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Když se řekne Johny Gray, zdaleka nejen českým čtenářům se vybaví, pokud vůbec někdo, autor série knih o ženách a o mužích,o tom,co lze od sebe vzájemně očekávat. Asi nejpopulárnější z oněch příruček je spisek Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Jméno John Gray ovšem nese i profesor moderního evropského myšlení na London School of Economics. Předloňská kniha Slamění psi; s podtitulem O lidech a jiných zvířatech, je prvním česky vydaným titulem tohoto "filozofa pesimismu".

Vydán vichrům napospas

I francouzsky píšící filozof rumunského původu É. M. Cioran (1911-1995), označovaný za nejradikálnějšího skeptika 20. století, vychází ve srovnání s Grayem jaksi umírněně. Dřívější filozofové pesimismu, jichž je Cioran svého druhu završitelem, totiž vedli svůj skeptický náhled na lidstvo a svět v dialogu, byť ostrém a nerudném, s tradičními kategoriemi. Především s Bohem, jehož přes veškeré spílání a odmítání i popírání brali na vědomí. Grayova kniha je v tomto smyslu zcela nahá, fičí v ní k 1idstvu lhostejný kosmický vichr. Slamění psi rovněž postrádají jakýkoliv heroismus osamělce, jenž z ústraní, ze své filozofické jeskyně, odmítá zkonvenčnělý,otupělý náhled na svět vezdejší. Gray pouze a jen skepticky podotýká, vypočítává, domýšlí.
Vyjadřuje se aforisticky -v tom připomíná právě Ciorana, jehož dvakrát na svoji podporu cituje, nebo Nietzscheho, u něhož však shledává fatální podléhání některým nebezpečným iluzím. Gray rozhodně není strhující stylista či extatik nicoty. "Zlá" věcnost a informovanost, formulační neslitovnost, to na téhle knize děsí především. I když: utěšovat se můžeme, že Gray z této věcnosti sem tam slevuje a pak argumentuje vágněji a chtěně - a drtivost je tím v konečném výsledku trochu "změkčena". Jenže slova jako pesimismus, skepse, útěcha či naděje vyjadřují lidské přesvědčení, že člověk, jeho existence na Zemi, má zvláštní význam, ba že svět byl stvořen a má být uspořádán k tomu, aby naplnil lidské představy. Gray s něčím takovým absolutně nepočítá: " V této knize jsem se snažil předložit názor na svět, v němž člověk není středem věcí," zní první věta Slaměných psů. Autor vychází z darwinistické determinace - člověk je toliko určitou
fází vývoje života jako takového, pokrok je abstrakce vytvořená "z odložených křesťanských představ", i odbožštěný humanismus s jeho vírou v pokrok je pouze světská verze víry křesťanské.
Vyčerpávání Země je přirozeným důsledkem podstaty agresivního primáta zvané; ho člověk. Tu planetu však nezničí: život jako takový si to "zařídí". Lidstvo vyhyne, nebo alespoň bude muset radikálně Snížit svůj počet - právě v zájmu udrženi života. Dobrovolný návrat do předtechnologického stadia je přitom nemyslitelný; právě proto, že vše plyne a vyvíjí se. Lidé maji k dispozici mnohem méně možnosti volby, než se domnívají, neboť žiji pod diktátem svých okamžitých potřeb, z nichž většina se navíc projevuje nevědomě. Člověk cosi koná, aniž přesně ví, proč vlastně. 

Prostě se dívat
Ve výčtu vývodů Grayovy antiiluzivní mašiny by se dalo pokračovat. Nutno dodat, že londýnský profesor je bouračem iluzí západní civilizace. Přijatelnější mu přijde přístup některých východních myslitelů, oproštěných od kategorie morálky a koncentrovaných na zvládnutí toho, co přináší přítomná chvíle, bez dlouhodobých plánů a "tvrdého" usilování všemu navzdory. Odtud také motto i titul knihy: "Nebe a země neznají lidskost, zacházejí s myriádami tvorů jako se slaměnými psy. Lao-c'.“
"Dobrý život nespočívá ve snech o pokroku, ale ve schopnosti zvládnout tragické eventuality," říká na konci knihy Gray, "Ostatní zvířata nepotřebují smysl života. v rozporu se sebou samým se lidské zvíře bez něj neobejde: Nemohli bychom připustit, že cílem života je prostě vidět?" S pamfletickým podotýkáním Johna Graye je velmi snadné rázně nesouhlasit, ale i souhlasit, to dle osobního přesvědčení. Daleko obtížnější je provozovat ono " vidění" zbavené filtrů, ochran, ulehčujících předsudků.
V tomto ohledu Slamění psi mohou být konstruktivním nakopnutím. Že se u čtenáře toto procitnutí může obrátit i proti Grayovi? To je v řádu věci. .
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