejde do hloubky, kde se nekde v skrytu, ve smyslu Héra-
kleitova výroku "Prirozenost se ráda skrývá" tuší zdroj všech tajem-
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ství). Práve tak existuje podvedomý odpor k tomu, že se neco "nepra-
vého" predvádí ("nehraj mi tu tyjáte ty starej komediante"; "to všech-
no jsou jen kulisy, ale podíváme se za ne, na zákulisní pikle a rejdy!").
Objektem novoveké vedy je vlastne zákulisí živého sveta - pronikání
k tomu. co by melo být skryté, má pres všechnu poznávací hodnotu
urcité neoddelitelné rysy obscénnosti - asi tak jako je v "pokleslé"
forme mají reportáže bulvárních plátku z ložnic politiku a korunova-
ných hlav. Z tohoto duvodu se novoveká veda dívá svrchu i na "ama-
téry" (od amare - milovati) typu chovatelu, zahrádkáru ci "bird-wa-
tcheru", kterí se nechávají "unést" predvádeným kusem a nevedí ci
nechtejí vedet o ríši skrytých podstat za svetem a venovat se studiu
zákulisních mechanismu Uakmile víme, že Desdemona je mrtvá je-
nom "jako". ci jak se "pelá" divadelní bourka, náš zážitek už není tak
bezprostrední) .

Povrchy jsou ostatne až na výjimky lim, kde se odehrává pres 90%
variability živých organismu. Zatímco podle vnejšího operení rozezná
deset druhu evropských kachen, zejména ve svatebním šate, i malé
díte, podle vypitvaného trávicího traktu ci jater je steží rozpozná
i zaškolený odborník. ["Typicnosti" druhových zbarvení a jejího nea-
daptivního významu si všiml již Wallace (1878), který jí z funkcního
hlediska prisoudil nanejvýš roli pri rozeznání príslušníku vlastního
druhu mezi sebou - byl príliš dobrým terénním pozorovatelem, než
aby do techto nejroztodivnejších zbarvení a kreseb promítal neco víc
(labut je bílá proste proto, že to k ní patrí; specificita se .nemusí po-
chopitelne manifestovatjen.opticky - budnícci r. Phylloscopus, vypa-
dající témer stejne, se markantne odlišují zpevem atd.). Druhy, stejne
jako lidské obliceje, rozeznáváme v typickém prípade okamžite, vhle-
dem, nikoli snad podle klícových znaku ci porovnáváním "všeho se
vším", jak to delá pocítac - i artefakty, treba láhev, rozeznáme podle
celkového souhrnu všech atributu "láhvovitosti" v okamžiku a bez bližší
analýzy. Je obecne známo, že u nápadne zbarvených živocichu (treba
práve u kachen), má druhove typický habitus tendenci mizet na izo-
lovaných ostrovech, nejsou-li tam príbuzné druhy jiné, naopak se zos-
trovat a kontrastovat tam, kde se rozšírení více druhu prekrývá, ze-
jména pak na hranicích areálu tech, které jsou spolu nejblíže príbuzné,
ale už se nekríží - podtrhují tak svou "specificnost". Obdobný jev je
patrný i u lidských kultur na samých areálových hranicích - poba1t-
ské nemectví, vysunuté až na kraj sveta a obklopené cizími etniky,
bylo "nejnemectejší".J Ne všechny povrchy jsou urceny k jevení - týká
se to zejména práve "vnitrních povrchu" živocichu. Když chceme po-
znat "zákulisí" nejakého pestrého ptáka, treba papouška ary, vyvalí
se nám na pitevním stole nepekne vyhlížející útroby - sice jsme po-
znali, ,Jak fungoval" a "co bylo za tím", ale je dost obtížno potlacit
rozcarování, ne-li ošklivost (prehrabování se v útrobách a vecech skry-
tých má i svou vzrušivou stránku, ale je to vzrušení znacne ošemet-
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ného typu, stará ceština by je asi oznacila jako "plzké" - jednáme
s címsi životne duležitým a podstatným a pritom jaksi "eklhaftním" -
ve stejném substrátu korení mohutný oddenek bulvárních médií). Zcela
"portmannovskými" jsoucny v tomto smeru jsou také instituce, které
se v nekterých prípadech podobají zlatým bažantum, které je nerad-
no pitvat - asi "nejportmannovejší" sebeprezentacní institucí je pra-
voslavná církev. Stejne tak nejsou urceny k nazírání i vnejší povrchy
nidikolních mládat ptáku a savcu, jeskynních živocichu typu maca-
ráta ci vnitrních parazitu typu motolice ci škrkavky. (Rostliny mají
"vnitrních" povrchu naprosté minimum a vetšinu jich mají obrácenu
navenek - veliké plochy plic, strevního epitelu, žaludku atd. jsou
v zásade "interiorizovanou" formou toho, co rostliny rozprostírají
v podobe svých listu, vetví, korenu atd.). Pozoruhodné je i zakrývání
vnitrních asymetrií živocichu nepruhlednými povrchy (kuže vetšiny
obratlovcu je, jak známo, nepruhledná - nekolik málo prusvitných
rodu ryb má - podobne jako i pruhlední planktonní plži - chuchvalec
vnitrností v útrobním vaku obalen opalescentní membránou, címž je
symetrie opet "umele" dosaženo (celá rada živocichu je asymetrická
mírne, vcetne cloveka samého, kde nejen že asymetrie lebky bývají
dorovnávány mekkými cástmi Qbliceje, ale zcela symetrický není ani
ten, jak se lze presvedcit známým trikem prekopírování rozstrihnuté
fotografie, pravolevá asymetrie rukou a mozkových funkcí má své
analogie treba u raku a krabu, kde jsou klepeta více ci méne asymet-
rická, u rodu Uca zcela markantne; u rady živocichu s komplikova-
nou kresbou - zebry, okapi, motýlí celed Brahmaeidae - je kresba
pravé a levé cásti symetrická jen zhruba a liší se casto o 1 ci 2 pruhy;
živocichu výrazne asymetricky zbarvených je jen velmi málo, napr.
tulen Pagophocagroenlandica). [Velmi zajímaváje otázka symetrií v živé
prírode obecne - krome velmi rozšírené symetrie bilaterální, typické
pro všechny vyšší živocichy, se vyskytují u živocichu a rostlin, zejmé-
na u jejich kvetu, i symetrie v násobcích dvou, dále trojcetnost
a šesticetnost, velmi casto též peticetnost; sedmicetnostje velmi vzác-
ná, ale prece jen existentní - napr. u kvetu r. Trientalis. Nekteré radi-
olárie nabývají tvaru "dokonalých" platónských teles, o tvarech viro-

. vých kapsulí a krystalu anorganické prírody ani nemluve (vesmes je

. mnohocetné opakování týchž stavebních komponent, markantní napr.
u lilie ci kapradin, príznakem archaicnosti). Bežné presvedcení mate-
matiku, že matematicko-geometrickájsoucnajsou skrytým základem
sveta a matematici je nevymýšlejí, pouze nalézají, nemuže autor vzhle-
dem k odlehlému vztahu k matematice ani poprít, ani potvrdit. Roz-
hodne však nemuže z vlastní zkušenosti potvrdit casto opakovanou
tezi, že matematické formy chápání a nazírání jsou preformovanými
rastry, jimiž chápeme svet - vzhledem k tomu, že celá rada ci spíše
vetšina lidí se musí matematickým modum uvažování pracne ucit,
rekneme asi tak jako úradování, je zevšeobecnení takovéhoto tvrzení

stejne troufalé jako presvedcení, že všelidskou formou zmocnování se
sveta je úrad. Matematika a její aplikace na prírodní tvarovost a tvarové
transformace zde pro neobycejnou obsáhlost nemuže být zminována
ani ve výtahu a ctenár necht je odkázán na obsáhlé písemnictví
k tomuto tématu - Bronn, 1858, van Iterson, 1907, D'Arcy Thomson,
1917, Murray, 1989 a cetné další.j

Pokud se týká funkce zbarvení a kreseb živocišných povrchu (po-
drobný prehled vcetne historického vývoje interpretací - Komárek,
2000), není tento jejich aspekt, a to ani v klasické Darwinovsko-wal-
laceovské interpretaci, v zásade akceptované podnes, Portmannem
vubec popírán, zduraznuje jen, že tím se jejich význam a interpretac-
ní možnosti nevycerpávají. Portmannuv prístup je zde velmi príbuzný
metodikám dejin umeJí ci strukturalismu, byt na ne prímo nenava-
zuje (platí to i pro nekteré práce Portmannových žáku, napr. analýza
pavího vejíre E. Sagerové, 1955). Zvlášte hodný zduraznení je tzv.
Oudemansuv fenomén, skutecnost, že u zvírat s pretržitými povrchy
- perí ptáku, šupiny plazu (zvlášt dobre je to patrné treba u geomet-
ricky pravidelných kreseb zmijí rodu Bitis na podklade velkých šu-
pin), též krídla motýlu v místech, kde se prekrývají - je kresba se
zretelem ke kresebnému celku na zvíre jakoby "nanesena" bez ohledu
na jeho morfologické danosti (vyobrazení napr. Komárek, 2000). Pri
pohybu (mnohé žáby) ci preparaci (denní motýlí) se pak smysluplný
celek "celotelové" kresby rozpadá na cásti a prestává být zretelný. Cásti,
za bežných okolností neviditelné, napr. cást ptacích per prekrytá ostat-
ními ci cásti motýlích krídel v klidové pozici zakryté, bývají zbarveny
nejak neutrálne, napr. prachove šede, popr. mají jiný typ zbarvení
než cásti v klidu prístupné pohledu (velmi težko si predstavit typ se-
lekce, který by treba u bažantu bedlive vylucoval všechny jedince,
kterí by meli na zakryté cásti per nejakou kresbu; i ten typ selekce,
který by pusobil pestré zbarvení jejich perí, byl zpocátku pro Darwina
hlavolamem - pak teprve postuloval další typ výberu nezrídka proti-
bežný k prírodnímu, výber pohlavní - blíže Komárek, 2000).

Kresby živocichu a rostlin (zde je tento fenomén relativne vzácný,
napr. na kvetech orchidejí r. Ophrys) predstavují v zásade svébytné
a autonomní útvary, rídící se vlastními regulemi vývoje a využívající
živocicha (telo hada, krídlo motýla) jako "plakátovací plochu", nezríd-
ka, jak už bylo receno, s "celotelovým" nanesením napríc morfologic-
kým strukturám, pricemž povaha obrazce ci vzoru je tím rozhodují-
cím (nekteré z kreseb jsou relativne snadno uchopitelné matematicky,
jiné nikoli). Vzhledem k tomu, že problematika živocišných kreseb
a historie jejich studia vcetne podrobného seznamu literatury a zmínky
o matematickém modelování byla autorem v podrobné forme již pub-
likována (Komárek, 2000, též 1997a), bude zde o ní receno jen napro-
sté minimum relevantní pro prírodne-kulturní problematiku. V evoluci
kreseb je velmi dobre patrná intencionalita, smerování urcitým sme-
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rem, a není obtížné seradit kresby príbuzných druhu do "transfor-
macních rad", pricemž smer ctení nemusí být vždy jasný, poukaz ke
kresebné transformaci však ano. Tyto kresebné transformace jsou
prakticky mimo oblast selekcního tlaku, který ovlivnuje pouze funk-
ci, nikoli její konkrétní morfologické provedení (asi v tom smyslu, jako
je u svetru duležité, aby hrál a "dobre" vypadal, konkrétní zpusob ple-
tení a typ vzorku už tak duležitý není a má prakticky úplnou "auto-
nomii"). U kreseb se neméne nežli jinde vevoluci projevuje obecná
tendence k "preznacení významu", odcizování se tomu puvodnímu
a nabývání nového (Kreslavskij, 1977, napr. popsal rozmanité typy
transformací kreseb na krovkách mandelinek, kde se treba podélné
pruhování rozpadne na jednotlivé izolované skvrny a ty se následne
propojí v prícné). Vzhledem k tomu, že kresby jsou pro organismus
relativne postradatelné a mají nízkou "míru odpovednosti" za chod
organismu ("Bilrde" ve smyslu Riedlove, 1975), mohou se ve svém
vývoji "vyrádit" s tolika stupni volnosti jako málokterá jiná struktura,
byt jsou na rozdíl od ostatních v zásade pouze dvoudimenzionální.
Obdobne se chovají i ty trojdimenzionální struktury na živých orga-
nismech, najejichž tvaru z hlediska funkce príliš nezáleží (zbrane pro
rituální souboje, asimilacní plochy) - parohy jelenu a rohy dutoro-
hých prežvýkavcu, zvlášte vezmeme-li v úvahu i skupiny vyhynulé,
prehrávají prakticky úplne všechny možnosti, které jim jejich "este-
tický kánon" skýtá - v prvním prípade všechny myslitelné druhy vet-
vení s potlacováním rustu rozmanitých vetví paroží, ve stylu ruzných
typu vetvení treba rostlinných kvetenství (víz obr. 3), v druhém všechny
možnosti k utvárení rohu nevetveného - stácení podle podélné osy,
vývrtkovíté a zohýbané formy, rozmanité úhly vyhnutí a namírení špic-
ky, spirálovíté stácení celého rohu atd. Rovnež listy rostlin, kde tvar
hraje jen malou roli pro jejich funkcnost (absence širokých listu na
stepních a pouštních stanovištích, kapací špicky listu v tropických
pralesích a nekolik málo dalších "nutných" tvarovostí). Proto nachá-
zíme rostlinné listy všech myslitelných i obtížne myslitelných tvaru.
Skupinu s vubec nejvetší "tvurcí svobodou" predstavují plodnice vyš-
ších hub, útvary zdaleka ne nutné - celá rada vyšších hub plodnice
vubec netvorí ci jsou zcela nepatmé, a presto se zdáme rozmnožuje
a rozširuje. Plodnice samy pak predstavují jakési "kreace ve volném
stylu" z vody a mykochitinu, s prakticky velmi chudou anatomickou
strukturou (splet hyf), která není urcována žádnou funkcní nutností
(Velenovský, 1921, Neubauer, 1985, Komárek, 2000) - Velenovský
postuluje tzv.. príncip omamentalismu pro celý živý svet. Presto pre-
hrávají celou paletu rafinovaných tvaru, barev i vuní, ackoliv tyto jsou
zcela mimofunkcní - i zde je ovšem barevné designování vesmes jen
na opticky prístupných místech. Zvlášte markantním príkladem "ne-
adresnosti" jevu jsou nekteré hnojníky r. Coprinus, krásne designo-
vané houbicky "na jedinou noc", vyrustající po setmení se zvýšením
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2. Ruzné typy vetvení a designování parohu u jelen ovitých dobre ukazují "tvurcí svobodu"
orgánu nezatížených zcela jednoznacnou funkcí (podle Benindeho)
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vlhkosti a kolabují nad ránem v nechutne vyhlížející inkoustove zbar-
venou loužicku (výtrusy zde z plodnice ani nevypadávají a tato k jejich
rozširování v zásade neslouží - jev je obdobne ..samoúcelný" jako jar-
ní barevné a vonné kvety fialek, zatímco semena vznikají ze zcela ne-
nápadných kvetu letních, kleistogamických).

Arthur Koestler (1978) mluví o tom, že estetický kánon jednotli-
vých živocišných ci rostlinných skupin v živé prírode velmi výrazne
pripomíná estetický kánon klasického ..predavantgardního" umení,
treba hudební skladby. Jedná se o rozmanité variace jednoho téma-
tu, prehrávané témer vždy povrchovými strukturami živocichu, a sice
vždy u urcité skupiny jiného (prodlužování rozmanitých pérových partií
u rajek, rozmanité typy vetvení ci oploštování parohu u jelenu, ruzné
typy designování mandibul samecku rohácu atd.). Vždy se jedná
o partie, které slouží primárne v rámci dané skupiny k sebevyjádrení,
a to k sebevyjádrení v rámci jí vlastního kánonu (všechny rajky m~í
zobáky víceméne podobné - naopak tukani je mají nejen hypertrofic-
ké, ale i velmi odlišne zbarvené - zhruba ve stylu rytírských erbu na
štítech z doby krížových výprav). Príklad tukanu ukazuje velice mar-
kantne jeden pozoruhodný aspekt živého sveta - kombinace principu
divoké fantazie, hýrive iracionálního samoúcelu a ztráty proporcí (zdá
se spíše, že zobák má tukana než naopak - jako by se jeden orgán
zmocnil nad celým organismem vlády) s principem maximální šetr-
nosti a úcelnosti pri provedení celé akce (racionální mohou být, jak
známo, pouze prostredky a nikdy ne cíle - to platí i pro lidskou spo-
lecnost a lidské vytycování cílu). Obrovský zobák, pri prijímání smí-
šené potravy nijak zvlášte prospešný (potravu je nutno navíc nadho-
dit do vzduchu a chytit, aby šla vubec polknout), musí být, aby byl
vubec unesitelný, odlehcen na minimum a vyztužen rafinovaným kost-
ním trámovím, ne nepodobným systému pilíru gotických katedrál.
Navíc si tato inovace vyžaduje celou radu jiných anatomických a eto-
logických zmen, napr. možnost sklopení ocasu nad hrbet, aby se pták
vešel do stromových dutin. Celá vzniklá plocha (zobák + náprsenka)
slouží jako plocha plakátovací práve pro druhove specifické kresby
a barvy. Je navíc pozoruhodné, že sebeprezentacní hypertrofie zobá-
ku se u ptáku vyvinula ješte jednou, a to u zoborožcu (Bucerotidae),
kde navíc pristupují casto bizarne tvarované nástavce a výstupky nad
zobákem.

Tímto se dostáváme k otázce tzv. excesivních ci luxusních struktur

(blíže Komárek, 2000). Jedná se o struktury na živém organismu, které
nejakým zpusobem ..presáhly svou míru" a staly se svému nositeli
v zásade príteží, pricemž mu svým eventuelním dalším rustem kopou
hrob. Jedná se z cásti o struktury, predstavující tzv. sekundární po-
hlavní znaky a zastoupené tudíž jen u jednoho pohlaví, a to samcího
(parohy jelenu, obdobné struktury na hlave a hrudi brouku celedi
Scarabaeidae, mandibuly rohácu, vejíre pávu, prodloužené letky ba-

žantu argusu atd.), v menší míre pak o struktury, vlastní obema po-
hlavím a nehrající v takových ceremoniálech žádnou ci vedlejší roli
(zobáky tukanu, fantasticky bizarne utvárené pronotum cikádek ce-
ledi Membracidae - obr. 3; muže jít i o excesivní zvetšení nejaké útoc-
né zbrane, jako u ruzných typu šavlozubých ..tygru"). Ortodoxne dar-
winistický myšlenkový svet žádný pojem ..excesivní" struktury nezná,
nebot každá struktura je práve tak velká, na jaké velikosti ji selekce
ustálila, tudíž je svému úcelu "úmerná" Ue to obdobná definice kru-
hem jako "prežívání schopnejších" - schopnejší jsou per definitionem
ti, kterí prežili). [Pojmem obdobným excesivíte je pojem hypertélie,
zavedený Brunnerem von Wattenwyl, 1873, 1883, 1897, pro "prestre-
lení cíle" - télos - v adaptacích - jednalo se tehdy o excesivní kryptic-
ké adaptace tropických kobylek napodobujících nejen listy, ale i jejich
vykousání housenkami, ohnití, výtrusné kupky hub na nich, chod-
bicky minujících larev v nich a další extravagantní jemnosti daleko
za "rozumnou" míru - s neodarwinistickou interpretací techto jevu je
to stejné jako u luxusních struktur.] Jak už bylo receno, k možnosti
selektivního etablování sekundárních pohlavních znaku musel být

3. Rozmanité fantaskní formy pronota u celedi Membracidae (podle Riedla)
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ustanoven další, nezrídka proti "prírodnímu" pusobící výber, a sice
výber pohlavní (jakým zpusobem se v myslích samicek "platónská idea"
vzorového samecka, z našeho hlediska nekdy krásná a nekdy bizar-
ní, vlastne bere, Darwin ani jeho následovníci nereší - "ideální" same-
cek se má k reálnému asi tak jako reálné vejce k ideálnímu "nadvejci"
- posléze se ukázalo, že velkou roli hr~e i vkus spolusamecku, jimž
je treba imponovat, prípadne spolu s nimiž se provádí kolektivní to-
kový ceremoniál- už Hingston, 1933, prišel na to, že excesivní zbra-
ne sloužící k ritualizovaným soubojum mají i ci predevším psycholo-
gický úcinek - mluví prímo o "psychological warfare" - zejména treba
v souvislosti s obrovskými tesáky prasat r. Babirussa ci excesivními
klepety krabu r. Uca). Darwin rovnež sebeméne nepochybovalo tom,
že estetický vkus živocichu a cloveka je fenomén téže povahy (to, že
se od "lidského" muže lišit - treba zád mandrila hýrící modremi, žlu-
temi, zelenemi a rumelkou, videl ve stejné rovine jako "ohavné modly
mexické" ci "bizarní chrámy Indie"). Není vcelku pochyb, že mnohé
excesivní struktury jsou svým nositelum na obtíž a velmi omezují je-
jich pohyblivost - bylo by težké vymyslet i v nejbujnejší fantazii treba
jelena - zvíre, jemuž vyrustá z hlavy cosi jako kostený ker, který kaž-
dým rokem odpadá a vyrustá znovu (sehnat rocne až 15 kg kalcium-
fosfátu je pro organismus jiste velké zatíženÍ, u jiných forem to bylo
i více - obrovské parohy vyhynulých "irských" jelenu rodu Megaloce-
ros vážily tolik, co zbytek kostry, tj. asi 50 kg - Gould, 1974). I možnost
letu ci klickování v džungli je u pávu ci argusu oproti samiccímjedin-
cum silne snížena. Celý fenomén ukazuje jednak to, co všechno živý
organismus "snese" ci jak daleko je možno napnout "tetivu" oproti
tomu, kam by smeroval výber prírodní, jednak obrovskou sílu jednou
etablované "tvarové ideje", která se nenechá žádnou zpetnou vazbou
vychýlit a v zásade nakonec vede druh k vyhynutí. Rensch (1947)
upozornuje i na to, že luxusní struktury mají tendenci rust pozitivne
allometricky, tj. pri zvetšování tela, k nemuž podle Copeho pravidla
u nelétajících živocichu v prubehu casu dochází, rostou rychleji nežli
zbytek organismu - až na výjimky patrí druhy s nejexcesivnejšími
výrustky v rámci své taxonomické skupiny (listorozí brouci, jeleni atd.)
k telesne nejvetším. Zahaví (1975, 1978) pak v rámci sociomorfního
náhledu vidí vexcesivních orgánech a prežívání s nimi onen hendi-
kep, kterým byly pro jeho predky rozmanité šikany a pogromy - kdo
s takovýmto bremenem prežije, musí být už obzvlášte zdatný a hodný
výberu ze strany samicek (že valná vetšina druhu tento zpusob "tes-
tování" nezná a také je dobre živa, mu jaksi uniká). U nekterých dru-
hu - treba rajky rodu Paradisea (Beehler, 1987) jsou samci tokovými
rituály zcela pohlceni, nedelají už v zásade vubec nic jiného (pochopi-
telne u všech takto designovaných druhu se vubec nemohou úcastnit
hnízdení a výchovy mládat), pricemž tok probíhá kolektivne na stro-
me, kde pouze "hlavní" samec zanechává potomstvo, zatímco ostatní
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v poctu až 50 kusu mu "asistují" - tokový ceremoniál probíhá nezá-
visle na tom, zda jsou vubec nejaké samicky prítomny (s pohlavním
výberem ze strany samic to nebude u rajek tak horké, protože výskyt
mezi druhových hybridu v prírode je pomerne castý) a stává se zcela
sám sobe úcelem, pricemž cílem imponování jsou spolusamci (težko
se lze uvarovat ponekud zlomyslného srovnání s univerzitou
a vzájemným rozprostíráním pestrých tatrcí publikací a kongresu,
porovnávání velikosti citacních indexu a dalších, v zásade snad svou
puvodní energetikou od "tokových" aktivit odvozených, ale sublimací
zcela pozmenených aktivit). Obdobné fenomény interpretují z hlediska
goetheánské biologie napr. Kipp (1942) a Suchantke (1964) - in Schad
(1983), a sice na základe principu kompenzace, vysloveného už Cu-
vierem a Goethem - 1790 (jedná se o skutecnost, že v rámci jednoho
organismu existuje urcitá souvztažnost - žádný savec nemá zároven
silne vyvinuté zuby v horní celisti a k tomu velké rohy ci parohy na
hlave - vždy bud jedno, nebo druhé, cím vetší majílistorozní brouci
výbežky na hlave, tím menší mají oci - nejedná se ani tak o "úsporu
materiálu", jako spíše o souvztažnost cástí v rámci celku, jak už byla
probrána v príslušné kapitole; v prípade excesivního pohlavního di-
morfismu není tímto celkem jeden organismus, ale celý pár). Oba
autori vidí v celém fenoménu v zásade degenerativní proces, kde jed-
no pohlavi je zcela "pohlceno" jednou z polarit, pestrobarevností, ex-
cesivní tvarovostí a rituálem, což vyrazuje samce z reprodukcního pro-
cesu a dodává jim jakési rysy mechanických hracek (tetrev na vetvi
budí dojem, jako by byl "na klícek"), tedy dochází k jakémusi morfo-
logickému a etologickému zvnejšnení na úkor niternosti - samice se
naopak prichylují k polarite opacné, zahlceny pécí o potomstvo
a kryptické (kompenzacní princip je dobre patrný i u lemcíku r. Amb-
lyomis, stavejících tokové sebeprezentacní stavby z vetvicek - cím kom-
plikovanejší stavba, tím nenápadnejší vzhled toho kterého druhu; zcela
obdobného typu je i neprímá korelace mezi bohatostí a muzikálními
kvalitami zpevu u ptáku a pestrostí operení - navíc je vetšina diferen-
covane zpívajících ptáku pomerne malých). Suchantke i ve svých dal-
ších pracích (1965, 1974, 1976a, b), práve tak jako Schad (1971,
1982, 1983) podává velice zajímavou interpretaci vnejšího vzhledu
živých organismu, vcetne mimetických fenoménu, na základe goethe-
ánského myšlenkového dedictví, v mnohém blízkou Portmannovým
koncepcím ci strukturalistickým analýzám a bytostne odlišnou od kon-
cepcí neodarwinistických. Další (a v zásade poslední) originální novo-
vekou exegezí vnejšího habitu živých organismu je koncepce Higsto-
nova (1933). [Existují jen ctyri nezávislé interpretace toho, jak živé
organismy vypadají - kreacionistická (stvoritelské božstvo není niko-
mu odpovedno, je zdrojem všeho bytí a tvorí si, jak chce), darwinov-
sko-wallaceovská, "nemecká", zahrnující jednak Portmanna, jednak
Goethovy pokracovatele a Hingstonova - blíže Komárek, 2000.] Hing-
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ston (1928, 1933), takto major britské armády a vynikající terénní
prírodovedec, videl jako snad jediný živou prírodu zámerne sociomorf-
ne, a to práve armádní optikou - zbarvení živocichu chápal v rámci
své hypotézy "colour-conflikt" jakožto nejakou konkrétní polohu mezi
sémantickÝm pólem "hrozby" a kryptickÝm pólem "strachu", což umož-
nuje velmi dobre interpretovat zbarvení živocichu "kombinovaných"
(cervenka má náprsenku sémantickou, zbytek kryptický - k celkovému
ukrytí je to jaksi vetšinou málo), kterých je vetšina (Hingstonova kon-
cepce lépe splnuje princip parsimonie než darwinovsko-wallaceovská,
presto se neprosadila). Všechny nápadné struktury a mody chování
chápe jako prostredky "hrozby" a "psychologického boje", v zásade se
od Portmanna liší pouze tím, že "sebeprezentaci" zúžene chápal jako
"hrozbu" (Portmann Hingstona neznal, stejne jako Lorenz ne - Hings-
ton totiž paralelne a dríve než Lorenz rozpoznal proces ritualizace ži-
vocišného chování a vzájemné homologie v nem mezi príbuznými dru-
hy) - podrobnejší výtah z Hingstonových tezí najde ctenár v jiné
autorove knize - Komárek, 2000. Jednou z dalších Hingstonových tezí
je, že biologické formy s excesivními tvary (vcetne treba fosilních slo-
nu, veleješteru atd.) predstavují "cílové" formy a spolu s radou star-
ších paleontologu (Cope, Osborn) zduraznoval, že práve dosažení mez-
ních možností a tvaru je to, o co v evoluci jde. Tyto formy dosáhly
maxima svého sebevyjádrení, jejich invence se vycerpala a mohly ne-
rušene "vyvanout" vyhynutím (obecne lze ríci, že osud živých jsoucen
vcetne cloveka je štastný tehdy, když v maximální možné míre usku-
tecní všechny možnosti, jež jsou jim inherentní - u cloveka je celá vec
víceméne všeobecne jasná a akceptovaná, u zvírat v této podobe ne).
Pak by "vítezi" evoluce nebyli ti, kdo prežili a nejak pretrvali všechny
prošlé mizérie, ale ti, kdo zažili "bytí v plnosti" a provedli maximální
sebeuskutecnení Ue pozoruhodné, jak atmosféra posledních dvou sve-
tových válek se svými vitálními ohroženími nechala vyvstat "prežití",
a to za každou cenu, jako hodnotu vubec nejvyšší - dnes je vetšine
lidí nepochopitelné uctívání Jana Husa ješte v 19. století - kdyby se
jakožto úspešný preživatel vrátil z kostnického koncilu a treba i nekde
v skrytu venoval reprodukci, sotva by se stal onou figurou, kterou je
- cesta k maximálnímu sebeuskutecnení vede bud pres práh smrti,
nebo tesne kolem neho - na ty, kdo prežili, se lze dívat i jako na ty,
které obdobný proces teprve ceká a prozatím se musí plahocit dejina-
mi z pokolení na pokolení dál. ["Bytí v plnosti", jak zduraznuje Z. Ne-
ubauer, je vlastne cílem života, at už jej vnímáme marxisticky, freu-
dovsky, rasove, neodarwinisticky ci jak jinak - vždy by se cíle živých
jsoucen daly opsat slovy jako "moc", "sláva", "bohatství", "nádhera",
"plodnost", "expanze", "vítezství", "rust" atd., byt každá koncepce
uprednostnuje jiný z techto aspektu. Pod pojmem "moci" si v tomto
smyslu predstavujeme nikoli neduživého manipulátora Himmlerova
ci Jagodova typu (zde se jedná o "bezmoc", jakkoli znicující), ale jsoucno
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nejakým zpusobem kypící, živelné a neodolatelné, ne pomocí mecha-
nismu, ale svou vlastní vahou strhující (lidová tradice mluví o "mocném
býku", adjektiva jako lat. superbus a nem. gewaltig to zohlednují ješ-
te lépe). Toto "bytí v plnosti" jaksi vyjíždí po zpusobu stredovekých
rytíru na turnaj, snaží se být jsoucnem vzorovým, prosadit svou vlastní
tvarovost (fYzickou ci myšlenkovou - v nekterých jazycích splývají slova
pro tvarovost a krásu - lat. Jormosus). Cílem pak je perfektnost, rád
podob, který tíhne k maximální dokonalosti (Sermonti výstižne po-
znamenává, že ptáci sice zpevem hájí své teritorium, ale zpívají výraz-
ne lépe, nejsou-li ohroženi). Cílem není ani tak zápolení o "koryta"
a energetické zdroje, které samozrejme existuje také, ale v darwinovské
tradici je oproti predchozímu neúmerne akcentováno - cílem je být
v postavení ideálu - nejde o to prosadit sebe sama, ale urcitý rád sku-
tecnosti - altruismus pak je formou pomoci takovému rádu.
K prosazení jednoho a téhož je cas žít i cas umírat, mít potomky a mít
žáky jsou pouze alternativní strategie k témuž cíli. "Moc" spocívá, jak
zduraznoval Nietzsche, ve schopnosti interpretovat vnejší svet i vlastní
minulost; "biomoc" spocívá ve schopnosti interpretovat své vlastní
genetické dedictví - blíže Neubauer, 2000.] Typicky "portmannovské"
druhy s excesivním vnejším habitem, casto velice vzdáleným od "tva-
rového archetypu" brouka, motýla, ptáka ci savce, jsou také jsoucny
velmi krehkými a ohrozitelnými, kde užjen malé zmena vnejších pod-
mínek muže zpusobit vyhynutí (také budí nezrídka dojem cehosi ume-
lého, spíše výrobku než zvírete). Jako by se jednalo o uchvácení živé-
ho organismu príslušnou "ornamentální ideou" ajeho "znásilnení",
kam až to jde - je to jakýsi zpusob smerování ke smrti (totéž platí
i o tvarove a barevne extrémních plemenech domácích zvírat, jak si
povšiml již Darwin). [Neco podobného platí i o lidech, extrémne za-
chvácených nejakou ideou, mémem, jak hezky ukazuje Koestler ve
své Tme o polednách - v mírnejších prípadech se toto "umrtvení" pro-
jeví jejich stažením do klášteru, vedeckých pracoven a laboratorí
a obdobného "položivotí", jak už bylo líceno dríve.] Z jungovského hle-
diska jako by se jednalo o tvory zcela poh1cené svou "personou", ne-
jen vzhledove ale i ve "vypjatých" etologických situacích - tetrívek na
tokaništi, knez na kazatelne a soudce v taláru mají až príliš cosi spo-
lecného.

Portmann se podrobne zabýval i otázkou tzv. rangu (Rang) živoci-
chu: intuitivního pocitování "vysokého" a "nízkého" v lidském proží-
vání sveta, vcetne sveta živých bytostí, patrí do základních kategorií
našeho vnímání. Co však živocichy pocitované jako "vyšší" oproti "niž-
ším" spojuje? Není to jen vetší komplexitajejich struktury, ale prede-
vším jejich vztahování se k vnejšímu svetu (Weltbeziehung, Weltzuwen-
dung), zejména pomocí smyslových orgánu a jejich relativní autonomie
vuci prostredí, v nemž žijí, vyjádrená napr. pohyblivostí oproti pri-
sedlosti, prekonáváním zimy teplokrevností oproti letargickému str-
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nutí, relativní samostatností oproti parazitismu atd. Naproti tomu rang
nesouvisí s velikostí areálu a poctem jedincu ani s odolností vuci ruz-
ným faktorum, tj. s "úspešností" druhu (potkan oproti opici). Naopak
souvisí s komplikovaností duševních pochodu, smyslových vjemu
a niterností obecne (celá evoluce, zejména obratlovcu, jako by byla
obecne smerováním k stále vetší interiorizaci). Živé bytosti vyššího
rangu jsou totiž z jistého hlediska fragilnejší a zranitelnejší, byt vnitrne
komplikovanejší a bohatší, jak už ostatne vyšší a cennejší statky svou
povahou bývají.Pokud lze rang vubec nejakým zpusobem kvantitativ-
ne vyjádrit, pakje u obratlovcu váhový pomer vývojove mladších cás-
tí mozku k mozkovému kmeni, tzv. cejalizacní index. Cím je tento
vyšší, tím vyššího rangu je dotycný živocich (clovek má cefalizacní
index vubec nejvyšší) - u bezobratlých plní podobnou úlohu míra splý-
vání puvodne oddelených ganglií. U živocichu téže skupiny mají dru-
hy s vyšším rangem tendenci k výraznejším zbarvením, navíc kon-
centrovaným na hlavovém a análním pólu tela oproti spíše
"celotelovým", tech s nižším rangem. [U rostlin jsou clovekem pocito-
vány jako vlastnosti "vyššího" rangu drevinnost, zejména stromovi-
tost, vuci bylinnosti, výrazné kvety oproti nevýrazným a v mírném
pásmu stálezelenost Umelí, cesmína, brectan) oproti zimnímu odum-
rení listu.] Dobrým približným merítkem pro stanovení rangu je po-
souzení, zda by se dotycná bytost hodila pro použití v heraldice (orel,
lev, vcela, dub ci ruže se do erbu hodí, myš, plž, tasemnice, kapusta
ci tráva už méne). Je ostatne pozoruhodné, jak s ústupem spolecen-
ské stratifikace ve 20. století mizí i rozdelení (dríve reflektované ne-
zrídka i pracovišti) na vyšší a nižší botaniku ci zoologii Uako by zabý-
vání se "nižšími" houbami bylo na újmu osobní cti a bylo címsi
ménecenným) .

V této knize nebude podrobneji probírána ani otázka mimetických
podobností v živém svete, autorem dostatecne zohlednená jinde (Ko-
márek, 1998 b, 2000), ani Portmannovy antropologické názory, kon-
centrující se zejména na reflexi cloveka jakožto primáta v neotenickém
stavu (blíže Komárek, 1998 a).

Zajímavým tématem jsou barvy a jejich užití v živé prírode. Význam-
né jsou zejména práce o biochromatice Lucase Petericha (1972, 1973),
opírající se o dlouholeté studium barevných kombinací zejména na
motýlech a ptácích, méne už na kvetech vyšších rostlin (z tohoto pra-
vidla existuje nekolik málo výjimek, ale jako obecná rámcová pravi-
delnost má to nejširší uplatnení). Obe práce jsou zcela pozoruhodné,
prímo preplnené detailními postrehy k tomuto tématu a sumace v této
knize nemuže nahradit jejich studium, zvlášte pro jejich doplnení ob-
sáhlými barevnými tabulemi. Peterich dochází k záveru, že "silné"
spektrální barvy teplé rady (cervená pres žlutou až k neutrální zele-
né) a studené rady (modrozelená pres modrou až k fialové) jsou od
sebe na tele živocichu vždy oddeleny zónou bud cerné, šedé ci hnedé
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barvy, nebo neutrální zeleni a vzácne i bílé (tato zóna muže být zcela
úzká) - jednou z mála výjimek je treba hlava zadoindického páva Pavo
muticus. V menší míre toto pravidlo platí i pro lomené a zeslabené
odstíny techto barev, pro svitivé spektrální barvy však platí vždy. Rov-
než barevný vzor ci kresbu netvorí nikdy více "silných" barev, ale vet-
šinou jen "polobarvy" (rozmanité odstíny okru, drevitých ci zemitých
hnedí atd.). Ridší jsou barevné vzory cernobílé ci vzniklé kombinací
jedné ze "silných" barev spolecne -s cernou, zrídka i bílou a nejméne
obvyklé jsou vzory ze dvou "silných" barev, ale vždy oddelené neutrál-
ní, nejcasteji cernou zónou. Vubec je nápadní afinita "silných" barev
k cerni ci barvám jí blízkým (tmave hnedá, velmi tmave fialová atd.) -
tento efekt nazývá Portmann "efektem klenotníka", vystavujícího na
tmavém sametu zárící šperk a poukazuje na jeho velmi široké použití
jakožto kontrastne-estetického principu v celém živém svete, Tyto prin-
cipy chápe Peterich jako živému svetu imanentní bez ohledu na kon-
krétné schopnost rozlišování barev u jednotlivých živocichu nebo
i u cloveka. Ve skutecnosti, že barvy jsou v drtivé vetšine prípadu aran-
žovány takto a nikoli jinak, vidí príznak jejich optimální barevné ma-
nifestace na principu kontrastu (svetlo/barevné/ x temnota/cerná/
ci jí blízká barva). Pojem optimální manifestace u neho nemá na zre-
teli biologickou funkci barev - optimální manifestace je "bez funkce",
proste jest sama o sobe. Opacná kombinace, "silná" barva na bílém
podklade, se prakticky nevyskytuje a pokud, bývá vetšinou nejak ve
svém odstínu zeslabena ci cerne orámována. Peterich zduraznuje, že
barevné kombinace v prírode se nevyskytující by byly dobre použitel-
né jako výstražné ci pro vnitrodruhovou nebo mezidruhovou komuni-
kaci (mnohé z nich jsou používány napr. na vlajkách), presto se nic-
méne v živé prírode nevyskytují. Pri hodnocení zbarvení lidských
artefaktu bývají vetšinou kombinace odpovídající Peterichovu pravi-
dlu hodnoceny jako "vkusné" a také pocetne znacne prevažují, kom-
binace jemu protibežné jako "kriklavé", vhodné práve tak pro vlajky
a signalizaci, méne už treba k designu odívání. Pokusné osoby rov-
než udávají u místností vymalovaných "teplými" barvami subjektivní
pocit teploty vzduchu až o 3-4 o vyšší nežli v místnostech, vymalova-
ných barvami "studenými" (pri téže teplote vzduchu) - teplé barvy
aktivují v prokazatelné míre autonomní nervstvo a zvyšují krevní tlak
i puls (Eibl-Eibesfeldt 1984). Mnoho bylo psáno a dovozováno o vlivu
barev na lidskou i zvírecí psychiku. Zdá se, že zvláštní roli zde hraje
barva cervená, jednoznacne preferovaná malými detmi i nekultivova-
nými dospelými (ruské krásnW znamená soucasne cervený i barevný
a leží tesne vedle výrazu pro krásný - prekrásnW) a rovnež se v prírode
velmi casto vyskytuje jako barva dužnatých plodu urcených pro ptá-
ky (zároven je cervená barva jakožto barva krve rozrušující a ponekud
i desivá). Kombinace cervené s cernou je u vetšiny kultur pocitovaná
jako neblahá, spojená s podsvetím a démonickými mocnostmi Ued-
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ním z reziduí v naší kulture je zbarvení perníkových certu práve v této
barevné kombinaci) ci analogická kombinace jako varovná a zákazová
na poulicních semaforech (i v prírode je cernocervené zbarvení nej-
castejší aposematickou kresbou a celá rada ptáku má vrozené zábra-
ny takto zbarvené živocichy požírat ci se jich vubec dotknout - blíže
Komárek, 2000). Obdobne, ponekud slabeji, pusobí i kombinace žlu-
to-cerná (není vubec náhodou, že uniforma papežových švýcarských
gardistu, navrhovaná už Michelangelem, vykazuje stejnou barevnou
kombinaci jako zbarvení sršnu - cerná s cervenou a žlutou). Zelená
coby barva vegetace pusobí obecne uklidnujícím a uvolnujícím do-
jmem Ue ostatne na semaforech tou "príznivou"), barvy modrá
a zlatožlutá coby tradicní "nebeské" barvy slavnostne a "paranábo-
žensky". Slavnostne, ale v jiném slova smyslu, spíše vážném
a ceremoniálním, pusobí i "nebarvy" cerná a bílá, jež jsou samotné ci
v kombinaci soucástí mnoha obradních odevu a rouch s urcitým smut-
ným podtónem (cernáje tradicní barvou smutku v Evrope, bílá v Cíne).
Cerná barva pusobí zároven neprístupne a odtažite, byt ne tolik jako
ve své "aposematické" kombinaci s cervenou - osoby, prející si vetší
distanci od nich (napr. dríve i vdovy) se s oblibou šatí cerne. Pro kve-
ty rostlin vidí de Candolle (in RádI, 1908) dve transformacní rady
barev - cyanickou (bílá, bledemodrá, modrá, fialová) a xantickou (bílá,
žlutá, oranžová, cervená), pro živocichy pokládá Hingston (1933) jako
transformacní sekvenci zelená-žlutá-cervená, pricemž první reprezen-
tuje "pól strachu" a poslední "pól hnevu a agrese" (není bez zajíma-
vosti, že žlutá je mezi nimi intermediérní i vlnovou délkou a rovnež
i na semaforech leží mezi nimi).

O zpevu ptáku jakožto asi nejkomplexnejší hlasové sebeprezentaci
v živocišné ríši byla již rec, stejne jako o vetšinou neprímé úmere jeho
bohatosti a kontrastování vnejšího vzhledu u nejlépe zpívajících dru-
hu a prevaze "dobre" zpívajících ptáku v mírných pásmech byla již
rec. Míra hudební složitosti a variací ruzných témat je pomerne dobre
postižitelná, a to i pomocí notových záznamu (lidský estetický soud
o ptacím zpevu podléhá urcitým dobovým tendencím - zatímco treba
minulé století spatrovalo vrchol dokonalosti v témer "orchestrionové"
pravidelnosti slavíka ci "mechanicnosti" kanáru-dutopevcu, dnes by-
chom za nejhezcí oznacili asi zpev skrivana lesního ci kosa; pres roz-
dílnost soudu je u všech zmínených druhu jasná "hypertélie" zpevu
za cíl znacit své teritorium - zpev tropických druhu bývá až na výjim-
ky chudší, z našich produkuje typicky "tropický" zpev napr. žluva).
Ptací zpev se prenáší z generace na generaci nejen geneticky, ale
i napodobením a imprintingem v "senzibilní" periode života mladých
samecku - parazitické africké vdovky (Viduidae) kopírují své hostitel-
ské astrildy (Estrildidae) nejen vzhledem mládat a juvenilu, ale i zpe-
vem. Práve napodobování zpevu jiných druhu je fenoménem tak roz-
šíreným, že si žádá bližší zmínky. Jev sám je známý už od pradávna

a noveji bylo zjišteno, že evropští ptáci "zaplétají" do svého zpevu
i sekvence, zaslechnuté na svých afrických zimovištích (zcela obdob-
ným jevem je i napodobování dalších, "nemuzikálních" zvuku nekte-
rými ptáky, vcetne treba lidské reci, jak už bylo pojednáno dríve).
Nejaké zretelné "funkcní" vysvetlení, které by nebylo zcela pritažené
za vlasy, je zde težko podat Uediný výrazný "funkcní" prípad vokální
miméze, známý napr. u sojek r. Cyanocitta, je napodobení hlasu pre-
dátora, v tomto prípade kánete, za úcelem vyplašení príslušníku vlast-
ního druhu od potravy - je to zároven pekný prípad relativne rozšíre-
ného fenoménu zvírecího "úcelového lhaní"). Za nejpravdepodobnejší
lze mít, že se jim to proste líbí a ciní tak pro zábavu a z rozvernosti,
obdobne jako rozmanité hry a pohybové luxuriace, jak ostatne zdu-
raznil už Darwin, 1872 (až neodarwinismus prišel s tím, že gen na
míste drívejšího živocicha neciní vubec nic, co by neprispívalo
k naplnení "Základního Transcendentálního Úradku", tj. jeho rozmno-
žení v maximálním poctu kopií; život prece není legrace, ale vážná
vec). Cetné žáby ostatne "koncertují" z obdobných prícin daleko za
hranice doby rOzmnožovánÍ. Zvláštním jevem jsou i duetové zpevy
nekterých ptáku, napr. afrických tuhýku rodu Laniarius, v rámci páru,
kdy jsou oba partneri na sebe "naladeni" a v prípade nutnosti vytvo-
rení nového páru se musí dotycný jedinec "preladit" (Thorpe, 1973),
severoaustralský "bicový" pták (Psophodes olivaceus) predvádí takto
ve dvojici zvuky zcela imitující švihání bicem - jeden clen páru vytvárí
prásknutí, druhý zasvištenÍ.

Clovek patrí mimo vší pochybnost mezi savci k nejmuzikálnejším
a nelze najít žádnou lidskou kulturu, která by neporádala vubec žád-
né hudební produkce. Z primátu má k lidské hudebnosti asi nejblíže
vokalizace gibonu, byt z našeho hlediska je címsi na pomezí zpevu
a kriku a bubnování šimpanzích samcu na duté kmeny za úcelem
získání individuální dominace (instrumentální muzicírování je v živo-
cišné ríši znacne rozšíreno - napr. u datlu bubnováním do rezonují-
cích pahýlu). Casto bývá diskutováno spojení hudby s poezií v raných
dobách' - zdá se, že toto sepetí bylo sice velmi casté, nikoli pak ale
výlucné (lyrika se ostatne jmenuje podnes podle zpev doprovázejícího
nástroje). Lidská hudebnost je v zásade výrazem nejen živé, ale obec-
ne svetové tendence po rytmech a opakováních, vytvárejících v zása-
de cas a frázujících kosmos (ve speciálních prípadech pak nejen hud-
by a poezie, ale i stereotypu vedy a úradu, rituálu zvírecích i lidských,
pravidelného opakování kresebných a morfologických patternu - me-
tamerie, denních, rocních a dalších cyklu a jakýchkoli stereotypu
a jejich algoritmických vyjádrení obecne - blíže napr. Sokol, 1996).
Vnímavost živých bytostí vuci pravidelným rytmum je všeobecná, jak
už je uvedeno ve stati o poezii. Prehrávání stereotypních hudebních
sekvencí muže vést pri mnohocetném opakování až k transu, stejne
jako treba opakování stejných "mantrických" slovních sekvencí (obo-
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je oblíbená praktika dervíšských bratrstev), stejný dusledek má
i prohlížení opakujících se kresebných vzoru typu arabesek. Hudba!
je vnímána pravou, "emotivní:' hemisférou mozku a spojení nejruz~
nejších emocí a nálad s hlasitostí, tempem, melodií atd., at už!
v instrumentální hudbe, písni ci mluvené reci lze pomerne snadno
vyjádrit a tabelovat (blíže napr. Eibl-Eibesfeldt, 1984). Význam hud,
by pro regulaci duševních pochodu, lidské "vytemperování" a získání
kýženého ,.tonu", napetí a vnitrní rytmicity, "mélu", a tudíž i pro cíle
terapeutické, je pochopitelne znám už od staroveku. Pouze naprostý
nedostatek hudebního talentu i vzdelání (tak jak zacasté doprovázejí
intelektuální typ zájmu o svet) autorovi brání, aby se tomuto z hle-
diska této knihy mimorádne relevantnímu tématu venoval podrobne-
ji.

Portmannuv prínos v chápání živé prírody spocívá v zásade v tom,
že ~patr~e, byt najiné rovine nežli bývá obvyklé, analogii mezi clove-
kem a živými bytostmi, zejménq pokud se týká jejich podílu na "sub-
jektivite", kreativite, autonomii a tvurcí svobode Uiné spolecnosti, treba
ješte stredoveké germánské právo, zvíratum právní subjektivitu pri-
znávaly - až do striktního zavedení rímského práva v raném novove-
ku 'se, jak známo, objevovaly soudní procesy proti zviratum, at už
jednotlivé proti tem, která se nejak trestne prohrešila treba zabitím
cloveka, ci se nejak "vymkla z božského rádu" - kohout, který údajne
snesl vejce - ci kolektivne proti myším, kobylkám atd., a to se zacho-
váním všech formálních zvyklostí, vcetne takových detailu, jako bylo
napr. souzení myší v neprítomnosti a oznámení rozsudku jakožto oso-
bám neprítomným jeho vyvešením na "cemém prkne" soudní budovy
- rozsudek vyzývající je k opuštení polí do 14 dnu byl ostatne mírný,
nebot jedince nedospelé, prestárlé a gravidní od této povinnosti dis-
pensoval - blíže treba Lacassagne, 1882; po karteziánském obratul
a prevaze mechanistického nazírání se takovéto pocínání zacíná jevit
absurdním - je težkou soudit mixér za to, že nemixuje).

Uvedomení si této hluboké analogie muže vést k šetrnejšímu vzta-
hu k mimolidským živým jsoucnum, nebot práve jeho opak je hlav-
ním traumatem industriální civilizace. Zduraznuje i cenu jednotlivé-
ho jsoucna, nejen cloveka, ale i rekneme houby ci stromu a pusobí
tak proti jinak velmi svudné možnosti "zamilování se" do abstrakt
typu slova pojmu ci cen a penez v ekonomickém smyslu. Rovnež
,umožnuje sofistikovanou a kultumí formou zohlednovat "amatérský"
typ obdivu vuci živým bytostem a bráni rozpadu vztahu k nim na "tvr-
dou vedu" a "zoofilii" bez jakékoli mezipolohy. Portmannova "šetmá
redukce" zaujímá rozumne vyvážené stanovisko mezi obema extrémy,
které jsou podle zásady Orwellova doublethinku soucasnou spolec-
ností soucasne - mezi spatrováním naprosté rozdílnosti mezi lidským
a mimolidským svetem novovekými humanitními naukami a vetšinou
filosofických škol ajejich naprostým a bezvýhradným ztotožnením

sociobiologií - kdo má oci k videní vidí, že clovek (a jeho svet) je by-
tost svým zpusobem výjimecná a zároven legitimní soucást "jednoho"
sveta, vcetne sveta živého.

Príroda a kultura

Prakticky všechna lidská spolecenství vždy odlišovala lidský svet od
mimolidského jako cosi svébytného a protikladne jiného. Celá rada
lidských spolecenství nahlížela i z hlediska telesného na cloveka jako
na neco nehotového, nedokonalého, co k dosažené plného lidství po-
trebuje ješte ruzných zásahu do telesné integrity, nekdy telo z hledis-
ka funkcního vážne poškozujících. Mnoho spolecností provádelo napr.
rozmanité manipulace se zuby - barvení na cernou ci jinou "nepriro-
zenou" barvu v nekterých kontextech proto, "aby nebyly jako zuby
psu", dále jejich inkrustace polodrahokamy, rozmanité sbrušování ci
vyrážení predních rezáku (napr. u nekterých australských kmenu pri
mužské iniciaci). Velmi rozšírené byly i rozmanité deformace dosud
mekkých detských lebek bandážováním, a to ve smyslu oploštování
cela, popf. vytvárení úzkých vežovitých hlav ci "rohu" pri ponechání
volného rustu tuberaparietalia; v Evrope tento zvyk vymizel až pocát-
kem železné éry. Zcela mysteriózním úkonem, v prítomné dobe už
neprovádeným, byly trepanace lebek, úspešne vyhojované a casto
mnohonásobne opakované, známé z bronzové éry Evropy i cetných
dalších regionu, napr. Peru; otázkou zustává, zda úcel byl "magický",
neurochirurgický, terapeutický po proražení lebky ci jaký jiný. Zcela
specifickým fenoménem byly bandážováním a lámáním dosahované
deformace ženských nohou v Cíne, kde se pocínaje dynastií Ming roz-
šírily z aristokratických vrstev postupne na celou populaci (Dálný
Východ má i jinak zálibu v abstrozitách a mrzacících deformacích -
bonsaje, závojnatky, dlouhoocasí kohouti atd.). Tento zásah, znemož-
nující Jinou chuzi nežli bolestivé cupitání po dome a jeho nejtesnej-
ším okolí, bývá nekdy interpretován jako opatrení garantující žen-
skou vemost a zamezující cizoložství. Je dobre si uvedomit, že tím
obrovský a lidnatý region pricházel deJacto o pulku své pracovní síly
a že chudému cínskému rolníkovi by zajisté byla vítanejší pomoc v poli
nežli než absolutní garance otcovství u všech potomku (motiv byl na
vedomé úrovni estetický - miniatumí umele získaná šlapadélka typu
"zlatých lilií" byla traktovánajako "krásná", prirozene formované nohy
jako "ošklivé"). [Na lidské pociny všeobecne, práve tak jako na živé
organismy, nelze aplikovat "hokynárský koeficient" v tom smyslu, jak
jej objevil, snad pod kalvínským vlivem, raný novoveký kapitalismus
a promítl do prírody ve smyslu "maximalizace hmotného prospechu".
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