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Německý spisovatel a lesník Peter Wohlleben:

O tajném životě stromů
Štěpán Kučera

Petera Wohllebena 
po celém světě proslavil 
bestseller Tajný život 
stromů (česky Kazda 
2016), v němž se zaměřu-
je na to, jak spolu stromy 
komunikují a co cítí. Jeho 
nejnovější česky vydaná 
kniha Než stromům dojde 
dech (Kazda 2021) se pak 
zabývá stromy ve vztahu 
ke změnám klimatu. 
V rozhovoru nad oběma 
knihami jsme se věnovali 
fascinujícím objevům 
současné biologie, 
ale i mezím lidského 
porozumění lesním 
ekosystémům.

)S( V knize Tajný život stromů 
píšete, že stromy cítí bolest. Jak 
to můžeme vědět?

Zabývá se tím například Franti-
šek Baluška, český vědec působí-
cí na univerzitě v Bonnu, spoluza-
kladatel oboru neurobiologie rost-
lin. Položil si právě tuhle otázku 
– zda rostliny můžou cítit bolest. 

Pokud je bolest jen vyslaný sig-
nál, na nějž následuje chemická 
odpověď, může se jednat o auto-
matismus, refl ex. Ale rostliny pro-
dukují také substance potlačující 
bolest, jako to děláme ve streso-
vých situacích my lidé. Když po-
dáte sedativa člověku, přestane je-
ho tělo tyto substance produkovat. 
A když podáte sedativa rostlině, 
zachová se úplně stejně. Kdyby bo-
lest byla jen refl ex, nebylo by nut-
né ji potlačovat. Když tedy rostli-
na produkuje tyto utlumující látky, 
a přestane pod vlivem sedativ, je to 
náznak, že i rostlina pociťuje bo-
lest a je svým způsobem vědomá.

Samozřejmě to zní neuvěřitelně 
a současná biologie tu může půso-
bit trochu ezotericky, ale jde o zá-
věry relevantních vědeckých vý-
zkumů. 

)S(  Takže říkáte, že rostliny 
mají vědomí?

Otázkou samozřejmě je, co je to 
vědomí nebo co je inteligence. Po-
řád nevíme, jak se v našich moz-
cích rodí i ty nejjednodušší myš-
lenky. Takže si pokaždé řekneme, 
že nezáleží, co to vlastně je, ale 
zkrátka my lidé to máme a ostatní 
formy života ne. Vyhrazujeme si 
tím jakousi exkluzivitu.

Ale myslím si, že jestli něco ja-
ko vědomí existuje, pak ho muse-
jí mít i rostliny. Protože znají hra-
nice svého těla, vyvinuly si indivi-
duální strategie přežití, pravděpo-
dobně cítí bolest, starají se o své 
potomky, a dokonce dokážou po-
mocí kořenů rozeznat vlastní pří-
buzné. 

Huseníček rolní, který je pro bo-
taniky něco jako laboratorní myš, 
protože se na něm dobře provádě-
jí pokusy, je přímo schopný vidět 
– tedy vizuálně rozpoznávat – me-
zi okolními rostlinami nejen pří-
slušníky stejného druhu, ale přímo 
členy vlastní rodiny. 

Další zajímavou rostlinou je na-
příklad liána Boquila trifoliolata, 
která se chová jako chameleon – 
umí napodobovat tvary listů ostat-
ních rostlin. 

Současné biologické výzkumy 
nám odhalují tolik úžasných věcí, 
že o tom všem ani nestíhám psát.

)S( Velkou část knihy Tajný ži-
vot stromů jste věnoval komuni-
kaci rostlin, včetně možnosti, že 
se kořeny mezi sebou dorozumí-
vají zvukem. Jsou ve výzkumu 
rostlinné komunikace nějaké no-
vé objevy?

Například z loňského výzkumu, 
který proběhl v Lipsku, vyplývá, 
že se duby dorozumívají s ptáky, 
aby se zbavily housenek. Duby 

spolu také dokážou komunikovat 
přes stovky kilometrů – na tako-
vou vzdálenost synchronizují své 
květy. Pořád nerozumíme tomu, 
jak to dělají, ale víme, že to fungu-
je a že je to nezávislé na vnějších 
vlivech typu počasí.

Jeden aktuální britský výzkum 
se pak věnuje houbám. Vědci srov-
návali elektrické signály při komu-
nikaci hub a při komunikaci lidí 
a zjistili, že oba typy signálů si jsou 
velmi podobné. Zdá se, jako by 
houby dokázaly tvořit celé věty, 
což na první pohled působí blázni-
vě. Ta studie se ke mně dostala za-
čátkem dubna a chvíli jsem si my-
slel, že jde o aprílový žert.

)S( Můžou podle vás stromy 
cítit emoce jako třeba smutek?

Nejsem si samozřejmě stopro-
centně jistý, jestli na stromy může-
me aplikovat lidský koncept smut-
ku, ale ta představa se mi líbí. Zná-
me například fenomén, kdy se dva 
stromy, které rostou dostatečně ve-
dle sebe a mají se navzájem rády, 
„obejmou“ a dál rostou společně ja-
ko jeden strom. Když jeden z těch 
původních stromů pokácíte, druhý 
obvykle do pár let uhyne. Připomí-
ná mi to starší lidské páry.

)S( V závěru knihy píšete, že 
jednou možná porozumíme ja-
zyku stromů a získáme materiál 
pro úžasné příběhy. Jak by tako-
vé příběhy vyprávěné stromy mo-
hly vypadat?

Je to pro nás těžko představitel-
né: stát celý život na jednom mís-
tě. Na druhou stranu, když doká-
žete komunikovat na stovky kilo-
metrů, získáte obrovské množství 
informací, a budete tak mít pově-
domí o spoustě věcí. Život stromu 
je pomalejší než život člověka, ale 
nemyslím si, že by stromy vníma-
ly svůj život jako pomalý – z psy-
chologie víme, že vnímání rych-
losti času je subjektivní, nudné dny 

nám můžou připadat jako měsíce 
a jindy zase čas ubíhá zběsile rych-
le. Stromy možná neprožívají tolik 
věcí jako my, ale zase žijí mnohem 
déle, takže nakonec třeba budou 
mít podobný počet zážitků. 

Život stromů lze přirovnat k ži-
votu lidí – znají přátelství i nepřá-
telství, bojují spolu, dějí se jim dob-
ré i špatné věci, zažívají úrazy… 
Takže prožívají fascinující životy. 
Jen by o nich vyprávěly asi úplně 
jinak, než jsme my lidé zvyklí.

)S( Jestli mají stromy vědomí 
a dokážou cítit bolest, není na-
konec nemorální používat dřevo?

Je to stejné jako s využíváním 
zvířat. Velkochovy, v nichž zvířa-
ta trpí, jsou nemorální – a  stej-
ně tak jsou nemorální plantáže na 
dřevo. Monokulturní výsadby jsou 
takovými „velkochovy“, v nichž 
stromy trpí a nemůžou naplňovat 
své přirozené potřeby. Jsou proto 
choulostivé a  často hynou v dů-
sledku chorob či kalamit. To má 
pak mimochodem dopad i na naše 
životy, protože stromy na takových 
plantážích nám nedávají užitek, ja-
ký potřebujeme. Ve srovnání s pří-
rodními, nedotčenými lesy mají ty-
to stromy z  „velkochovů“ méně 
kvalitní dřevo, méně zadržují vodu 
a méně ochlazují atmosféru.

)S( V České republice lesy mo-
mentálně produkují více CO2, 
než kolik ho pohlcují, a jsou tedy 
emitentem skleníkových plynů. 
Co se s tím dá dělat?

Myslím, že bychom hlavní prá-
ci měli nechat na přírodě a co nej-
méně jí do toho zasahovat. Žád-
ný uměle vysazený les není lepší 
než les přírodní. Pokaždé, když se 
snažíme vytvořit lepší les, nako-
nec zjišťujeme, že to nefunguje. 
Za neutěšenou situaci našich lesů 
nemůže klimatická krize, ale my 
sami – klimatická krize jen zvidi-
telňuje naše dlouhodobé chyby.

V současnosti trpíme velmi vy-
sokými teplotami. A v nedotčených 
lesích jsou teploty až o deset stup-
ňů nižší než v lesích uměle vysa-
zovaných, a navíc v nich více prší 
– toho si už před dvěma sty lety 
povšiml slavný vědec Alexander 
von Humboldt, dnes to máme po-
tvrzené satelitními daty. 

Zdá se, že nastává konec lidmi 
vytvořených lesů, protože prostě 
nefungují. My vlastně nevíme, jak 
les pracuje. Určité věci dokážeme 
změřit, ale pořád neznáme ani vět-
šinu druhů organismů, které ho 

obývají, a to ani u nás v Evropě. 
Odhaduje se, že až osmdesát pro-
cent druhů je dosud neobjeveno – 
týká se to především bakterií a hub; 
obě tyto skupiny organismů přitom 
mají pro ekosystém lesa obrov-
skou důležitost.

)S( Ale existují vůbec nějaké 
opravdu přírodní lesy? Není kaž-
dý les na světě nějak ovlivněný 
lidskou činností? A  není proto 
určitá forma lidské intervence 
v současnosti nezbytná?

To je těžká otázka. Možná v ně-
kterých výjimečných případech je 
lidská intervence vhodná, kupří-
kladu když je vzdálenost mezi dvě-
ma lesy příliš velká, takže se se-
mena nemůžou šířit pomocí větru 
nebo ptáků – v takovém případě si 
lze představit výsadbu, samozřej-
mě jen původních druhů stromů. 

Máte pravdu, že na planetě sku-
tečně neexistuje žádné místo, jež 
by nebylo ovlivněné činností člo-
věka, v současné době třeba mikro-
plasty nebo znečištěním vzduchu. 
Ale ve všech případech si příroda 
dokáže poradit líp, než bychom to 
dokázali my. 

Tím nechci říct, že by neměla 
existovat produkce dřeva, jen že by 
se stromy neměly uměle vysazo-
vat, a když se nějaké stromy mají 
kácet, musí se zvažovat, jestli to 
pro daný les nebude příliš, jestli to 
nenaruší jeho rovnováhu.

)S( V knize Než stromům dojde 
dech navrhujete řadu konkrét-
ních kroků, jak lesům pomoci, 
včetně zvláštní daně pro dřevo-
zpracující průmysl…

Ano, můžeme se zaměřit třeba 
jen na chladicí efekt. A protože, jak 
už jsem řekl, díky satelitním měře-
ním víme, že v přírodních lesích se 
drží nižší teplota než v uměle vy-
sazených plantážích, pak by vlast-
níci takových plantáží měli dostá-
vat nižší státní podporu. Když vlast-
ník vykácí stromy příliš brzy, les 
se zase oteplí, a proto by měla být 
vyšší i cena takového dřeva. Dře-
vo by tedy celkově mělo být draž-
ší, protože do něj musíme započí-
távat klimatické efekty. Nemělo by 
se ani pálit – což je věc, kterou 
bude pravda v dnešní energetické 
krizi těžké prosazovat. 

Uměle vysazované monokultu-
ry jsou zároveň hlavním zdrojem 
lesních požárů, které v současnos-
ti vidíme i  v  Evropě – nedávno 
jsme ostatně jeden takový zažili 
přímo na česko-německé hranici.

výběr salonu, knihyvýběr salonu, knihy
Mira Marcinów: Osiřelec
knihu vybral Miroslav Stuchlý

Polská fi losofka a psycholožka Mira Marcinów 
se v  debutovém románu pokouší zachytit svůj 
vztah s matkou (důvěrný a těsný na vzdálenost 
řas, kterými ji šimrala po tváři) a vyrovnat se s její 
smrtí. Zvolila netradiční strukturu a knihu rozdě-
lila do čtyř částí členěných na kratší úseky tvoře-
né někdy jediným odstavcem nebo jen krátkou vě-
tou. Fragmentární forma jako by odrážela autor-
čin stav: duševní roztříštěnost po ztrátě člověka, 
ke kterému ji vázalo silné pouto. Název knihy od-
kazuje k včelstvu bez matky, které obvykle nepře-
žije a zaniká. S pocitem takové opuštěnosti boju-
je i autorka, která popisuje své dojmy a vzpomínky od dětství přes těž-
ké období, kdy o matku umírající na rakovinu pečovala, až po chvíle 
duševní prázdnoty po jejím odchodu. Kniha je zároveň silnou emotiv-
ní výpovědí dcery, jejíž láska nebyla vždy plně opětována.

 Přeložila Lucie Zakopalová. (Argo)

Jacek Pomorski: Pražské svátky radosti
knihu vybral Miroslav Stuchlý

Polský novinář a  teatrolog Jacek Pomorski 
(vlastním jménem Jacek Cieślak) pojal svou debu-
tovou prózu Pražské svátky radosti jako svébytnou 
básnickou oslavu Bohumila Hrabala a českého pi-
va. Protagonista, kterého lze snad do jisté míry zto-
tožnit s autorem, prchá z Varšavy od všedních sta-
rostí do města zaslíbeného zlatavému moku. V ra-
dostném opojení proplouvá Prahou a  jejími vý-
čepy, jako by to byla zastavení na poutní cestě, 
účastní se liturgií celebrovaných hospodskými 
a snaží se na čtenáře přenést své okouzlení atmo-
sférou lokálů, které tu nahrazují zpovědnice a kos-
tely. S použitím hrabalovské repetitivnosti i s notnou dávkou vtipu ne-
chává ve snových scénách ožít a promlouvat nejen Hrabala samotného, 
ale též Franze Kafku, Mozarta nebo postavy z jeho oper. Výsledkem je 
mimořádně poučený i zábavný průvodce Prahou.

 Přeložila Anna Šašková Placová. (Novela bohemica)
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Za neutěšenou 
situaci našich lesů 
nemůže klimatická 
krize, ale my sami 
– klimatická krize 
jen zviditelňuje naše 
dlouhodobé chyby

Co vlastně dělá Annie Ernau-
 xová tak zvláštního, že mo-

hla minulý týden obdržet Nobe-
lovu cenu za literaturu? Nobe-
lův výbor ocenil její celoživotní 
„odvahu a  klinickou pronika-
vost, s níž odkrývá kořeny, od-
cizenost a  kolektivní omezení 
osobní paměti“. 

Francouzka Ernauxová zachra-
ňuje paměť v  osudovém a  ne-
překonatelném průniku osobní-
ho s  kolektivním; je to paměť 
těch, na které se na velkých plo-
chách historiografi e zapomíná, 
neboť kvůli své rase, třídě, půvo-
du či pohlaví nejsou vidět. Jedi-
nečné se zde stává jedním z mno-
ha a má dvojí sílu. Snese tedy 
opakování a je i „mytickým vzo-
rem“ ve smyslu, v jakém o mo-
derních mytologiích psal Roland 
Barthes.

Barthesova práce s fotografi í, 
odkrývající to osobně jedineč-
né a  neopakovatelné v  pozadí 
zobecnitelné a společné zkuše-
nosti, je živlem psaní Ernauxo-
vé, která zastavuje a vykládá čas 
podobně, jako když si při ro-
dinné sešlosti zvolna prohlížíme 
stará fotografi cká alba. Možná 

i  proto ona zdůrazňovaná leh-
kost nebo snadnost čtení jejích 
knih.

Zachránit paměť, to byl hlav-
ní smysl práce řady francouz-
ských intelektuálů ve 20. století. 
Nebylo to jen tak. Slavné Prous-
tovo Hledání ztraceného času, 
v němž se Marcel zjevuje jako 
singularita, tedy neopakovatelná 
jedinečná bytost, reaguje mimo 
jiné i  na Freudovo zjištění, že 
centrem vědomí, snad i esencí 
člověka je paměťová stopa. Bez 
paměti mizíme nejen jako oso-
by, ale také jako lidé v kolek-
tivní psychice. Zachraňování pa-
měti coby zbraň proti existen-
ciální úzkosti, která může mít, 
jak dnes intenzivně cítí stále ví-
ce lidí v žalech všeho druhu, i ko-
lektivní podobu. 

Je-li centrem nás samých pa-
měť, je třeba ji chránit, znovu ji 
nacházet, nekonečně rekonstruo-
vat, aby s námi nezmizela ze svě-
ta. Filosof Jacques Derrida za-
chraňoval paměť psaním, nejen 
paměť svou, ale i těch, kteří ne-
píšou nebo psát nemohou. Co 
nelze vyslovit, je možné, dokon-
ce nutné napsat, tvrdil Derrida. 
Někde v tomto prostoru vypisu-
je své „paměti“ (mémoires) také 
Ernauxová, s podobným vnitř-
ním puzením a touhou nějak za-
chovat, co nemá a nesmí zmizet.

Autofi kce dvaaosmdesátileté 
nobelistky jsou považovány za 
zakládající vzor tohoto „žánru“, 
ale též za příklad vlivného femi-
nistického psaní, které se nebojí 
popisovat třídní rozdíly. Jsou to 
knihy plné paměti, a přece v nich 
jen výjimečně narazíte na senti-
mentalitu. Psaní žene jiná snaha, 
jak to v knize Roky v aktuálním

českém překladu říká sama 
Ernauxová: „…zachytit 

něco z odrazu kolektivní 
minulosti, promítané 

na plátno individuální 
paměti.“

Autor je 
novinář 

a fi losof.

Petr Fischer

NOBELISTKA
ZACHRAŇUJE PAMĚŤ

Je-li centrem nás 
samých paměť, 
je třeba ji chránit


