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Úvod

Lidé si odpradávna, od úsvitu lidských dějin, rádi vyprávějí příběhy. Už za doby lovců
a sběračů se scházeli kolem ohně, povídali si, vyměňovali si zkušenosti a utvářeli společenství. Dnes si také vyprávíme příběhy, i když díky moderním informačním technologiím trpíme spíše jejich nadbytkem než nedostatkem, a ony jsou pak často roztříštěné,
„roztěkané“. Pokusme se této pasti vyhnout a říci si něco o „velkém lidském příběhu“,
od zrození našeho vesmíru přes vznik a vývoj života na Zemi až po konečné vyústění
lidských dějin, jak si jej dnes představujeme.
Bůh k nám kdysi mluvil skrze proroky, alespoň pokud věříme tomu, co je zapsáno
ve Starém zákoně. Pak jako by se odmlčel. Dost možná jen změnil způsob komunikace
a promlouvá k nám skrze vědu. A jednou s námi, jak doufáme, bude promlouvat přímo.
O vyprávění „velkého příběhu“, tedy hledání odpovědi na otázku, kdo jsme, odkud
přicházíme a kam směřujeme, se už snažilo hodně lidí. Zde se pokusíme o celostní,
syntetický pohled s vědomím, že není v našich silách zachytit vše důležité a podstatné.
Podíváme se do minulosti, kterou můžeme různě interpretovat, ale nemůžeme ji změnit. Podrobněji prozkoumáme současné dění a výzvy, protože ty předurčují budoucí
události. A pokusíme se nahlédnout do možných budoucností. Není-li totiž budoucnost
předem daná, předurčená, může se vyvíjet různými směry, které my můžeme svými
aktivitami ovlivnit. Budoucnost tedy nedokážeme plně poznat, ale můžeme ji do jisté
míry utvářet.
Na této cestě se budeme opírat o oba zdroje našeho poznání – o víru (věci zjevené)
a vědu (věci poznané). Už v době sepsání bude tento příběh vlastně zastaralý. Odehrají
se nové události, o nichž dnes nic nevíme a které pohled na svět kolem nás ovlivní,
možná dost zásadně. Ale to je naším údělem. Dokud jsme poutníky po této zemi, naše
poznání je nedokonalé, mění se a vyvíjí. Přesto však, snad aspoň pro některé, bude tento
příběh inspirativní při hledání smyslu našeho pobývání v tomto hmotném vesmíru,
ohraničeném pro nás prostorem a časem.
Toto vyprávění volně navazuje na publikaci Udržitelný rozvoj, která byla vydána
v roce 2011. Ta byla obšírnější, více faktografická a soustředila se především na žádoucí
scénář budoucího rozvoje lidského společenství – dlouhodobě udržitelný rozvoj. Řada
údajů z roku 2011 je již zastaralých, ty jsem se snažil aktualizovat. Zároveň se pokouším
soustředit na to, co v „lidském příběhu“ považuji za nejpodstatnější, nejvíce inspirativní
a co se v průběhu jednotlivých let příliš nemění.
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Zřícenina pevnosti v centrální části Tibetu

2

Minulost

2.1

Počátek

Na počátku bylo Slovo,
to Slovo bylo u Boha,
to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně
a bez něho nepovstalo nic,
co jest. V něm byl život
a život byl světlem lidí.
To světlo ve tmě svítí
a tma je nepohltila. (J1, 1–5)
Takto nám vznik našeho vesmíru zjevuje Bible. „Slovo“ (hebrejsky „dabar“) můžeme
chápat jako tvůrčí akt („činit“). Zajímavá je zmínka o světle. Ve slově (tvůrčím aktu) byl
život a život byl světlem lidí. Světlo dost možná propojuje přirozený svět (náš vesmír)
a nadpřirozený svět. Podle Einsteinovy teorie relativity nic nemůže dosáhnout rychlosti
světla, kromě světla. Podstata světla je pro nás záhadou. Víme jen, jak je světlo přenášeno – proudem částic neboli fotonů. Podle teorie relativity má světlo zvláštní chování.
Logicky bychom očekávali, že čím rychleji poletíme vesmírem, tím by měla být relativní
rychlost světla vzhledem k nám menší. Jenže je to jinak. Ať cestujeme ke světlu nebo
od něj, pozorovaná rychlost světla zůstává stejná.
Představme si nyní odhmotněného pozorovatele, který cestuje rychlostí světla. Podle
Einsteinových rovnic pozorovatel z pohledu světla nikam necestuje a zabere mu to nulový
čas. Ať už je světlo cokoliv, zdá se, že existuje v říši, kde není žádné předtím a potom. Je
pouze nyní. (Russell, 2008)
Teorie relativity i kvantová teorie považují světlo za fenomén mimo prostor a čas.
Světlo je tedy možná klíčem k tajemství vesmíru, k prolomení bariéry času a prostoru.
Čas a prostor jsou přitom dva různé projevy hlubší reality, časoprostorového kontinua.
Tedy čehosi za prostorem a časem, avšak s potenciálem projevit se jako prostor i jako
čas. Ve fyzice se ukazuje, že světlo je absolutní veličina. Prostor, čas, hmota a energie
nejsou stálé. Světlo tedy může být prvním projevem podstaty veškeré existence, nejjemnější úroveň stvoření, nejblíže, kam se můžeme dostat k tomu, co spočívá za všemi
formami. (Russell, 2008)
Lidé, kteří prošli klinickou smrtí a dostali se velmi těsně k hranici mezi přirozeným
a nadpřirozeným světem, mluví obvykle o setkání s duchovní bytostí, kterou vnímají
jako intenzivní, jasně zářící, avšak neoslepující světlo. Mystiky nazýváme „osvícenými“
lidmi.
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Albert Einstein kdysi prohlásil, že do konce života už by se chtěl věnovat jen studiu
světla. Možná měl správné tušení, že světlo spojuje svět přirozený s tím, co je za tímto
světem, se světem nadpřirozeným.
O vzniku našeho přirozeného světa mluví První kniha Mojžíšova (Genesis):
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Země byla pustá a prázdná.
A nad propastnou tůní byla tma.
Ale nad vodami se vznášel duch Boží.
I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
Věděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. (Gn 1, 1–4)
Co nám o vzniku světa říká naše současné vědecké poznání, kterého jsme se dobrali
rozumem? V roce 1929 si Edwin Hubble všiml, že ať se podíváte do vesmíru kamkoliv,
vzdálené galaxie se pohybují velkou rychlostí směrem od nás. Vesmír se tedy rozpíná. To
napovídá, že kdysi dávno nastal okamžik nazývaný velký třesk (Big Bang). V okamžiku
zrodu vesmíru byly teplota, hustota hmoty a zakřivení vesmíru nekonečné. Takový stav
matematici nazývají singularitou.
Einsteinova obecná teorie relativity v takovém okamžiku přestává platit a nemůže
být použita k vysvětlení toho, jak vesmír začal (jaký má počátek), ale pouze toho, jak
se vyvíjel později. (Hawking, 2010) Astronomové se domnívají, že velký třesk se udál
před 13,7 miliardami let a trval jen zlomek sekundy, přesněji 10-43 sekundy. Pak začal
existovat prostor, hmota, záření i čas. Co bylo předtím, tedy v bodě nula vzniku vesmíru
či před ním, nevíme. A možná se to ani nedozvíme, protože tam, kde neexistují naše
přírodní zákony, dostáváme se mimo náš přirozený svět.
Poté se vesmír neuvěřitelně rychle rozpínal, podle matematických výpočtů se během
této inflační fáze rozměry vesmíru zvětšily 1030násobně během pouhé 10-35 sekundy.
To se zcela vymyká našemu chápání a představám, protože kdybychom měli minci
o průměru 1 cm, zvětšila by se náhle na rozměr deseti milionů galaxií. (Hawking, 2010)
Naše galaxie, Mléčná dráha, je jednou z přibližně 100–140 miliard galaxií ve známém
vesmíru. Každá z těchto galaxií obsahuje přibližně 100 miliard či více hvězd. Jedna
z nich je Slunce, kolem kterého obíhá planeta Země a sedm dalších planet.
Jak se vesmír po velkém třesku rozpínal, snižovala se jeho teplota. Jednu sekundu
po vzniku vesmíru klesla „téměř nekonečná teplota“ (kterou nelze definovat) na asi
deset tisíc milionů stupňů. To je přibližně tisícinásobek dnešní teploty ve středu Slunce.
V tomto okamžiku obsahoval vesmír převážně fotony, elektrony a neutrina a jejich
antičástice spolu s malým množstvím protonů a neutronů.
Asi 100 sekund po velkém třesku klesla teplota vesmíru na tisíc milionů stupňů.
Protony a neutrony se začaly spojovat a vytvářet jádra atomů deuteria neboli těžkého
vodíku. Jádra deuteria se potom spojovala s dalšími protony a neutrony a vytvářela
jádra helia. Po zhruba milionu let (kdy vesmír pokračoval v rozpínání) poklesla teplota
na několik tisíc stupňů. Elektrony a jádra atomů se začaly spojovat a vytvářet atomy
vodíku a helia.
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Vesmír se nadále rozpínal a chladl. Vodíková a heliová mračna se začala vlivem
gravitační přitažlivosti shlukovat a vytvářet obrovské zárodečné galaxie (protogalaxie).
Proces shlukování pokračoval i uvnitř protogalaxií. Začaly vznikat prvotní protohvězdy,
které byly milionkrát větší, než jsou dnešní největší pozorovatelné hvězdy.
Později se rozpadl plyn v galaxiích do menších mračen, která se hroutila díky své
vlastní gravitaci. Jak se mračno smršťovalo, teplota plynu rostla, až byla dostatečně
vysoká na to, aby se zažehly jaderné reakce. Ty opět přeměňovaly vodík na helium.
Hmotnější hvězdy musejí být žhavější, aby vyrovnaly svoji silnější gravitační přitažlivost. Termonukleární fúze v nich probíhá tak rychle, že tyto hvězdy spotřebují
svůj vodík během několika stovek milionů let. Potom se smrští, tím se znovu zahřejí
a začnou přeměňovat helium na těžší prvky, jako je uhlík a kyslík. Následně se centrální
oblasti zhroutí do velice hustého stavu, a vytvoří se tak neutronová hvězda nebo černá
díra. Vnější vrstvy hvězdy mohou být odvrženy v obrovské explozi, nazývané supernova. Některé těžší prvky, které vznikly ke konci života hvězdy, jsou odmrštěny zpět do
galaktického plynu a stanou se surovinou pro příští pokolení hvězd.
Naše Slunce je hvězdou druhé nebo třetí generace a obsahuje přibližně dvě procenta
těžších prvků. Slunce vzniklo asi před pěti miliardami let z rotujícího mračna plynů,
které tvořily zbytky z předchozích supernov. Malé množství těžších prvků se shluklo
a vytvořilo tělesa, která dnes obíhají Slunce ve formě planet.
Teorie velkého třesku je elegantní a úchvatná. Josef Svoboda (Svoboda, Nováček,
2002) však upozorňuje, že bychom měli mít na paměti, že to vše mohlo být i jinak, než
si představujeme a než to kosmologům a astrofyzikům ukazují matematické rovnice.
Naše poznání vesmíru není konečné. Spíše můžeme říct, že naše poznávání vesmíru je „nekonečné“, nikdy nekončící. Einstein svojí teorií relativity úplně změnil
naše vnímání hmoty a energie. Kvantová mechanika jde ještě dál a mluví o podvojné
manifestaci existující reality. Poslední objevenou elementární částicí hmotného světa
jsou jednorozměrné „struny“ (strings). To jsou téměř nekonečně malá kvanta vlnící se
energie. Zastánci strunové teorie už přišli s novým konceptem „blán“ (branes), které
jsou vícerozměrné a lze jimi dobře vysvětlit strukturu vesmíru a hmoty v něm, prostoru
i času. Touto teorií lze také možná smířit rozpory mezi teorií relativity a kvantovou
mechanikou. Ale znovu zdůrazněme – je otázkou, jestli musí být nezbytně realitou to,
co ukazují matematické rovnice.

2.2

Vznik a vývoj života

Přírodní zákony tvoří systém, který je velmi přesně vyladěný. Tyto zákony platí v celém
vesmíru. Známé přírodní síly mohou být rozděleny do čtyř skupin (Hawking, 2010):
1. Gravitace. Je to síla nejslabší, ale dalekého dosahu a působí na všechno v přírodě
přitažlivě.
2. Elektromagnetismus. Působí na objekty, které nesou elektrický náboj. Je určující pro
celou chemii a biologii.
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3. Slabé jaderné interakce. Způsobuje radioaktivitu. V běžném životě s ní do styku
nepřicházíme.
4. Silné jaderné interakce. Tato síla udržuje protony a neutrony uvnitř atomových jader,
drží pohromadě i samotné protony a neutrony. Je zdrojem energie slunce a jaderné
energie.
Také většina fyzikálních konstant je v teoriích vysvětlujících vesmír velmi přesně vyladěna. Pokud bychom je jen nepatrně pozměnili, vesmír by byl jiný a s životem pravděpodobně neslučitelný. Stephen Hawking (2010) jako příklady uvádí:
– Kdyby byla slabá jaderná interakce slabší, než je, přeměnil by se v raném vesmíru
veškerý vodík na helium, takže by nevznikly normální hvězdy.
– Kdyby byla slabá jaderná interakce výrazně silnější, explodující supernovy by nevyvrhly své vnější oblasti do mezihvězdného prostoru, takže by v něm neexistovaly
těžší prvky, které jsou nezbytné pro vznik života na planetách.
– Kdyby byly protony jen o dvě desetiny procenta těžší, rozpadly by se na neutrony,
což by znamenalo konec atomů.
– Kdyby se součet hmotností kvarků tvořících proton změnil o deset procent, existovalo by mnohem méně stabilních atomových jader, z nichž jsme tvořeni. Součet
hmotností kvarků je naopak optimalizován tak, aby existoval co největší počet stabilních atomů.
– K tomu, aby se vyvinul život, je nezbytně třeba, aby planeta strávila miliony let na
stabilní oběžné dráze. To předurčuje počet prostorových dimenzí (tři dimenze), ve
kterých se nacházíme. Vzhledem ke gravitačnímu zákonu existují stabilní eliptické
dráhy pouze ve třech dimenzích. Kruhové dráhy jsou možné i v jiných dimenzích,
ale ty jsou nestabilní. Ve větším počtu dimenzí nemůže Slunce existovat ve stabilním
stavu.
Takové řeči by starozákonní člověk, žijící před několika tisíci lety, těžko rozuměl. A už
vůbec by neporozuměl fyzikálním zákonům a matematickým rovnicím, ze kterých jsou
výše zmíněné poznatky odvozeny.
Jak se tedy ke vzniku Země a života vyjadřuje Bible, resp. kniha Genesis?
První den stvořil Bůh světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil je od tmy.
Druhý den Bůh stvořil nebe: Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!
Třetí den Bůh nahromadil vody pod nebem na jedno místo, aby se ukázala souš.
Vznikla tedy moře a pevniny. Dále Bůh stvořil zelené rostliny s plody a semeny.
Čtvrtý den Bůh stvořil „světlo na nebeské klenbě“ (hvězdy). Dále Bůh učinil dvě
světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci (Slunce a Měsíc).
Pátý den Bůh stvořil živočichy žijící v moři i ptáky létající pod nebeskou klenbou.
Stvořil také veliké netvory (veleještěry?) a rozmanité druhy všelijakých okřídlených
létavců. A požehnal jim: Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se
rozmnoží na zemi.
Šestý den Bůh stvořil rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy
zemské zvěře. A pak Bůh stvořil člověka:
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Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem,
stvořil ho, aby byl obrazem Božím,
jako muže a ženu je stvořil.
A Bůh jim požehnal a řekl jim:
„Ploďte a množte se a naplňte zemi.
Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami,
nad nebeským ptactvem, nad vším živým,
co se na zemi hýbe.
Bůh také řekl: Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý
strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři
i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za
pokrm veškerou zelenou bylinu.
A Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Sedmý den pak Bůh dokončil své
dílo a přestal konat. Požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své
stvořitelské dílo. (Gn 1, 3–31; Gn 2, 1–3)
Zdůrazněme několik věcí, které z popisu v knize Genesis vyplývají:
1. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem.
2. Stvořil člověka jako muže a ženu, teprve společně tvoří celého člověka.
3. Lidé se mají stát správci této planety („naplňte zemi a podmaňte ji“).
4. Člověk i živočichové, ve kterých je živá duše, dostávají za potravu rostliny a jejich
plody. Člověk i živočichové jsou tedy Stvořitelem původně stvořeni jako býložravci,
nikoliv masožravci nebo všežravci.
5. Bůh vnímá, co učinil, jako velmi dobré. Sedmý den odpočívá a také pro člověka
tento den určuje jako den k rekreaci ve smyslu obnovení tvůrčí síly (re-creatio).
Jak vypadá naše současné poznání o vzniku života, ke kterému jsme se dobrali rozumem?
Jak jsme zmínili dříve, aby vesmír a život v něm mohl existovat, musí být velmi přesně
vyladěna celá řada fyzikálních konstant. Existuje ještě hypotéza multivesmírů, podle které
může existovat téměř nekonečný počet vesmírů (podle matematických výpočtů údajně
až 10500), které se vyskytují buď současně s naším, nebo v nějaké posloupnosti s odlišnými hodnotami fyzikálních konstant a možná i s jinými fyzikálními zákony. Náš vesmír
proto není zázračný, jedná se o nahodilý výsledek, včetně existence takových fyzikálních
vlastností, které umožňují vznik života a vědomí. (Collins, 2011) My však nejsme schopni
tyto vesmíry ani pozorovat, ani prokázat, a proto se jimi nebudeme zabývat.
Aby mohl vzniknout život na naší planetě, musí být i ona velmi přesně „vyladěna“,
resp. je třeba, aby byla splněna řada předpokladů (Bryson, 2003):
1. Dobré umístění
– Kdyby naše Slunce bylo 10× větší, vyhořelo by po už 10 milionech let namísto
po 10 miliardách let, a my bychom tu nebyli.
– Kdyby Země byla o 15 % dále od Slunce, zamrzly by oceány.
– Kdyby byla o 5 % blíže, vypařila by se voda.
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2. Správný typ planety
– Bez tekutého magmatu by na povrch z nitra Země nepronikaly plyny, které utvářely naši atmosféru.
– Tekuté magma a kovové nitro rotující Země vytvářejí magnetické pole, které nás
chrání před kosmickým zářením.
– Díky magmatu existuje pohyb tektonických desek, které přetvářejí neustále povrch Země. Kdyby Země byla zarovnaná (díky erozním procesům), byla by všude
pokryta čtyřmi kilometry vody, souš by neexistovala.
– Na Zemi máme ty správné chemické prvky ve správných proporcích.
3. Jsme dvojitou planetou
– Před 4,5 miliardami let se pravděpodobně vesmírné těleso velikosti dnešního
Marsu srazilo se Zemí a vyvržená hmota vytvořila našeho společníka, Měsíc,
který má průměr čtvrtiny zemského průměru.
– Měsíční gravitace udržuje Zemi, aby se otáčela správnou rychlostí a ve správném
úhlu, což vytváří stabilní prostředí pro dlouhodobý vývoj života.
4. Správné načasování
– Kdybychom se před 65 miliony lety nesrazili s asteroidem (o průměru asi 15 km),
nevymizeli by veleještěři, kteří byli na Zemi dominantní po 200 milionů let. Savci
by se nemohli vyvinout do dnešní podoby a člověk by tu nebyl.
Ukazuje se, že k evoluci jsou potřebná dlouhá období stability i krátká období velkých
změn, „katastrof “ přiměřené intenzity. Tím se zabývá teorie přerušovaných rovnováh.
(Eldredge, Gould, 1972)
Jak život na Zemi vznikl, je dodnes záhadou. Nevíme zatím, jak se tento vývoj udál,
a ještě méně toho víme, kam život směřuje a jaký je jeho smysl. Víme však, že cokoliv
způsobilo, že se život objevil, stalo se to jen jednou. A stalo se to velmi brzy, před 3,85
miliardami let. Přitom ještě před 3,9 miliardami let neexistoval pevný povrch a Země
byla žhavá. Život se tedy objevil, jakmile to bylo jen trochu možné. Je otázkou, jestli
to bylo „nějak“ předurčeno, jestli neživá hmota za příznivých podmínek nesměřuje
„zákonitě“ k vytváření živých forem.
Cokoliv kdy žilo na Zemi, mikroorganismy, rostliny, živočichové, vše se datuje k jednomu společnému začátku. Všichni, kteří se na jakékoliv úrovni těšíme ze života, máme
společné předky.
Francis S. Collins (2011) uvádí čtyři možná vysvětlení pro vznik života: ateismus,
kreacionismus, inteligentní design a teistickou evoluci.

1. Ateismus
Ateismus byl lidstvu téměř neznámý až do osmnáctého století, kdy nastala doba osvícenství a vzestup materialismu. Šlo vlastně o vzpouru proti tyranii vlády a církve. Když
revolucionáři ztotožnili církev s Bohem, došlo jim, že bude lepší, když se zbaví obou.
Sigmund Freud tvrdil, že Bůh patří do kategorie přání a snů.
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Ateismus má, dle mého názoru, jeden vážný problém. Musí předpokládat vznik
a vývoj vysoce organizované hmoty a později také vědomí z chaosu. Respektive chování
a vývoj hmoty se řídí přírodními zákony, ale odkud se vzaly přírodní zákony? Vznikly
zákony „samovolně“ z chaosu?
Bill Bryson (2003) uvádí, jak astronomicky nepravděpodobný je samovolný vývoj
bílkovin, které jsou pro existenci života nezbytné:
V lidském těle je asi milion druhů bílkovin. Ty by podle zákonů pravděpodobnosti
vůbec neměly existovat. Například k vytvoření kolagenu, běžné bílkoviny, musí být 1055
aminokyselin sestaveno v přesném pořadí. Většina bílkovin je tvořena zhruba dvěma
stovkami aminokyselin. Šance, že se tyto aminokyseliny samovolně uspořádají v přesně
stanoveném pořadí, je 1 : 10260. To je číslo větší, než je počet atomů ve vesmíru.
Bílkoviny by nebyly příliš užitečné, pokud by se nedokázaly samy reprodukovat. K tomu
je třeba DNA. Bílkoviny nemohou existovat bez DNA a DNA nemá žádný smysl bez bílkovin. Budeme tedy předpokládat, že bílkoviny a DNA vznikly současně? A že se to stalo
„nahodile“, samovolně?
DNA, bílkoviny a další složky života musí být navíc chráněny nějakou membránou
před vnějším světem. Tu poskytuje buňka. Bez ní by byly bílkoviny i DNA jen zajímavými
chemickými sloučeninami. Pokud je tedy takto na sobě vše závislé, jak se mohl objevit
život?
Zastavme se ještě na chvíli u DNA, nositelky dědičnosti. Její strukturu v roce 1953
odhalili James Watson a Francis Crick. Molekula DNA má tvar dvoušroubovice, jakéhosi
zkrouceného žebříku. Schopnost přenášet informace určuje sled chemických sloučenin,
jež tvoří příčky tohoto žebříku.
Příčky žebříku jsou tvořeny kombinacemi čtyř chemických sloučenin zvaných
„báze“, nazvaných A, C, G, T. Každá z těchto chemických bází má specifický tvar.
Tvar A může zapadat přesně pouze na příčku vedle tvaru T a tvar G vedle tvaru C.
Existují tedy čtyři možné příčky „žebříku“: A-T, T-A, C-G a G-C.
Dvoušroubovice („pokroucený žebřík“) představuje elegantní nástroj ke kopírování
sebe sama, protože každý prvek může být využit jako vzor pro tvorbu nového. Pokud
bychom rozdělili všechny páry na polovinu (tedy žebřík nařízli v polovině napříč všemi
příčkami), tak by obě poloviny obsahovaly všechny potřebné informace k vytvoření
kopií původního originálu.
O DNA tedy můžeme uvažovat jako o softwarovém programu, který se nachází
v jádru každé buňky. Konkrétní instrukce manuálu známá jako gen je tvořena stovkami tisíc písmen kódu. Všechny komplexní funkce buňky se musí řídit podle pořadí
písmen v kódu.
Dlouho jsme nevěděli, jak program „funguje“. To vyřešila až identifikace mediátorové RNA. Informace DNA, která tvoří specifický gen, je kopírována do jednoduchého
řetězce molekuly mediátorové RNA, která připomíná poloviční žebřík, jehož příčky visí
volně na jedné straně. Tento poloviční žebřík se pohybuje z jádra buňky do cytoplazmy,
kde vstoupí do proteinové továrny zvané ribozom. Tam skupina složitých translátorů čte
báze odstávající z mediátorové RNA, aby se převedla informace na konkrétní bílkovinu
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tvořenou aminokyselinami. Tři „příčky“ informace RNA vytvoří jednu aminokyselinu.
Bílkoviny vykonávají práci buňky a poskytují jí strukturální celistvost. (Collins, 2011)
DNA, RNA a bílkoviny jsou tedy velmi elegantní. Mohly vzniknout samovolně,
chaoticky? A pokud se jejich vznik a vývoj odehrál podle určitých pravidel (zákonů),
kde a jak se vytvořila tato pravidla?
Dodejme ještě, že ateismu je blízký agnosticismus. Agnostik tvrdí, že nelze zjistit,
zda Bůh existuje, nebo ne.

2. Kreacionismus
Kreacionista je ten, kdo tvrdí, že existuje Bůh, který nese přímou zodpovědnost za stvoření vesmíru. Kreacionisté se domnívají, že Bůh stvořil svět za šest dní a tyto dny měly
24 hodin. Planeta je stará maximálně deset tisíc let. Zastánci kreacionismu připouštějí
malé změny v rámci určitého druhu prostřednictvím změn prostředí a přirozeného
výběru (mikroevoluce), ale zcela odmítají, že by se jeden druh mohl vyvinout v jiný
(makroevoluce).
Chybějící články ve fosilním záznamu používají jako argument proti Darwinově
teorii. Věří, že geologické vrstvy a v nich se nacházející zkameněliny vznikly během
několika týdnů, když probíhala celosvětová potopa. Podle této teorie také dinosauři
a první lidé žili na Zemi nějakou dobu společně.
Kreacionismus má své zastánce zejména v Severní Americe, věří mu přibližně 45 %
Američanů. (Collins, 2011)

3. Inteligentní design
Jedná se o koncept „nezjednodušitelné složitosti“ v přírodě. Původ a vývoj života bez „inteligentního plánu“ je statisticky extrémně nepravděpodobný. Opírá se o tři základní teze:
a) Evoluce podporuje ateistický světonázor, a proto jí věřící musí vzdorovat.
b) Evoluce je v zásadě chybná, protože nedokáže vysvětlit složitou komplexnost přírody.
Nejen buňka navozuje pocit údivu. Orgány skládající se z miliard či bilionů buněk
jsou členěny způsobem, který v člověku vyvolává posvátnou úctu. Například oko
– je těžce představitelné, že by mohlo vzniknout v důsledku přirozeného výběru.
Nebo různé druhy bakterií mají bičíky, které fungují jako „přívěsný motor“, který
pohání buňky různými směry. Stavba bičíku složeného z přibližně třiceti různých
bílkovin je velmi inteligentní. Obsahuje miniaturní verzi bazální kotvy, hnacího
hřídele a univerzálního kloubu. Ty řídí vláknitý pohon. Celé uspořádání je zázrak
nanotechnologického inženýrství. Takové komplexní zařízení by nikdy nevzniklo
pouze na základě Darwinových procesů.
c) Pokud evoluce nedokáže vysvětlit nezjednodušitelnou komplexnost, potom musí
existovat inteligentní konstruktér. (Collins, 2011)
Podle Francise Collinse je ovšem problém s tím, že inteligentní design se nekvalifikoval coby vědecká teorie. Vědecká teorie totiž dává možnost předpovědět další objevy
a postupy, jak ji experimentálně ověřit.
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4. Teistická evoluce
Teistickou evoluci přijímají mnozí věřící různých náboženství (křesťanství, židovství,
islámu, hinduismu). Stojí na následujících předpokladech:
1. Vesmír vznikl z prázdna před asi čtrnácti miliardami let.
2. I když se to zdá velmi nepravděpodobné, tak vlastnosti vesmíru byly nastaveny
přesně tak, aby mohl vzniknout život.
3. I když mechanismus vzniku života zůstává neznámý, víme, že když se život na Zemi
objevil, začal se procesem evoluce a přirozeného výběru vyvíjet a po dlouhých časových periodách dospěl do stavu velké biologické rozmanitosti a komplexnosti.
4. Když začala evoluce, nebylo už zapotřebí žádného nadpozemského zázraku.
5. Lidé jsou součástí tohoto procesu a mají společného předka s velkými opicemi.
6. Lidé jsou ale zároveň výjimeční mnoha způsoby, které se vzpírají evolučním vysvětlením, a poukazují tak na naši duchovní povahu. To zahrnuje existenci morálního
zákona (znalost, co je správné a co nesprávné) a hledání Boha, což charakterizuje
všechny kultury a civilizace v průběhu celé lidské historie.
Podle Collinse (2011) nás tyto premisy vedou k věrohodné a logicky konzistentní syntéze: Bůh, kterého neomezuje čas ani prostor, stvořil vesmír a zavedl přírodní zákony,
kterými se vše ve vesmíru řídí. Aby jinak prázdný vesmír osídlil živými bytostmi, zvolil
elegantní mechanismus evoluce, v důsledku čehož vznikli mikrobi, rostliny a zvířata všech
druhů. Bůh zvolil tentýž mechanismus pro vznik zvláštních stvoření, která se vyznačují
inteligencí, znalostí, co je správné a co špatné, svobodnou vůlí a touhou po vztahu s ním.
Rovněž věděl, že tyto bytosti se jednou přestanou řídit morálním zákonem.
Jak tedy život vznikl, tušíme, ale jak to přesně bylo a kdo byl jeho strůjcem, nevíme
a možná ani v průběhu našeho pozemského života vědět nebudeme. Pokud se Bůh nachází
mimo přírodu, potom věda nemůže jeho existenci ani dokázat, ale ani vyvrátit.
Ještě důrazněji to vyjádřil Stephen Jay Gould (1999): Věda prostě nemůže svými
platnými metodami rozhodovat v otázce možného dohledu Boha nad přírodou. My to
nepopíráme, ale ani nepotvrzujeme, my se k tomu jednoduše jako vědci nemůžeme vyjádřit. Věda může vysvětlovat jen přírodní jevy.
Po více než tři miliardy let byly oceány obydleny pouze bakteriemi a primitivními
řasami. Už před 3,5 miliardami let se objevují jednobuněčné organismy (anaerobní
prokaryonta). V té době vznikají první fotosyntetické systémy, které však ještě neprodukovaly kyslík. Teprve před 2 miliardami let dokážou sinice při fotosyntéze uvolňovat kyslík štěpením vody. Produkce kyslíku a proces fotosyntézy jsou pro další vývoj
života na zemi klíčové. Při fotosyntéze se energie světelného záření mění na energii
chemických vazeb. Z vody a oxidu uhličitého se tak za přítomnosti slunečního záření vytvářejí energeticky bohaté chemické sloučeniny – cukry (a jako vedlejší produkt
také kyslík). Fotosyntéza je nejdůležitější metabolická inovace v historii života na této
planetě. (Bryson, 2003)
Před 1,7 miliardami let se vyvíjí jednoduchá nositelka dědičnosti, DNA (nukleová
kyselina). Před 700 miliony lety, na počátku kambria, život zaznamenal náhlý evoluční
rozmach – objevují se rostlinné i živočišné mnohobuněčné organismy. Ty se postupně
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morfologicky diferencovaly a vyvinuly do více než jednoho sta kmenů. Řada z nich
zmizela, ale od ordoviku (před 450–500 miliony lety) se tento počet ustálil na 32 kmenech. Ty přestály všechny pozdější pohromy.
Proč však na začátku prvohor došlo k tomuto evolučnímu „velkému třesku“? To
zatím neumíme vysvětlit. Vzniku mnohobuněčných organismů však pravděpodobně
předcházela zajímavá událost – období, kdy Země byla „sněhovou koulí“ (Snowball
Earth). Po době ledové před 2,2 miliardami let následovalo teplé období po dobu přibližně jedné miliardy let. Pak asi nastoupilo velmi silné ochlazení, nejspíše v důsledku
poklesu slunečního záření o šest procent. Poklesla také koncentrace skleníkových plynů
a planeta nebyla schopna udržet svoji teplotu. Celá Země „zamrzla“ a vypadala jako
dnešní Antarktida. Nevíme, jak se opět oteplilo, snad to bylo vlivem vulkánů, které se
prodraly skrze vrstvu ledu a chrlily do ovzduší spoustu tepla, plynů, prachu a popela.
To vedlo k rozpuštění sněhu a ledu, proměně atmosféry a opětovnému „nastartování“
skleníkového efektu a následnému oteplení. Je pozoruhodné, že konec tohoto super
chladného období se kryje s tzv. „kambrijskou explozí“ a následným zrychleným vývojem dokonalejších životních forem.
Před 570 miliony lety se vyvíjejí různé podoby těla, včetně zpevněných částí
(schránek a koster). Před 400 miliony lety provádějí rostliny „invazi“ na pevninu. Před
370 miliony lety je následuje hmyz a obojživelníci. Před 225 miliony lety začíná věk
plazů, zejména veleještěrů. Objevují se savci, ale dominantní zůstávají veleještěři. Před
65 miliony lety se země střetne s asteroidem, což je velmi pravděpodobně příčinou
vymizení veleještěrů. Uvolňuje se ekologická nika (životní prostor dříve obsazený veleještěry) a dominantní skupinou živočichů se stávají savci.
Asteroid měl v průměru asi 15 km a dopadl na jih poloostrova Yucatan. Díky vysoké
rychlosti (10 km za vteřinu) se při srážce uvolnila energie, rovnající se sedmi miliardám
bomb ničivé síly, jaká byla svržena na Hirošimu.
Mořské dno velikosti Belgie bylo v mžiku proměněno na aerosoly sirných kyselin,
které byly vyvrženy do atmosféry. Několik následujících měsíců pršely na celé Zemi
kyselé deště takové síly, že dokázaly spálit kůži. (Bryson, 2003)
Dalším důsledkem bylo zatemnění oblohy a následné prudké ochlazení. Na několik měsíců byla také kvůli nedostatku světla silně omezena fotosyntéza. Z bohaté
druhohorní vyšší fauny přežili jen malí plazi, někteří z ptáků a také zástupci prvotních
savců. Veleještěři, kteří po téměř 200 milionů let neměli na Zemi konkurenci, zmizeli.
A společně s nimi 70–75 % všech dalších druhů rostlin a živočichů.
Kdyby se však Země s asteroidem tehdy nesrazila, my, lidé, bychom tu dnes nebyli
a vládci planety by pravděpodobně dále byli dinosauři.
Toto byla poslední velká „katastrofa“, při níž vyhynuly desítky procent druhů rostlin
a živočichů, nikoliv však jediná. Dosud se paleontologům podařilo identifikovat čtyři
další velké extinkce:
– před 440 miliony lety (v ordoviku) vyhynulo 80–85 % druhů;
– před 365 miliony lety (v devonu) vyhynulo 80–85 % druhů;
– před 225 miliony lety (v permu) vyhynulo až 95 % (!) druhů;
– před 210 miliony lety (v triasu) vyhynulo 70–75 % druhů.
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Po každé takové „katastrofě“ se však v průběhu několika dalších milionů let život rozvinul do bohatších, rozmanitějších a pokročilejších forem. Proč tomu tak bylo, nevíme.
Jako by i zde platilo „přes překážky ke hvězdám“.
Podle Fritjofa Capry (1996) snad existuje vazba mezi přírodním výběrem a schopností živé hmoty sebe sama uspořádat (opět ale netušíme, kde se tato schopnost sama
sebe uspořádat vzala). Proces organizování sebe sama začal už velkým třeskem, kdy
se čirá energie začala „zhmotňovat“ nejprve v subatomické částice, pak v jednoduché
atomy vodíku a následně v otevřenou řadu 94 prvků, které se vyskytují v nám známém
vesmíru. Zrod organického života, který dal vznik biosféře, se tedy jeví jako logické
pokračování evoluce vesmírné minerosféry. Evoluce by tedy v takovém případě byla
zákonitým procesem, který je po fyzické stránce pokračováním hierarchické strukturalizace hmotné reality.
Evoluce však není žádný hladký, plynulý proces. Probíhá v náhlých rozpucích, kdy
vždy po katastrofě dochází k rychlému a bohatému druhovému rozrůzňování. Po čase
se uprázdněné ekologické niky nasytí a vznikání nových druhů (speciace) se zpomaluje,
v ekosystémech se ustálila nová dynamická rovnováha.
Evoluce tedy není řízena jen „přírodním výběrem zdatnějších populací“, jak si
představoval Darwin. Charles Darwin nevěděl o svém současníku Gregorovi Johanu
Mendelovi (objeviteli zákonů dědičnosti), nevěděl o mutacích, natož pak o genech
a DNA. Přírodní výběr je mocný nástroj evoluce, ale ne všemocný. Spontánní mutace
filtrované přírodním výběrem jsou limitovány samotným procesem, kterým vznikají.
Nevíme tedy, proč navzdory všem velkým „katastrofám“ (extinkcím) život směřuje
ke stále komplexnějším, dokonalejším formám. Vlastně ani pořádně nevíme, co tyto
extinkce způsobilo (kromě poslední, páté extinkce, kde se zdá být jasné, že příčinou byla
srážka s asteroidem). Mohlo to být globální oteplení, globální ochlazení, změny hladiny
moří, vyčerpání kyslíku v oceánech, epidemie, obrovské výrony metanu z mořského
dna, srážky s kosmickými tělesy, mohutné hurikány, vulkanická činnost, náhlé změny
slunečního záření a další faktory. Velmi pravděpodobně se tyto faktory také kombinovaly a měly kumulativní účinek.

2.3

Kulturní evoluce

Když před 65 miliony lety dominantní veleještěři zmizeli ze scény (a s nimi 70–75 %
dalších druhů rostlin a živočichů), mezi vývojově ještě mladými savci přežilo i malé
zvířátko podobné rejskovi, pojmenované Purgatorius. Jedná se o nejranějšího primáta.
Někdy před 50 miliony lety se z primátů vyčleňuje antropoidní podřád primátů.
Před 30 miliony lety se objevují pokročilí primáti jako opice a lidoopi. Před 15 miliony
lety přicházejí na scénu první hominidé. Před 5 miliony lety už tito hominidé kráčejí
vzpřímeně, po dvou zadních končetinách. Objevuje se Homo habilis, který používá
nástroje, a objevuje se tak nová forma evoluce – využití technologií. Před 2 miliony lety
Homo erectus ovládá oheň, rozvíjí jazyk a také užívání zbraní.
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Zhruba před 500 000 lety přichází Homo sapiens, který se od okolních živočichů
liší schopností vytvářet a zdokonalovat nástroje (technologie). Asi před 130 000 lety
se objevuje Homo sapiens neanderthalensis (neandrtálec) a před 45 000 lety současný
Homo sapiens sapiens (člověk moudrý).
Neandrtálec a moderní člověk spolu koexistovali nejméně 10 000 let, než neandrtálec z nějakého důvodu vymizel. Neandrtálec se zřídka dožíval více než 30 let, ale jako
druh byl neuvěřitelně odolný. Měl větší mozek (objem 1,8 litru) než člověk (1,4 litru).
Proč tedy přežil Homo sapiens sapiens, a nikoliv neandrtálec? Došlo tady k nějakému
Božímu zásahu, ke „stvoření člověka“, jak o tom mluví v Bibli první kniha Genesis?
Nebo jsme snad byli geneticky pozměněni a „vyšlechtěni“ zásahem nějaké mimozemské
civilizace, jak je o tom přesvědčen Erich von Däniken (Vzpomínky na budoucnost,
1969) a řada dalších „záhadologů“? Nebo jsme prostě měli štěstí?
Je zajímavé, že moderní lidé vykazují pozoruhodně nízkou genetickou variabilitu.
Důvodem nejspíše je, že jsme potomci velmi malé původní populace předků. Genetik
Spencer Wells tvrdí, že moderní člověk vyšel z Afriky před 60 000 lety. (Už dříve vyšel
v první migrační vlně z Afriky Homo erectus, jehož pozůstatky jsme našli v Indonésii
a v Číně, ale později jej v druhé migrační vlně nahradil mnohem pokročilejší Homo
sapiens.) Wells zmapoval genetický kód založený na chromozomu Y (mužský chromozom), který ho přivedl až k africkému „Adamovi“.
Tato velmi malá původní populace předků by mohla mít souvislost s poslední erupcí supervulkánu, která se odehrála na území severní Sumatry přibližně před 75 000
lety. Ze vzorků grónského ledovce víme, že po výbuchu následovalo přinejmenším šest
globálních „vulkanických zim“. To pravděpodobně přivedlo člověka na pokraj vyhubení
a přežilo snad jen několik tisíc jedinců. (Bryson, 2003)
Toto je dost možná příčinou velmi nízké genetické variability. Ať jsme běloši, černoši,
ať jsme „žlutí“ (Asiaté) či „rudí“ (indiáni), pocházíme z jednoho předka (resp. z malé
skupiny předků) z doby přibližně před 60 000–75 000 lety. Tady někde také začíná
příběh moderního člověka.
Přibližně před 45 000 lety se na scéně objevuje mladopaleolitický Homo sapiens
sapiens neboli kromaňonský člověk. Biologicky je už s moderním člověkem prakticky
identický. Byl lovcem a sběračem, žil v jeskyních, ale dělal si také jednoduché přístřešky. Vytvářel první umělecká díla, včetně šperků, různých figurek a jeskynních maleb
(například na Sahaře, která tehdy měla stepní, nikoliv pouštní charakter), ve Španělsku
a ve Francii. Vyráběl kamenné a kostěné nástroje. Měl již dobře rozvinutou řeč, což
dále podporovalo rozvoj mozku. Jeho umělecké projevy svědčí o tom, že byl schopen
abstraktního myšlení. Věřil pravděpodobně v posmrtný život, resp. byl schopen uvažovat o nějaké formě posmrtného života. Byl tedy schopen přemýšlet o budoucnosti,
což nejspíše žádný jiný živočišný druh nedokáže.
V době po poslední době ledové (před 10 000–12 000 lety) se kromaňonec již mentálně vyvinul natolik, že je prakticky identický s dnešním, moderním člověkem.
Někde na této cestě člověk překročil práh z nevědomí do vědomí. Mysli různých
jedinců se pak setkávají a komunikují, začíná fungovat zpětná vazba, kdy mysl ovlivňuje
tělo. Evoluce biologická je skrze člověka transformována v evoluci kulturní, která
probíhá mnohem rychleji.
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Co však znamená „překročení prahu z nevědomí do vědomí“? Kdy a jak se člověk
začíná zásadně odlišovat od ostatních živočichů? Stalo se tak Boží intervencí, nebo
samostatným vývojem? Nebo snad zásahem mimozemské civilizace?
Bible umísťuje stvoření člověka do doby někdy před 6 000–10 000 lety. Podle židovského kalendáře uplynulo v roce 2000 od stvoření světa 5760 let. Když tedy Bůh
říká: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. (Gn 1, 26), znamená
to nejspíše, že jej učiní bytostí s duchovním rozměrem (resp. s možností duchovně se
rozvíjet), a tím jej zásadně kvalitativně odliší od ostatních živočichů. A to se možná
stalo relativně nedávno, v době po posledním zalednění.
Co tedy vlastně člověka zásadně kvalitativně odlišuje od ostatních živých tvorů? Je
to vědomí? Nebo inteligence či intelekt? Nebo duše a duch? V těchto pojmech nemáme
úplně jasno. Pohybujeme se na hranici reality a fantazie, či dokonce na hranici reality
a fikce.
Lidé nejrůznějších kulturně-civilizačních okruhů, vyznávající různá náboženství,
věří „odpradávna“ (přinejmenším několik tisíc let) v existenci duše, ale prokázat, že
duše opravdu existuje, se zatím nepodařilo. Miliardy lidí věří v reinkarnaci (převtělování
duší) a miliardy lidí v ní nevěří. Kde je tedy pravda?
Začněme u vědomí, protože my, lidé, vědomí bezpochyby máme. Přesto je vědomí
dosud větší záhadou, než si obvykle připouštíme. Peter Russell (2008) poukazuje na
paradox, před kterým věda dlouhodobě bezradně stojí: Věda velice úspěšně vysvětlila
strukturu a fungování materiálního světa, ale když dojde na vnitřní svět mysli – naše
myšlenky, pocity, vjemy, intuice a sny – má velice málo co říci. A pokud se jedná o samotné
vědomí, věda se nepochopitelně zcela odmlčí. Ve fyzice, chemii, biologii či jakékoli jiné vědě
není nic, co by vysvětlovalo, proč máme vnitřní svět… Nic v západní vědě nenaznačuje,
že by jakákoli živá bytost měla mít vědomí… Vědomí se neskládá z hmoty. A hmota, jak
předpokládáme, neobsahuje vědomí… Toto je paradox vědomí. Jeho existence je nezpochybnitelná, přesto zůstává naprosto nevysvětlitelné. Pro materialistické paradigma je
vědomí jednou velkou anomálií.
Mezi světem fyziky (naším přirozeným světem) a vědomím může existovat nějaký
hlubší vztah. První příkaz Boha v knize Genesis zněl: Buď světlo! (Gn 1, 3) Z tohoto
světla se zrodilo veškeré stvoření. Teorie relativity i kvantová teorie považují světlo za
fenomén mimo prostor a čas.
Lidé, kteří prošli hlubokými mystickými zážitky a které nazýváme „osvícení“, obvykle své prožitky popisují v pojmech světla. Sdílejí snad fyzická realita a realita mysli
stejný společný základ – základ, jehož podstatou je světlo, ptá se Peter Russell.
Dnes víme, že vědomí ovlivňuje realitu. Například v lékařství stav mysli (vědomí)
pacienta má významný vliv na schopnost těla se uzdravit. Také kvantová fyzika tvrdí,
že na úrovni atomů samotný fakt pozorování ovlivňuje realitu toho, co je pozorováno.
Základním předpokladem současné vědy je, že hmota je nevědomá. Zkusme však
připustit, že schopnost vědomí je základní vlastností přírody, že jistá forma vědomí je
přítomná ve všem a všude. V takovém případě by podle P. Russella nervové systémy
živočichů možná místo vytvoření vědomí sloužily jako zesilovače vědomí, zvyšující
bohatství a kvalitu zážitku.
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Pokud je vědomí základní složkou reality, pak to, co se v průběhu evoluce objevilo,
nebyla schopnost vědomí, ale různé vlastnosti a rozměry vědomého prožitku – formy
vědomí. U lidských bytostí se vyvinula další nová schopnost – řeč. S ní evoluce vědomí
nesmírně poskočila vpřed. Naše vědomí již nebylo omezeno na to, co nám sdělily naše
smysly. Mohli jsme se dozvědět o událostech, ke kterým došlo na jiných místech nebo
v jiném čase. A co je nejdůležitější, začali jsme používat jazyk vnitřně. Formulování slov
v mysli, aniž bychom se vyslovili nahlas, nám umožnilo mluvit k sobě samým v duchu.
Do našeho vědomí přibyl zcela nový rozměr – verbální myšlení. Mohli jsme formulovat
koncepce, zvažovat nápady, najít souvislosti mezi událostmi, použít logické myšlení a začít
chápat vesmír. A tak přišel ten nejdůležitější skok ze všech. Začali jsme si být vědomi sami
sebe – svého vlastního vědomí. Stali jsme se druhem, který byl schopen zkoumat vnitřní
svět mysli a nakonec začít zkoumat i podstatu samotného vědomí. (Russell, 2008)
Vědomí se dost možná vyvíjí evolučně a je základní složkou reality jako hmota, energie, světlo, prostor a čas. V tomto smyslu bychom mohli nově chápat i Kristův výrok,
když vjíždí do Jeruzaléma a farizeové jej nabádají, aby krotil své učedníky v provolávání
slávy: Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. (L 19, 40) Je-li vědomí základní vlastností přírody, má jistou formu vědomí veškerá živá i neživá příroda.
Čím se tedy člověk liší od ostatních živých tvorů? Odlišuje se duší? Duše (od dýchat,
dech) znamená princip života, to, co charakterizuje živou bytost. Duši přisuzoval všemu
živému už Aristoteles. Rozlišoval duši vegetativní pro rostliny, vnímavou pro živočichy
a rozumovou pro člověka. V křesťanství pak duše představuje jedinečnou osobní identitu
člověka a je nesmrtelná. Duch (také od dýchat, dech) znamená oživující princip, je to
nehmotná a nesmrtelná stránka člověka.
Duch a duše se někdy užívají jako synonyma. Duše však znamená něco individuálního (až intimního), kdežto duch má blízko k obecnému, pravidelnému, zákonitému.
Ve Starém zákoně se vyskytuje „duch Boží“ jako přímé působení Hospodinovo, jeho
„slovo“ ve světě a mezi lidmi, účastnící se stvoření světa. V Novém zákoně je Duch svatý
jedna z Božích osob, přesněji třetí z osob v trojjediném Bohu.
Existenci duše a ducha však nemůžeme experimentálně ověřit. Můžeme (či nemusíme) v ně a v pravdy o nich zjevené věřit. Přirozený a nadpřirozený svět se zde
prolínají a dílčí poznání světa nadpřirozeného je závislé na zjevení, nikoliv na našem
rozumovém úsilí.
Rozum (intelekt) je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů. Intelekt je tedy naprosto lidský
rys oproti inteligenci.
Inteligence je dispozice pro myšlení, učení a adaptaci. Tu mají i živočichové.
Americký biolog J. C. Lilly (1964) tvrdí, že nejnižší možnou úroveň inteligence už
můžeme rozlišit na úrovni jediné buňky. To pro něj byla první rovina inteligence a do
této kategorie řadil i mořské a sladkovodní houby.
Druhá rovina inteligence zahrnuje jednodušší bezobratlé živočichy a prakticky všechen hmyz, také nejnižší obratlovce, včetně žraloků. Třetí rovina inteligence je úrovní
ptáků, plazů a asi i některých ryb. Čtvrtou rovinou inteligence je inteligenční úroveň
savců.
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Se zvířaty patřícími do páté roviny inteligence se začínáme výrazně ztotožňovat (antropomorfizovat). Tato rovina představuje úroveň inteligence antropoidních opic, které
jsou takříkajíc speciální skupinou „nadzvířat“. Patří sem orangutan, šimpanz a gorila.
Ve smyslu inteligence je však postavení živočichů této roviny inteligence mnohem nižší, než je úroveň člověka, a nelze zde ještě vůbec mluvit o intelektu. Mezi touto úrovní
inteligence a inteligencí plně vyvinutého člověka se složitou řečí existuje ještě široký
prázdný prostor, do kterého nemůžeme postavit žádný druh živočicha.
Následující rovině dává Lilly stupnici inteligence číslo 6 a číslo I na stupnici intelektuální kapacity. Nazval tuto rovinu „protohumanoidní“ (předlidskou) neboli neobyčejně primitivní úrovní skoro lidskou. Tato úroveň je prahem pro setkání s intelektuální
kapacitou (mohou to být např. silně slabomyslní lidé, jejichž intelektuální kapacita je
sotva zjistitelná). Živočichové na protohumanoidní úrovni mohli existovat a vyvíjet
se bok po boku s člověkem nebo mohli být přímými předky prvotních forem člověka.
Možná, že australopiték náležel k této inteligenční rovině.1
Inteligenční rovina č. 7 a zároveň rovina č. II, pokud jde o intelekt, je rovinou „humanoidní“. Ta představuje začátky lidské řeči na jedné straně a řeč již plně rozvinutou
na straně druhé.
Rovinu č. 8 na stupnici inteligence a rovinu III na stupnici intelektu nazývá Lilly
„isohumánní“. Je to rovina civilizovaného člověka se vší složitostí jeho sociálních institucí, vědou, národními vztahy, mezinárodními vztahy atd. Je to rovina, na níž lidský
mozek dosáhl svého maximálního rozkvětu, rovina tvořivé práce a bádání.
Nad osmou rovinu bychom mohli umístit ještě inteligenční rovinu č. 9 a intelektuální
rovinu IV. Můžeme ji nazvat „suprahumánní“. Nejsme schopni ji blíže charakterizovat,
protože jsme v situaci šimpanze, který se snaží specifikovat, co je lidská bytost. Můžeme
si klást otázky, ale nejsme schopni obdržet odpovědi.
Co tedy člověka zásadně odlišuje od ostatních živých bytostí? Podle židovsko-křesťanského pojetí je člověk, stejně jako vše ostatní, stvořen Bohem, na rozdíl od zvířat má
však nesmrtelnou duši. Existuje tedy posloupnost: Bůh – andělé – člověk – ostatní stvoření (a v posloupnosti odzdola: hmota – rostliny – živočichové – primáti). (Kohák, 1998)
Jestli je člověk Bohem stvořený tvor mající oproti ostatním živočichům duši, je
alespoň prozatím otázkou víry. Z hlediska současného poznání však můžeme vyčlenit
tři základní znaky lidství:2
1. Řeč – schopnost zachytit ubíhající prožitek v pojmové formě. Tato schopnost, dramaticky umocněná písmem, umožňuje kumulaci vědomostí.
2. Rozum – protože je člověk schopen zachytit bezprostřední prožitky slovy, je si mezi
nimi vědom nejen bezprostředních časoprostorových vztahů a souvislostí, ale také

1

2

Australopiték, vymřelý primát rodu Australopithecus, se „vynořil“ před 7 miliony lety z tropických
lesů Afriky a začal obývat savany. Na pět milionů let se stal dominantním druhem hominidů na
Zemi (dosud bylo popsáno asi dvacet různých druhů hominidů).
Existují i další znaky, z našeho pohledu však ne tak zásadní, které odlišují člověka od zvířat: vzpřímený postoj, ošacení, tvář schopná vyjadřovat cítění. Dříve se uvádělo i používání nástrojů, ale to
nemůžeme za rozlišovací znak považovat, protože některá zvířata používají nástroje také.
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vztahů logických, ideových. S rozumem souvisí představivost. Člověk je schopen
nejen daný stav vidět, ale také si ho představit v ideách, pojmech.
3. Svoboda – díky rozumu a představivosti je člověk schopen rozeznat morální odpovědnost. Mezi lidmi a ostatními zvířaty je jen jeden morálně závažný rozdíl, a to je
svoboda. Člověk je bytost, která si dovede představit, že by mohla být jinak, která
nežije v pevně předurčených pudových mezích.
V knize Genesis je stvoření člověka a jeho následný přerod ve svobodnou, ale také za
své činy odpovědnou bytost popsán známým příběhem:
Nejprve vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech
života. Tak se stal člověk živým tvorem. (Gn 2, 7)
Poté Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
A přikázal mu: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého
však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ (Gn 2, 15–17)
Pak Hospodin Bůh viděl, že člověk nemá pomoc sobě rovnou, a stvořil z jeho těla
(žebra) ženu. U této pasáže (stvoření ženy ze žebra muže) není zřejmé, co přesně znamená. Ale podstatnější a srozumitelnější je následující pasáž:
Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.
(Gn 2, 24) Naplnění svého lidství tedy dosahují muž a žena společně, jsou „jedním
tělem“.
A pak přichází pád. Žena podlehne pokušení hada a ochutná plody ze stromu poznání dobrého a zlého. To samé následně učiní i Adam. A Hospodin Bůh reaguje:
„Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu
života, jedl a byl živ navěky.“ Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby
obdělával zemi, z níž byl vzat. (Gn 3, 22–23)
S poznáním dobrého i zlého přichází také odpovědnost. Od této chvíle až do současnosti se člověk může pohybovat mezi dvěma extrémy: může téměř dosáhnout čistoty
andělů a může se stát také strašnou bestií. Naše volba a také odpovědnost za naše činy
jsou individuální.
Zajímavá je ještě jedna věc. Bůh dopustí, aby člověk poznal dobré i zlé, ale nepřipustí, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky. Možná dnes člověk díky
vědeckým poznatkům začíná sahat po „nesmrtelnosti“, ale snaha zůstat na Zemi navěky
a nikdy se neodvážit aktu důvěry (víry) a projít branou smrti může být tím největším
ohrožením a prohrou moderního člověka.
S biblickým „stvořením Adama a Evy“ se ocitáme velmi pravděpodobně v době
po poslední době ledové, tedy zhruba před 10 000 lety, na úsvitu civilizačního vývoje.
Nedaleko tureckého města Urfa se nachází archeologické naleziště Göbekli Tepe. To je
nejstarší známý komplex lidských staveb, které tu jsou již 11 000–12 000 let.
Významnou událostí na úsvitu lidských dějin byla „potopa světa“, která má velmi
pravděpodobně reálný základ. Podle jedné hypotézy bylo ještě 5 500 let př. n. l. Černé
moře sladkovodním jezerem. Protržením pásu pevniny v místě dnešního Istanbulu
došlo k propojení Černého moře se Středozemním mořem. Valící se proudy vody ze
Středozemního moře mohly být lidmi vnímány jako „potopa světa“. Podle této hypotézy
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se bájná Atlantida nacházela na severozápadním pobřeží Černého moře a byla potopou
zničena. Herkulovy sloupy by v tomto případě znamenaly Bosporský průliv. Ale všechno
to mohlo být úplně jinak.
Svědectví Bible nám k objasnění záhad na úsvitu lidské civilizace také moc nepomůže. Vyjmenovává sice seznam deseti patriarchů od Adama k Noemovi (Adam zplodil
Šéta, Šét zplodil Enóše, Enóš zplodil Kénana, Kénan zplodil Mahalalela, Mahalalel
zplodil Jereda, Jered zplodil Henocha, Henoch zplodil Metúšelacha, Metúšelach zplodil
Lámecha, Lámech zplodil Noema), ale uvádí, že tito patriarchové žili mnoho set let
(například Adam žil celkem 930 let a Šéma zplodil ve svých 130 letech, Noe žil 950 let).
Je to jen obrazná řeč, nebo se tu skrývá nějaké tajemství? Hned po tomto výčtu patriarchů následuje v knize Genesis záhadná pasáž o lidských dcerách a božských synech:
Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné
jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl: „Můj
duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet
let.“3 Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na
zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. (Gn, 6, 1–4)
Došlo snad ke křížení s mimozemskými bytostmi, ať už byly odkudkoliv? Ať to bylo
jakkoliv, Hospodin viděl, že se na zemi rozmnožila zlovůle člověka, a litoval, že člověka
učinil. Jediný Noe našel u Boha milost.4 A tak Noe zachránil sebe, svoji ženu a tři syny:
Šéma, Cháma a Jáfeta.
Co se v souvislosti s potopou stalo a kdy a kde se to stalo, nevíme a možná to ani
nikdy přesně vědět nebudeme. Ale ten příběh je poučný i dnes. Noe musel vypadat jako
blázen, když nepršelo, a on stavěl jakousi obrovskou loď kvůli potopě, jaká se za celou
známou historii lidstva nikdy nevyskytla. Byl to amatér, který loď nikdy nestavěl. Ale
uposlechl vnitřní hlas, opřený o víru, ve které byl asi i prvek nejistoty, jestli jde opravdu
o Boží hlas. Díky této důvěře a také ochotě riskovat vlastní pověst zachránil Noe lidstvo.
Takový přístup je inspirativní i pro dnešek.
Po potopě Bůh Noemovi a jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se
a naplňte zemi.“ (Gn 9, 1) To se také stalo v míře netušené. Dnes žije na zemi sedm
a půl miliardy lidí a do poloviny 21. století to bude kolem deseti miliard. Čistě biologicky vzato je člověk velmi agresivní, přizpůsobivý a úspěšný predátor, který se množí
a nemá konkurenci.
Vlivem populačních přírůstků docházelo ke sdružování lidských rodů. Skupiny pokrevně příbuzných rodů se sdružovaly v kmeny a později v kmenové svazy. Příslušníky
kmenů a kmenových svazů spojoval společný jazyk, zvyky, náboženské obřady a obrana
osídlených území. Ze zajatců nepřátelských kmenů se stávali otroci, organizační struktura společnosti se hierarchizovala a vytvářely se postupně říše. Centra takových velkých
komunit se utvářela nejprve v úrodných naplaveninách mohutných řek (Nil, Eufrat,
Tigris, Indus, Ganga, Žlutá řeka a další). Z nich se později vynořovaly celé civilizace.
Některé z nich nyní stručně zmíníme. (Toynbee, 1985)
3

4

Je zajímavé, že podle dnešních vědeckých poznatků má člověk z biologického hlediska potenciál
se dožívat při optimální péči o své tělo přibližně 120 let.
Noemovi Bůh přikázal, aby zbudoval archu – loď ze dřeva. Do ní vešel jen on, jeho žena, jeho tři synové
se svými ženami a ze všeho živého tvorstva po páru, samec a samice, aby zůstali naživu. (Gn 6, 14–19)
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Egyptská civilizace – vznikla v údolí řeky Nilu před více než 6 000 lety. Kolem roku
3 000 př. n. l. byly sjednoceny původně samostatné městské státy pod vládu jednoho faraona. Faraonové byli uctíváni jako synové slunečního boha Re a měli neomezenou moc.
Velká sfinga v Gíze je největší sochou vytesanou z jednoho kusu kamene, která kdy
byla vytvořena. Možná byla postavena ve 3. tisíciletí př. n. l., společně s Rachefovou
pyramidou. Sfinga však nese stopy po vodní erozi, způsobené silnými dešti či záplavami,
které se v Egyptě vyskytovaly mezi lety 15 000–7 000 př. n. l.
Sumerská civilizace – je jednou z nejstarších civilizací, stará až 6 000 let. Nacházela
se v jižní části Mezopotámie, mezi řekami Eufrat a Tigris, mezi Bagdádem a Perským
zálivem. Sumeřané rozvinuli zemědělství, zejména systém zavlažování, vynalezli kalendář, klínové písmo, šedesátkovou a desítkovou soustavu, hrnčířský kruh či vůz s koly.
Ve 2. tisíciletí př. n. l. zde vznikl Epos o Gilgamešovi, který se zmiňuje o potopě světa.
Konec sumerské civilizace nastal postupně, pod tlakem kočovníků (Amorejců) ze severozápadu, přibližně před 4 000 lety.
Mínojská civilizace – existovala na Krétě v období 2700–1450 př. n. l. Největšího
rozmachu dosáhla v období 2000–1600 př. n. l. Po roce 1450 př. n. l. došlo ke vpádu
Achájů z řecké pevniny, kteří s sebou přinesli kulturu mykénské civilizace, a mínojská
civilizace tak zanikla. Nábožensky byl významný kult uctívání bohyně Matky Země.
K zániku civilizace asi přispěla i sopečná erupce, která zničila ostrov Théra (dnešní
souostroví Santorini, 110 km severně od Kréty) v 17. století př. n. l. Síla výbuchu byla
160 000krát větší než atomová bomba svržená na Hirošimu. Vlny tsunami a také následné klimatické změny byly možná hlavním faktorem úpadku, resp. zániku mínojské
civilizace. Tato katastrofa se také někdy dává do souvislosti se zánikem bájné Atlantidy,
i když jde spíše o nepravděpodobnou hypotézu.
Mykénská civilizace – existovala na pevninském Řecku (v jeho jižní části, včetně
jónských ostrovů a Kréty) mezi lety 1600–1000 př. n. l. Zanikla invazí Dórů (jeden
z hlavních řeckých kmenů), která byla součástí vpádu tzv. mořských národů do východního Středomoří. Následný hospodářský a kulturní úpadek je označován jako temné
období.
K novému rozkvětu dochází v souvislosti s řeckou kolonizací a vývojem antické řecké polis (obce). Řecká kolonizace probíhala v období 1100–900 př. n. l. a poté
754–535 př. n. l. Jejím důvodem bylo přelidnění řeckého pobřeží a nedostatek orné
půdy a potravin. Probíhala směrem na maloasijské pobřeží.
Řekové se dokázali během řecko-perských válek ubránit perské říši Achaimenovců.
Později makedonský Alexandr Veliký perskou říši porazil a se svými vojsky došel až
ke břehům Indu. Po jeho smrti v Babylonu (323 př. n. l.) nastává helénistické období.
Na mykénskou civilizaci navazuje helénismus. Je to období starověkých dějin antického Středomoří a území Předního východu ovládaných řecko-makedonskými dynastiemi (přibližně 4. století př. n. l.–1. století př. n. l.). Svým vlivem helénismus zasáhl
i západní Středomoří (Řím, Sicílie, Kartágo). Postupně se tak vytvořilo komunikační
a kulturní pouto, které spojovalo Středomoří a Blízký východ v jednu civilizační oblast.
(Pokorný, 1993)
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Konec helénistického období je spojován s ovládnutím poslední helénistické říše –
ptolemaiovského Egypta Augustem v roce 31 př. n. l. Augustus, známý také jako Gaius
Iulius Caesar Octavianus, byl prvním císařem římské říše, vládl od roku 27 př. n. l. až
do své smrti v roce 14 n. l.
Na Zemi se v průběhu historie objevila řada dalších civilizací. Historik Arnold Toynbee
(1985) jich vyčleňuje celkem jednadvacet. Kromě výše zmíněných to jsou: čínská civilizace, indická civilizace, babylonská civilizace, chetitská civilizace, starosyrská civilizace,
mayská civilizace, andská civilizace, yucatécká a mexická civilizace, civilizace Dálného
východu, japonská civilizace, pravoslavná civilizace (a ruská odnož pravoslavné civilizace), hinduistická civilizace, iránská a arabská civilizace (z obou později vznikla jedna
islámská civilizace) a dnešní západní civilizace, která navazuje na helénismus, resp.
helénskou civilizaci.
Civilizace, stejně jako lidé či celé živočišné druhy, vznikají, vyvíjejí se, stárnou a umírají. Mnohem odolnější vůči změnám a zániku, i v dlouhodobém časovém horizontu,
jsou náboženství. Možná proto, že se zabývají především oblastí víry a mravů a věří, že
jejich učení jsou inspirována ohem či nějakými nadpřirozenými silami. Vyjadřují osobní
vztah k transcendentní zkušenosti nebo transcendentním představám (tedy k tomu, co
přesahuje smyslovou skutečnost). Jestliže přírodní vědy poznávají náš okolní, přirozený
svět a hledají odpovědi na otázky, jak funguje, náboženství (resp. víra) se zabývá hledáním smyslu našeho života a přebývání na Zemi. Je pozoruhodné, že velké množství
vědců, kteří byli dlouho fascinováni hledáním odpovědí na otázky „jak“, v pokročilejším
věku pocítí žízeň po odpovědích na otázky „proč“, „za jakým účelem“.
Orientačně si můžeme vyčlenit a charakterizovat následující významné náboženské
směry:
Šamanismus – je souhrnem náboženských, magických, mystických a mytologických
představ a rituálních praktik, známých u mnoha kultur v různých oblastech světa. 5
Existují už asi od dob paleolitických lovců a sběračů. Podle Eliadovy definice (1997) je
šamanismus archaická technika extáze, resp. dosažení změněného stavu vědomí.
Osoba praktikující šamanismus je šaman. Ve své komunitě má pozici prostředníka
mezi lidmi a světem duchů, případně bohů, léčitele, věštce a psychopompa (toho, který
doprovází duše zesnulých do posmrtného života). Je v kontaktu jak se světem profánním, tak posvátným.
Mezi základní schopnosti šamana patří:
– schopnost komunikovat s duchy;
– schopnost opustit tělo a vydat se do jiných světů;
– schopnost vstoupit do transu a mít vize;
– mít vlastního ochranného či pomocného ducha;
– léčit nemoci způsobené zlým duchem;
– schopnost věštění;
– schopnost proměňovat se ve zvířata.

5

Šamanismus neoznačujeme za náboženství, protože nepředstavuje jednotnou doktrínu.
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Šaman může být chápán jako předstupeň kněze – obětníka, protože při některých obřadech prováděl i obětní obřady. Charakteristická je schopnost komunikace se světem
mrtvých.
Ke vstupu do stavu extáze šaman používá bubnování, zpěv, tanec, halucinogeny či
meditaci. Pro kosmologickou koncepci je ve většině šamanistických systémů typické
hierarchické uspořádání tří světů – nebe, země a podsvětí. V mnoha formách šamanismu se vyskytuje postava všemohoucího stvořitele, který sídlí na nebesích. Často však
bývá prezentován jako nečinný bůh, který si již svůj úkol odbyl stvořením a nyní již do
běhu světů výrazněji nezasahuje. V nižších sférách nebes pak sídlí jeho synové, dcery
nebo služebníci, nižší bohové, bohyně a duchové.
V mytologii Sibiře a Severní Ameriky je častý motiv dvou bratrů – stvořitelů, z nichž
jeden je dobrý a druhý zlý. Dobrý bůh sídlí v nebeském světě, zlý v podsvětí a společně
ovlivňují dění ve středním světě. Země bývá často vnímána jako živá bytost, bohyně.
Zoroastrismus – zakladatelem je prorok Zarathuštra. Počátky nauky sahají asi až
do 2. tisíciletí př. n. l. Zarathuštra vyhlásil starého protoíránského boha Ahura-Mazdá
za jediné, nejvyšší božstvo. Zjevil se mu jako dobrý, spravedlivý bůh, odměňující dobro
a trestající zlo. Ahura Mazda je zároveň nejvyšší pravdou, je nesmrtelný a nedělitelný.
Důležitá je v zoroastrismu možnost, dokonce nutnost svobodné volby. Člověk je tak
morálně odpovědný za své činy.
V zoroastrismu existuje popis posledního soudu (podobně jako v křesťanství), jemuž
bude předcházet souboj sil dobra, zastoupených spasitelem Saošjantem, se silami zla.
Po vítězství Saošjanta dojde ke vzkříšení mrtvých, spravedlivých i nespravedlivých.
Nespravedliví budou očištěni ohněm, aby mohli vstoupit spolu se spravedlivými do
stavu blaženosti.
Hinduismus – je to tradiční indický filozofický a náboženský koncept, založený na
historických duchovních praktikách, které jsou součástí životního stylu.
Hinduismus není náboženství v evropském teistickém smyslu, nýbrž je to dharma,
způsob bytí, života, založený na určité filozofii. K různým druhům dharmy patří i neortodoxní směry, které nevycházejí z učení véd,6 jako buddhismus, džinismus, sikhismus
a další. Védy přechovávali bráhmani v ústní podobě z pokolení na pokolení. Většina
hymnů jsou obětní a oslavné chvalozpěvy adresované různým bohům.
Podle tradice byla původně véda jenom jedna a nejvyšší bytost (puruša) ji po stvoření sdělila do srdce Brahmovi, první stvořené bytosti na začátku nového vesmírného
cyklu.
Na začátku věku Kálí (před 5000 lety) mudrc Vjása po zření budoucího úpadku
lidstva rozdělil původní védské poznání na čtyři tematické části, aby jim porozuměli
i méně vzdělaní lidé všech kast, a zaznamenal védské poznání poprvé v písemné podobě.
Hlavním účelem véd je poskytovat poznání o seberealizaci, a tak přinést vysvobození z utrpení. Cílem védského myšlení je tedy dosáhnout pravdy a poznání vedoucího
k osvícení. Důležité jsou pojmy „átman“ (individuální duchovní princip) a „brahman“
6
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Védy jsou rozsáhlým komplexem textů, zaměřených na vědění, poznání pravdy, posvátné tradice
a obětní uctívání.

(nejvyšší vesmírný duchovní princip). Ty jsou nezávislé na jáství (ahamkára), které je
závislé na době, místě a životním přesvědčení.
Hinduismus se vyvinul postupně z původního védského náboženství (védské dharmy) někdy kolem poloviny 1. tisíciletí př. n. l. Okolo 6. století př. n. l. vznikají upanišady, které představují vrchol védské filozofie. V období přelomu letopočtu vzniká
Bhagavadgíta („Píseň vznešeného“), jedna z nejvýznamnějších posvátných knih hinduismu. Rodí se tak klasický hinduismus.
Svět netrvá věčně, ale je periodicky ničen a znovu tvořen (čas je v hinduismu cyklický). Starou a důležitou myšlenkou je v hinduismu nauka o reinkarnaci. Lidská duše
se po smrti narodí do jiného těla. Kde a v jakých podmínkách se narodí, určuje tzv.
karmový zákon (karman = čin). Z tohoto koloběhu zrození (samsára), který je považován za velice strastný, je možno se dostat jedině vysvobozením (mókša). Zásadní
předěl tedy pro hinduistu není smrt, ale dosažení mókši (má blízko k termínu nirvána,
který užívají buddhisté).
Život muže by měl být rozdělen na čtyři období (ášramy):
1. Student, učí se védy a další písma pod vedením gurua (duchovního učitele).
2. Hospodář, věnuje se rodinnému životu.
3. Poustevník, odchází do lesů, aby hledal duchovní poznání.
4. Svatý muž, stav, který usnadňuje vysvobození.
Hlavními bohy v hinduismu jsou Brahmá, Višnu a Šiva (dohromady označováni jako
Trimúrti, což znamená „mající trojí podobu“).
Brahmá je hinduistický céva (bůh), který má úlohu stvořitele vesmíru. Neměl by být
zaměňován s pojmem brahman, což je abstraktní prvek božství – zcela nepopsatelný
základ všeho. Podle některých názorů postupem času došlo ke konkretizaci tohoto zcela
abstraktního principu, a tak vznikl konkrétní bůh Brahmá.
Višnu – mnoho hinduistů jej považuje za nejvyššího a jediného skutečného boha.
Je udržovatelem vesmíru.
Šiva má úlohu ničitele vesmíru. Stejně jako smrt není chápána jako definitivní konec,
tak zničení vesmíru se děje proto, aby mohl být znovu stvořen.
Označit hinduismus za polyteismus je zavádějící, protože pojem brahman označuje
zcela nepopsatelný základ všeho. Brahman je neměnná, nekonečná a neprojevená realita
božské podstaty bytí, hmoty, energie, času a prostoru v tomto vesmíru. Brahman dává
vzniknout prvotnímu bytí, které splývá s bohem stvoření Brahmou.
Buddhismus – je duchovně-filozofický systém, jehož zakladatelem je Siddhártha
Gautama, známý jako Buddha („osvícený“), který žil a učil v severovýchodní Indii
někdy mezi 6. a 4. stoletím př. n. l.
Buddhismus bývá někdy označován jako „ateistické náboženství“, přestože se v buddhistických textech objevují „božstva“ – bytosti, žijící ve vyšších dimenzích existence. Na
rozdíl od teistických náboženství jsou však tato božstva považována za běžné smrtelné
a nevědomé bytosti, pouze lidi převyšují svými schopnostmi a dlouhověkostí.
Buddhovo učení bylo motivováno úsilím o vysvobození bytostí z utrpení nekonečného koloběhu zrození a smrti. To obnáší i vysvobození z nevědomého egoismu.
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Buddhova filozofie tvrdí, že všechny jevy jsou pomíjivé, přinášejí utrpení a veškeré
bytí je iluzorní jako sen. Základ filozofie buddhismu tvoří „Čtyři vznešené pravdy“:
1. Existuje utrpení.
2. Existuje příčina utrpení.
3. Utrpení je možné ukončit.
4. Existuje cesta vedoucí k zániku utrpení, která se nazývá „Ušlechtilá osmidílná stezka“.
Tato stezka zahrnuje: pravé pochopení, pravé myšlení, pravou řeč, pravé jednání, pravý
život, pravé úsilí, pravou bdělou pozornost a pravé soustředění.
Cílem je dosažení nirvány – pominutí žádostivosti v jejích třech aspektech (chamtivosti, nesnášenlivosti, zaslepenosti), která je příčinou veškeré strasti a nevědomosti.
Vyhasnutím žádostivosti dojde k „probuzení“ a jedinec se stává Buddhou („probuzeným“). To je pro něj cesta do říše nestvořeného, které má tři vlastnosti: není v něm
vznikání, není v něm zanikání, nejsou v něm proměny existujícího.
Konfucianismus („škola učenců“) je čínský filozofický směr, který se vyvinul z učení
čínského mudrce Konfucia. Je to ucelený systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek, které velmi ovlivnily vývoj čínské civilizace.
Konfucianismus zdůrazňuje, že lidské jednání nemusí být v rozporu s vůlí nejvyššího božstva (nebes). Zdůrazňuje rozum, odpovědnost, pozitivní postoj ke světu, ale
i podřízenost řádu. Model společnosti je založen na vzoru patriarchální rodiny.
Taoismus (od tao – cesta) je čínská filozofická škola, založená na knize Tao te ťing
(Kniha o cestě a ctnosti). Podle této knihy tao plodí jedno (jednotu, harmonii). Jedno
plodí dvě (protiklady, jin jang – temnotu a světlo, dvě navzájem opačné a doplňující se
síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru). Dvě plodí tři (nebesa, zemi
a mudrce). Tři plodí všechny věci.
Tao te ťing je také praktickou příručkou pro vládce, jak rozumně spravovat zemi.
Nebesa určují řád zemi a pojítkem mezi nebem a zemí je vládce, který by měl být moudrý.
Taoismus hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím nezasahování. Důležité je
vzájemné propojení přírodního řádu a lidského života. Základní síla vesmíru je tao –
pralátka vesmíru, jeho prapříčina.
Největší rozkvět náboženského taoismu probíhal v 6.–8. století našeho letopočtu.
Šintoismus je původní náboženství Japonska, založené na animismu a polyteismu.
Šintó neobsahuje jasný výčet pravidel a dogmat. Šintó znamená přibližně „cestu bohů“.
Slovo „šintó“ je složeno ze znaků „šin“, což znamená něco, co člověka přesahuje svou
kvalitou (často nepřesně označováno jako bůh či duch), a „to“ ve významu cesta.
K rozmachu šintoismu došlo především v období 250–710 n. l. Šintó je typické důrazem na harmonii s přírodou a vedlo ke vzniku typicky japonských uměleckých forem
(aranžování květin – ikebana, japonská architektura, japonské zahrady).
Judaismus je náboženství židovského národa – Izraele. Teologie judaismu je základem řady jiných náboženství, včetně křesťanství a islámu.
Judaismus vznikl jako kmenové náboženství hebrejských kmenů přibližně ve 2. tisíciletí př. n. l. Podle Tóry (prvních pět knih hebrejské Bible) jsou předky izraelského národa
tři praotcové – Abrahám, Izák a Jákob. Ti věřili v jednoho Boha. Poslední z patriarchů,
Jákob, měl 12 synů, z nichž povstalo 12 kmenů, které se jednotně nazývají Izraelem.
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Později, asi za faraona Ramesse II., po vyjití z egyptského otroctví, jim byl skrze
Mojžíše dán Boží zákon – Tóra. Tento okamžik je obvykle považován za „vznik“ židovského náboženství.
Po zničení Chrámu v Jeruzalémě Římany v roce 70 n. l. sebrali rabíni (učitelé)
veškeré tradice, které byly do té doby předávány ústně. Vznikla tak obsáhlá díla Mišna
a Talmud, která jsou pramenem veškeré původně ústně předávané právní tradice judaismu. O výrocích a učení rabínů je možné polemizovat, o výrocích Bible nikoli (jedná
se o zjevenou a neměnnou pravdu).
Křesťanství samo sebe považuje za pokračovatele a Nový zákon za naplnění Starého
zákona. Představitelé judaismu považují křesťanství za náboženství, které odporuje
Tóře, z následujících důvodů:
– Vnímají učení Nového zákona jako učení, které je v rozporu s učením Tóry.
– Neuznávají Ježíše jako Mesiáše.
– Odmítají vtělení Boha do osoby Mesiáše.
– Považují dogma o Boží Trojici (o trojjedinosti Boha) za projev polyteismu.
– Neuznávají řadu učení různých křesťanských církví (dědičný hřích, predestinace,
neposkvrněné početí aj.).
Vztah judaismu a islámu je také komplikovaný. Mohamed se považoval za nástupce
Mojžíše i Ježíše. Mohamedův nárok na prohlášení se poslem Božím byl Židy odmítnut.
Židé i křesťané zdůrazňují rozpory mezi učením Koránu a Bible.
Hlavní výhrady judaismu vůči islámu jsou:
– Judaismus neuznává Mohameda jako posla Božího a jeho proroctví jako autentické.
– Korán není podle judaismu zjevené slovo Boží, protože obsahuje učení, které je
v rozporu s učením Tóry.
Křesťanství – je monoteistické, univerzální a misijní náboženství, jehož středobodem
je život a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa,
Božího syna.
Počátky a působení křesťanství zachycuje Nový zákon (mladší část Bible). Křesťanství
věří, že Ježíš zemřel na kříži, třetího dne byl vzkříšen, 40 dní se ukazoval některým ze
svých stoupenců a poté v těle vstoupil na nebe. Následně byl učedníkům seslán Duch
svatý. Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce na konci dějin.
Ježíš představoval v blahoslavenstvích Boží království jako naději chudých a pronásledovaných, v podobenstvích ukazoval praktické stránky tohoto království a léčitelstvím demonstroval jeho záchrannou moc.
Islám je monoteistické náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.
Slovo islám znamená „podrobení se“ či odevzdání se Bohu (Alláhovi). Muslimové
věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který společně se sunnou (Mohamedovy činy
a slova) považují za základní prameny islámu.
Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky,
a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím.
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Islám je od judaismu i křesťanství zásadně odlišný. Každý Mohamedův následník se
musí v první řadě podrobit Alláhovi a jeho vůli. Je hlásán naprostý fatalismus. Každý
krok lidské bytosti je předurčen Alláhem a vše, co se stane, je jeho dílem. To má velký
vliv na absenci individuality.
Korán je považován za absolutní neměnnou pravdu, takže v islámu není místo pro
zpochybňování a kritické myšlení. Tomu však úplně neodpovídá praxe – islám zahrnuje
mnoho náboženských praktik. Muslimové jsou povinni dodržovat pět pilířů islámu (vyznání víry, rituální modlitba, almužna, půst v měsíci ramadánu a pouť do Mekky). Islám
je kritizován pro svou násilnou povahu ve vztahu k nevěřícím a omezování práv žen.
U všech náboženství můžeme najít tzv. „zlaté pravidlo lidskosti“: čiň druhým, co
chceš, aby oni činili tobě, resp. nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě.
Přesto jsou náboženské konflikty v průběhu historie ty nejkrvavější. Lidé věří, že
jejich náboženství je jediné pravé a že na jejich straně nutně musí stát Bůh. A stojí-li
na mé straně Bůh, je dovoleno vše. Historie nám ukazuje, jak se tito lidé tragicky mýlí.
Civilizace znamená společnost opírající se o názor civilního obyvatelstva. Znamená, že
místo násilí, vlády válečníků a despotických náčelníků, táborových a válečných podmínek,
nepokojů a tyranie nastupují parlamenty, kde se tvoří zákony a nezávislé soudní dvory,
kde jsou tyto zákony po dlouhá období dodržovány. Ústředním principem civilizace je
podřízenost vládnoucí třídy ustáleným zvykům lidí a jejich vůli vyjádřené ústavou.
Demokracie, demokratická forma vlády, je až završením stavby, jejímž základem byla
vláda zákona, resp. posvátnost svobody jednotlivce a zajištění soukromého vlastnictví,
zaručené zastupitelskou, ústavní vládou.

2.4

Vzestup Západu

Před tisíci lety by si na vzestup Západu nevsadil nikdo. Římská říše byla v té době už pět
set let rozvrácená a nová civilizace se ještě nezformovala. Posledních pět set let je však
západní civilizace jednoznačně dominantní a dosáhla neuvěřitelných úspěchů. Vděčí za
to mnoha faktorům, zejména renesanci, reformaci, osvícenství a také vědecké revoluci.
Ještě na počátku 14. století se Evropa vzpamatovávala z devastujících důsledků černého
moru (1347–1353). Kontinent ničily války, což mělo za následek, kromě jiného, špatnou
hygienu a nebezpečí dalších infekčních nemocí. Jih Španělska ovládali muslimové. V roce
1529 stála vojska osmanské říše před Vídní, to samé se opakovalo ještě v roce 1683.
Britský historik Niall Ferguson (2011) tvrdí, že rozhodující úlohu při vzestupu
Západu hrály instituce, které jsou produktem kultury. Západní kultura přitom byla
utvářena čtyřmi klíčovými faktory:
1. Hodnotami judaismu a křesťanství, řecké filozofie a římského práva.7
2. Přetvářením evropské krajiny v raném středověku pod vedením mnišských řádů,
zejména benediktinů, pod heslem Ora et labora – Modli se a pracuj.
7
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Obrovská imperiální metropole, Řím, se ovšem rozpadla během jedné generace. Nebýt byzantských knihovníků, irských mnichů, papežů i kněží římskokatolické církve, vědění klasického
Západu by se úplně ztratilo. (Ferguson, 2011)

3. Od dob římské říše nebyla v Evropě vytvořena další jednotná říše jako např.
v Turecku, Rusku nebo v Číně. Tehdy nejvýznamnější „říše středu“ (Čína) byla
monolitní říší, Evropa zůstala politicky roztříštěná.8 Diverzita národů se ukazuje být
v dlouhodobějším horizontu životaschopnější než velký územní celek s autoritářským režimem. Diverzita národů je zdrojem dynamické rovnováhy a dlouhodobého
rozvoje, podobně jako ekosystém lučního společenstva je stabilnější než kukuřičné
pole.
4. V 18. století začíná v Evropě průmyslová revoluce, která je založena na využívání
fosilních paliv a parního stroje. Přinesla obrovské zvýšení životní úrovně, založené
na exponenciálním růstu spotřeby přírodních zdrojů.
		 Podle Fergusona (2011) odlišovalo Západ od zbytku světa šest zcela nových
komplexů institucí, norem a chování:
a) Konkurence – decentralizace politického a ekonomického života, která vybudovala odrazový můstek pro vznik a rozvoj národních států i kapitalismu.
b) Věda – studium, pochopení a nakonec proměňování fyzikálního světa, čímž
Západ získal (kromě jiného) velký vojenský náskok před zbytkem světa.
c) Vlastnické právo – vláda zákona jako způsob ochrany vlastníků a nenásilného
řešení sporů mezi nimi. To vytvořilo základ pro stabilní formu zastupitelské
vlády.
d) Medicína – vědní obor, který umožnil výrazné zlepšení zdraví a prodloužil délku
života nejprve v západních společnostech a poté i v jejich koloniích.
e) Konzumní společnost – materiální způsob žití, kdy výroba a prodej oblečení
a dalšího spotřebního zboží hrají v ekonomice hlavní roli a bez nich by průmyslová revoluce nepokračovala dál.
f) Pracovní morálka – morální rámec a způsob konání vycházející zejména
z protestantského křesťanství, který tmelí dynamickou a latentně nestabilní
společnost.
Zastavme se na chvíli u vědy. Ta se na svém počátku mohla opřít o křesťanskou zásadu,
prosazenou v období renesance a osvícenství, že církev a stát by měly být odděleny:
Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři a co je Boží, Bohu. (L 20, 25) To je příkaz zásadně odlišný od příkazu Koránu, který trvá na nedělitelnosti Božího zákona zjeveného Prorokovi a jednotě každé mocenské struktury, postavené na islámu. V době, kdy
evropské univerzity rozšiřovaly rámec vzdělání, islámské madrasy se stále více zaměřovaly výhradně na teologii.9 Šíření vědění pak nesmírně urychlilo zavedení tiskařského
lisu.
Nová věda nebyla jen přesné pozorování. Od Galilea dále se věda věnovala také
systematickému experimentování a určování matematických vztahů. Aplikace vědy dala
8
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Jared Diamond (2005) k tomu poznamenává: Monolitní orientální říše na pláních východní
Eurasie inovacím nepřály, zatímco v hornaté, řekami rozdělené západní Eurasii se četné monarchie a městské státy zapojily do tvůrčí soutěže a vzájemné komunikace.
Tato neschopnost smířit islám s vědeckým pokrokem měla katastrofální důsledky. Zatímco ve
všech arabských zemích bylo v letech 1980–2000 zaregistrováno 367 patentů, v Izraeli 7652.
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Západu na několik staletí výraznou převahu v oblasti vojenské (jejím symbolem by pravděpodobně mohla být smrtelná zbraň pro jakéhokoliv nepřítele – přesné dělostřelectvo).
Západ vládl zbytku světa od poloviny 19. století zhruba sto let. Impérium znamenalo
vývozní trhy a vyšší návratnost investic. Znamenalo ale také šíření civilizace a jejích
institucí – tržního hospodářství, práva na soukromé vlastnictví a zastupitelské vlády.
Těsně před první světovou válkou západní koloniální mocnosti ovládaly 57 % světového obyvatelstva a 80 % světové produkce. Především o této době platí, že Západ
dokázal být ušlechtilý a dokázal být hanebný. Konkurence a monopol, věda a pověra,
svoboda a otroctví, léčení a zabíjení, tvrdá práce a lenost – Západ byl otcem dobrého
i špatného. (Ferguson, 2011)
Tuto nejednoznačnost dobře ilustrují následující dva citáty představitelů rozvojových zemí. První napsal v roce 1922 Nguyen Sinh Cung, později známý jako Ho Či
Min (vůdce hnutí za nezávislost Vietnamu), v dopise guvernérovi francouzské kolonie:
Vaše Excelence, víme velmi dobře, že vaše náklonnost vůči domorodcům, koloniím
obecně a zvláště Vietnamu je velká. Pod vaším místodržitelstvím poznal vietnamský lid
skutečnou prosperitu a opravdové štěstí, štěstí vidět, jak v celé jeho zemi roste jeden obchod
s alkoholem a opiem za druhým, a díky těmto obchodům, popravčím četám, vězením,
„demokracii“ a celému tomu vylepšenému aparátu moderní civilizace jsou Vietnamci
nejvyspělejším národem ze všech Asijců a nejšťastnější ze všech smrtelníků. Díky těmto
projevům benevolence jsme ušetřeni tíhy připomínat si všechno ostatní jako povinné vojenské odvody a půjčky, krvavé represe, sesazení a vypovězení králů, zneuctívání posvátných
míst atd.
Druhý citát je od Kamerunce Daniela Etonga-Manguelleho, který na sympoziu
Culture Matters. How Values Shape Human Progress (Harrison, Huntington, eds. 2000),
pořádaném Harvardskou univerzitou, reagoval sarkasticky na předcházející příspěvek
amerického antropologa Richarda A. Shwedera, který kritizoval zástupce rozvojových
zemí, že přebíráním západního konceptu hospodářského rozvoje zrazují zájmy chudých
zemí:
My Afričané opravdu milujeme život ve slumech, v nichž není dostatek jídla, zdravotní péče nebo škol pro naše děti. Navíc náš zkorumpovaný náčelnický politický systém je
skutečně obdivuhodný a umožnil státům, jakým je Mobutuův Zair, získat mezinárodní
prestiž a respekt. Co více, bylo by jistě hrozně nudné, jestliže by v celé Africe proběhly
svobodné a demokratické volby. Pokud by se tak stalo, nebyli bychom již opravdovými
Afričany a ztrátou naší identity – našeho autoritářství, našich krvavých občanských válek,
naší negramotnosti a našeho dožití pětačtyřiceti let – bychom zklamali nejen sebe sama,
ale také ty západní antropology, kteří nás studují s takovým porozuměním a vědí, že
nelze očekávat, že bychom se chovali jako lidské bytosti usilující o důstojnost, jež by byla
hodna úsvitu třetího tisíciletí. Jsme Afričané a je to naše identita, na níž záleží! Tak za ni
bojujme s plnou podporou oněch západních učenců, kteří jsou natolik moudří a odvážní,
že uznávají, že Afričané patří do jiného světa.
Když bylo evropské impérium na vrcholu, objevila se jedna z temných stránek civilizace. V polovině 19. století Francis Galton zformuloval základy disciplíny, kterou sám
nazval „eugenika“ – využití výběrového plození ke zlepšení genofondu. Ta získala vliv
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především v německém impériu. Afrika se měla stát laboratoří pro rasovou biologii.
Podle teorie sociálního darwinismu byli Afričané biologicky méněcenní a představovali
překážku rozvoji Afriky vyspělejšími „árijci“. V aplikaci této teorie do koloniální praxe
byli v jihozápadní Africe (dnešní Namibie) Němci mimořádně bezohlední:
V Německé jihozápadní Africe nesměli černoši jezdit na koních, museli zdravit bílé,
nemohli chodit po chodnících, nemohli vlastnit jízdní kola a chodit do knihoven. U koloniálních soudů mělo zpočátku slovo jednoho Němce větší váhu než slovo sedmi Afričanů.
Němečtí osadníci dostávali za zločiny jako vražda nebo znásilnění pokutu, Afričané okamžitě provaz. Měnila Afrika Evropany v divochy, nebo Evropané Afriku civilizovali? Kde
bylo skutečné srdce temnoty? V Africe? Nebo v Evropanech? (Ferguson, 2011)
V první světové válce se západní civilizace střetla s tím nejnebezpečnějším nepřítelem – sama se sebou. Naplno se projevilo, že Západ v sobě nese schopnost zničit
sám sebe. Po druhé světové válce bylo zřejmé, že i tzv. civilizovaný a kulturní člověk je
schopen jakýchkoliv zvěrstev a krutostí. Lapidárně to vyjádřil Winston Churchill: Když
válka skončila, zjistilo se, že jediné prostředky, které civilizované, vědecké a křesťanské
státy nepoužily, bylo mučení a kanibalismus. A to jen proto, že jejich užitek byl pochybný.
Důvěra v západní civilizaci byla otřesena a Západ přestal věřit sám sobě. Ve druhé
polovině 20. století získala nezávislost postupně všechna bývalá kolonizovaná území.
A rozvinutý západní svět se vrhl na spotřebu. Ferguson (2011) uvádí, že podle kritiků
Západu otevřela 60. léta 20. století dveře postfreudovské anticivilizaci, charakterizované
hédonistickým oslavováním vlastních rozkoší: Veškeré úspěchy západní civilizace – kapitalismus, věda, vláda zákona a demokracie – jako by za sebou nezanechaly nic hlubšího
než nákupy.
V tomto duchovním vakuu nám hrozí nejen „střet civilizací“ (Huntington, 1996)
a boj o dominantní postavení mezi západní, čínskou a islámskou civilizací, ale a především „rozpad civilizací“. Pravděpodobně nastává konec pět set let dlouhé převahy
Západu, možná dokonce konec západní civilizace, jak ji známe.

2.5

Vliv křesťanství na utváření západní civilizace

Západní civilizace je postavena, jak jsme se již zmínili, na kořenech židovství a křesťanství, řecké filozofie a římského práva. Později byla formována renesancí, reformací,
osvícenstvím a dalšími vlivy. Doba od pádu západořímské říše (476 n. l.) až do renesance
bývá někdy nazývána „temný středověk“. Jenže tento středověk nebyl zdaleka tak temný, i když doba to byla pro život velmi těžká. Na ruinách římské říše se velmi pomalu
vynořovala nová civilizace. Tento proces trval téměř tisíc let. Klíčovou roli při vytváření
nové civilizace sehrálo křesťanství, zejména katolická církev a její různé řeholní řády.
Západní civilizace tak vděčí církvi za univerzitní systém, charitativní práci, mezinárodní právo, přírodní vědy, důležité právní principy a řadu dalších věcí. Především vznik
univerzit byl klíčový. Ty umožňovaly neomezenou a svobodnou intelektuální debatu.
To poskytovalo rámec vědecké revoluci na Západě. Po šest století od obnovy antické
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vzdělanosti během pozdního středověku až k osvícenství poskytovala římskokatolická
církev více finanční a sociální podpory studiu astronomie než jakákoli jiná instituce,
a pravděpodobně než všechny ostatní instituce dohromady. (Woods, 2005)
Řeholní řády, především benediktini, zachránily po pádu Říma literární dědictví
antického světa. Mniši rozvinuli síť modelových manufaktur, dobytčích farem i center
vzdělání. Církevní odpovědnost vůči chudým byla ve světě něco nového a představovala
významné zlepšení kvality života ve srovnání s antickým obdobím. Podívejme se nyní
podrobněji na některé přínosy křesťanství a katolické církve, které se podílely významnou měrou na vzestupu Západu. Budeme se zde opírat především o studii Thomase E.
Woodse Jr. Jak katolická církev budovala západní civilizaci (2005).
Termín „temný věk“ se používal pro dobu, která dělí pozdní antiku od renesance (zhruba tisíc let). Obdobím kulturního a intelektuálního úpadku bylo především
6. a 7. století. Hlavní příčinou byly války způsobené stěhováním národů a s tím spojené
barbarství. Války a barbarství ožebračovaly a ničily města, kláštery, knihovny, školy,
znemožňovaly bádání vědců a učenců.
Barbaři byli zemědělci, pastevci (nomádi), neměli psanou literaturu. Církev se je
snažila obracet na křesťanství z primitivního pohanství nebo animismu. Obvykle stačilo
obrátit na víru monarchu a lid jej následoval.
V 8. století ve francké říši nahrazuje linii merovejských králů (kteří uvrhli v 6.–7. století zemi do válek a zmatků) rodina Karolinců. Karel Martel v roce 732 porazil muslimy
u Tours. Asi největší z franckých králů, Karel Veliký, vládl v letech 768–814 a je známý
jako „otec Evropy“. Pod církevním vlivem se dříve barbarský národ Franků přeměnil
v budovatele civilizace. Začalo období karolinské renesance. Tehdy francká říše sahala od Španělska přes dnešní Francii, severní Itálii, Švýcarsko až po většinu dnešního
Německa. Základem vzdělání bylo sedm svobodných umění: astronomie, hudba, aritmetika, geometrie, logika, gramatika a rétorika.
Církev se stala „vychovatelkou Evropy“, kde duch učení přežil opakované nájezdy
barbarů. Její autorita byla ohledně vzdělání obdivuhodná. V roce 997 napsal německý král a císař Otto III. naléhavý dopis Gerbertovi z Aurillacu (pozdějšímu papeži
Silvestrovi II): Jsem ignorant a mé vzdělání bylo velice zanedbáno. Přijď a pomoz mi.
Oprav, co bylo uděláno špatně, a poraď mi, jak správně vládnout říši. Zbav mě mého saského křupanství a povzbuď mě ve věcech, jež jsem zdědil po svých řeckých předchůdcích.
(Woods, 2005)

Podíl mnichů na záchraně civilizace
Pro záchranu civilizace (resp. její obnovu) udělali nejvíce benediktini. Svatý Benedikt
z Nursie založil v první polovině 6. století klášter Monte Cassino, kde sestavil slavnou
řeholi benediktinů. Podle hesla Modli se a pracuj šířili benediktini víru, ale učili také
kultivovat půdu. Za zemědělskou obnovu ve velké části Evropy vděčíme mnichům.
Kamkoli přišli, přinášeli pěstování obilí, manufakturní výrobu a nové výrobní metody.
Příslušníci jiného mnišského řádu, cisterciáci, byli odborníky v metalurgii. Každý
jejich klášter měl vzorovou kovárnu, kde vodní energie poháněla stroje. Ve středověku
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tak bylo do Evropy zavedeno strojírenství (a technický pokrok obecně) v rozsahu, jaký
žádná předchozí civilizace neznala. Kdyby nebyly anglické kláštery zničeny Jindřichem
VIII., možná by mniši zahájili průmyslovou éru o dvě století dříve.
Důležitou součástí činnosti klášterů bylo opisování posvátných i světských rukopisů.
Církev tak uchovávala, studovala a učila díla antických autorů, jež by jinak byla ztracena.
Když ve 12. století př. n. l. zkolabovala společnost mykénských Řeků, byla výsledkem
negramotnost, která trvala tři století. Ale mnišská oddanost čtení, psaní a vzdělání ve
středověké Evropě způsobila, že po pádu římského impéria Evropany nečekal smutný
osud mykénských Řeků.

Církev a rozvoj univerzit
Středověku vděčíme za jednu z největších intelektuálních zásluh platnou pro celý svět
– univerzitní systém vzdělávání. V antickém Řecku ani Římě nic takového neexistovalo. Univerzity se postupně formovaly a rozvíjely během druhé poloviny 12. století.
Charakterizovaly je jasně definované akademické programy a udělování titulů. Měly
svůj kánon povinných textů, o nichž profesoři přednášeli a přidávali svůj vlastní pohled.
Uznání školy jako univerzity bylo v pravomoci papeže. Do reformace bylo v Evropě založeno 81 univerzit. Církev studentům poskytovala ochranu tím, že jim udělila výhody
kněžského stavu. Knihy, které studenti potřebovali, se spíše pronajímaly, než kupovaly.
Učilo se především sedm svobodných umění, občanské a kanonické právo, přírodní
filozofie (kosmologie), medicína a teologie. Obrovské překladatelské úsilí znovu oživilo mnohá díla antického světa. Při vzdělání se kladl důraz na pečlivou argumentaci
a rozřešení otázky racionálními prostředky (po důkladné obhajobě obou stran sporu).
Akademici pozdního středověku tak vytvořili širokou intelektuální tradici, bez níž by
pozdější pokrok ve filozofii přírody (v přírodních vědách) byl nemyslitelný. (Lindberg,
1992)
Historik Edmund Grant tvrdí, že přírodní i společenské vědy se rozvinuly v západní
civilizaci jako v žádné jiné díky pronikavému a hluboce zakořeněnému duchu tázání,
jež bylo přirozeným důsledkem středověkého důrazu na rozum. Vytvoření univerzity,
věrnost rozumu a racionální argumentaci a všeobecný duch tázání tak tvoří dohromady
„dar latinského středověku modernímu světu“. (Woods, 2005)

Rozvoj vědeckého poznání
Řecký astronom Ptolemaios (87–150 po Kristu) považoval vesmír za geocentrický.
Mikuláš Koperník (1473–1543) do středu systému umístil Slunce. Tento heliocentrický
model nebyl církevně cenzurován až do příchodu Galilea Galilei (1564–1642). Galileo
neměl pro heliocentrický model vesmíru důkazy, šlo jen o elegantní teoretický model,
hypotézu (tvrdil např., že příliv a odliv je důkazem pohybu Země, což je z dnešního
pohledu kuriózní vysvětlení). Galileo vystoupil s prohlášením, že verše z Písma, jež jsou
ve zdánlivém rozporu s heliocentrickým pohledem, by měly být reinterpretovány. Tím
vyvolal dojem, že si uzurpuje autoritu teologů.
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Křesťanské myšlenky nebrzdily rozvoj vědy, naopak ho umožnily. V celé Bibli se
pravidla přírodních jevů popisují jako odraz Boží dobroty, krásy a řádu. Zákonitost je
zřejmá všude kolem nás (pohyb hvězd, návrat ročních dob aj.). Naproti tomu ostatním
civilizacím byla představa racionálně uspořádaného vesmíru cizí. To je důvodem, proč
se věda nerozvinula do srovnatelné podoby s tou západní v kultuře arabské, babylonské,
čínské, egyptské, řecké, indické a mayské. Tyto kultury nevěřily v transcendentního
Tvůrce, který obdařil své stvoření konzistentními fyzikálními zákony. Chápaly naopak
vesmír jako obrovský organismus, jemuž vládne panteon božstev a který prochází nekonečnými cykly zrození, smrti a znovuzrození.
To znemožňovalo rozvoj vědy, protože animismu byla cizí představa pevných přírodních zákonů. Křesťanství naopak umísťuje božství výhradně do Krista a do Nejsvětější
Trojice. Vyhýbá se tedy panteismu a dovoluje vidět vesmír jako oblast řádu a předvídatelnosti. V křesťanském stvoření, jak je líčí kniha Genesis, je chaos naprosto podřízen
svrchovanosti Boží. (Woods, 2005)
Ze starověkých kultur byli nejblíže vývoji moderní vědy Řekové, i když k ní nakonec nedospěli. Příspěvky muslimských vědců vznikaly spíše navzdory islámu než
kvůli němu. Ortodoxní islámští učenci úplně odmítali jakýkoli pojem vesmíru, který
by zahrnoval konzistentní fyzikální zákony, protože Alláh nemůže být omezován přírodními zákony.
Katolicismus připouští možnost zázraků, ale taková událost je neobvyklá a zázrak
může být rozeznán teprve na pozadí uspořádaného přirozeného světa. Vlastní zkušeností (což je klíčový prvek vědecké metody) poznáváme přirozenost vesmíru, který se
Bůh rozhodl stvořit. A tu můžeme poznat právě proto, že je racionální, předvídatelná
a poznatelná. (Woods, 2005)
Překvapující počet kněží a řeholníků se věnoval vědeckému zkoumání. Například
35 kráterů na Měsíci má jména po jezuitských přírodovědcích a matematicích. Jezuité
byli první, kdo uvedl západní vědu na tak odlehlá místa, jako jsou Čína a Indie.
Katoličtí kněží a řeholníci dosáhli významných úspěchů v matematice a geometrii,
optice, biologii, astronomii, geologii, seizmologii a v řadě dalších oborů. Zrod moderní
vědy v křesťanském prostředí západní Evropy tedy nebyla žádná náhoda.

Vliv křesťanství na umění a architekturu
Umělecká tradice Západu je těsně spojena s katolickými obrazy. Umělecké zobrazování Krista bylo odrazem katolické doktríny o Vtělení. Božím Vtělením v Ježíši Kristu
se hmotný svět, byť padlý, pozvedl na novou rovinu. Nebylo možné jím opovrhovat,
protože Bůh ho nejen stvořil, ale také v něm pobýval.
Asi nejvýznamnějším křesťanským příspěvkem k umění, který ovlivnil evropskou
krajinu, je středověká katedrála, především gotická katedrála. Církev i stavitelé katedrál
věřili, že geometrie je prostředkem, jak spojit lidské bytosti s Bohem, že matematika je
cestou, jíž se lidstvu zjevuje tajemství nebes.

38

Svatý Augustin považoval architekturu a hudbu za nejvznešenější umění, protože
jejich matematické proporce jsou proporcemi samotného vesmíru, a proto pozvedají
naši mysl k rozjímání božského řádu.
Renesance v 15. a 16. století pak přinesla větší důraz na sekularismus, více na pozemský život než na příští svět. Renesance měla hluboký respekt ke klasické antice, ale
je zajímavé, že v řadě ohledů to byla doba iracionalismu. Svého vrcholu dosáhla v této
době alchymie a stále vlivnější byla astrologie. Hony na čarodějnice se také rozšířily až
v 15. a 16. století.

Vliv křesťanství na vznik a utváření mezinárodního práva
Když se v roce 1892 připomínalo čtyřsté výročí Kolumbova objevení Ameriky, byl
Kolumbus vnímán jako statečný mořeplavec, který spojil dva světy a změnil dějiny.
V roce 1992 bylo vnímání objevení Ameriky mnohem rozporuplnější. Kolumbus byl
některými skupinami lidí obviňován ze všech možných zločinů, od ničení životního
prostředí až ke krutostem vedoucím ke genocidě domorodých obyvatel.
Je fakt, že zprávy o špatném chování Španělů k domorodcům v Novém světě vyvolaly vážnou krizi svědomí u významné části španělského obyvatelstva 16. století. A během této reflexe dospěli španělští teologové a církevní právníci k něčemu zásadnímu
– k zárodkům mezinárodního práva. Asi nejznámější z nich, páter Francisco de Vitoria,
položil svou kritikou španělské politiky základ moderní teorii mezinárodního práva.
Vitoria a další španělští teologové se snažili hodnotit mravnost španělského chování.
Mají Španělé spravedlivé právo na země v Amerikách ve prospěch Koruny? Jaké mají
závazky k domorodcům? Jaké chování jsou státy zavázány dodržovat při své vzájemné
interakci? Za jakých okolností může jít stát do spravedlivé války?
Vitoria si ze sv. Tomáše Akvinského vypůjčil dva důležité principy:
a) Božský zákon, pocházející z milosti, neomezuje lidský zákon, pocházející z přirozeného rozumu.
b) Ty věci, které jsou pro člověka přirozené, mu nemohou být vzaty ani darovány kvůli
hříchu.
Nárok na slušné zacházení s domorodci (např. nebýt zabit, vyvlastněn aj.) se odvozuje od
jejich postavení jako lidí, ne od jejich postavení jako věřících ve stavu milosti. Vitoriův
kolega, páter Domingo de Soto, to vyjádřil slovy: Pokud jde o přirozená práva, nejsou
lidé ve stavu Boží milosti o nic lepší než hříšníci nebo pohané.
Ve věci přirozených práv jsou tedy indiáni v Novém světě, protože jsou to lidé,
Španělům rovni. Vlastní svou půdu podle stejných principů, podle nichž Španělé vlastní svoji půdu. Napomenutí Písma (Nového zákona), abychom byli podřízeni světské
moci, platí i v kontextu pohanské vlády. Jestliže se tedy pohanský král nedopustil jiného
zločinu, nemůže být sesazen prostě kvůli tomu, že je pohan. Každý stát má stejná práva
jako ostatní státy a je zavázán práva ostatních respektovat.
Vitoria věřil, že přirozený zákon existuje nejen u křesťanů, ale u všech národů. On
a jeho příznivci tedy věřili v existenci přirozeného systému etiky, který nezávisí na
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křesťanském zjevení ani mu neodporuje, ale může existovat zcela samostatně. Tento
přirozený zákon je vepsán do lidského srdce, a tak poskytuje základ, na němž je možné
ustavit mezinárodní pravidla chování.
Vitoriovi oponenti tvrdili, že domorodci Nového světa postrádají rozum nebo alespoň trpí nezdravou myslí. Proto jim nelze přiznat vládu nad věcmi. Kdyby však byla
podstatná část lidstva bez rozumu, museli bychom mluvit o defektu v řádu stvoření.

Vliv katolické charity na proměnu světa
Údiv a obdiv provázel křesťanskou charitativní práci po staletí. I Voltaire, který
byl vůči katolické církvi velmi kritický, uznal: Není na světě nic většího než oběť mládí
a krásy, často i urozeného postavení, kterou skládá něžné pohlaví kvůli práci ve špitálech
a ulehčování lidské mizérie, na niž jen pohledět je pro naši delikátnost zneklidňující.
Katolická církev vynalezla charitu takovou, jak ji na Západě známe. Antické dárcovství se více opíralo o vlastní zájem. To, že se potřebným má sloužit s radostným
srdcem a pomáhat jim bez myšlenky na odměnu nebo reciprocitu, zde nebylo hlavním
principem. Podle Rodneyho Starka (1996) považovali antičtí filozofové milosrdenství
a soucit za patologické emoce, za charakterové defekty, kterým se racionální muž vyhne. Jelikož milosrdenství zahrnuje poskytování nezasloužené pomoci nebo podpory,
je opakem spravedlnosti.
Duch katolické charity byl inspirován učením Kristovým. Např. sv. Jan Zlatoústý
založil v Cařihradě řadu nemocnic. Za morů, které udeřily na Kartágo a Alexandrii, si
křesťané vysloužili respekt a obdiv pro statečnost, s níž těšili své umírající a pohřbívali
mrtvé. Svatý Cyprián žádal křesťany, aby pomáhali týmž lidem, kteří je pronásledovali. Biskup Dionýsus zaznamenal ve 3. století, v době moru v Alexandrii, že pohané
odstrkují každého, kdo onemocněl, drží se stranou i od nejdražších přátel, vyhazují
trpící polomrtvé na ulici, nechávají je nepohřbené, a když umírají, zacházejí s nimi
s krajním opovržením.
Je otázkou, jestli instituce připomínající nemocnice už existovaly ve starém Řecku.
Pokud jde o zařízení, ve kterém jsou lékaři, kteří stanoví diagnózu a předepisují léky,
a kde jsou i ošetřovatelé, je pravděpodobně průkopníkem církev. Jí zakládané špitály
původně poskytovaly pohostinství cizincům, ale později začaly pečovat o nemocné,
vdovy, sirotky a ostatní chudé. Historik medicíny Fielding Garrison (1929) uvádí, že
před Kristem nebyl přístup k nemoci a neštěstí soucitný a zásluha na službě lidskému
utrpení v širším měřítku patří až křesťanství.
Důležitou roli v péči o nemocné hrály kláštery. Ty po pádu římské říše postupně
začaly poskytovat organizovanou lékařskou péči. Byly oázami řádu, zbožnosti a stability,
kde se uzdravování dařilo. Mezi 5.–10. stoletím se také staly místem lékařského vzdělání.
Vojenské řády, založené během křížových výprav, zakládaly špitály všude po Evropě.
Jedním z nejznámějších byli rytíři svatého Jana (johanité), z nichž se později vyvinuli
maltézští rytíři. Kolem roku 1080 založili neobvykle velký špitál v Jeruzalémě. Tato
nemocnice vedle poskytnuté péče sloužila i jako zdroj charitativní pomoci. V průběhu
12. století začaly špitály stále více vypadat spíše jako moderní nemocnice než jako
útulek pro poutníky.
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Křesťanskou charitativní činnost uznávali i nepřátelé církve. Pohanský autor Lucián
(130–200) napsal: Pečlivost, s níž si lidé tohoto náboženství navzájem pomáhají ve svých
potřebách, je neuvěřitelná. K tomuto účelu neopomenou nic. Jejich první zákonodárce jim
nasadil do hlavy, že jsou všichni bratři.
Po smrti Karla Velikého začaly v 9. století vyrůstat kláštery, které se stávaly centry organizovaného náboženského života ve svém okolí. Udržovaly školy, poskytovaly
vzory pro zemědělství, průmysl, rybářství a lesnictví, ubytovávaly poutníky, pomáhaly
chudým, staraly se o sirotky, pečovaly o nemocné a byly útočišti pro všechny, kdo se
dostali do duchovní nebo tělesné bídy. Po staletí byly centry náboženských, charitativních a kulturních aktivit.
Historik ekonomie Simon Patten (1911) uvádí, že církev poskytovala jídlo a přístřeší dělníkům, dobročinnost neúspěšným, pomoc v nemoci, za moru a hladu, jež byly ve
středověku až příliš běžné.
Když v 16. století v Anglii zrušil král Jindřich VIII. kláštery a zkonfiskoval jejich majetek, byly společenské dopady obrovské. Severní povstání z roku 1536 i lidová rebelie,
známá jako „pouť milosti“, souvisely s hněvem lidu nad vymizením klášterní charity.
Tak jako v 16. století útok anglické koruny na kláštery oslabil charitativní síť, podobně útok Francouzské revoluce na kláštery v 18. století zasáhl vzdělávací a sociální činnost. V listopadu 1789 francouzská vláda znárodnila (zkonfiskovala) církevní majetek.
Již v roce 1799 zbylo z 50 000 studentů zapsaných na univerzity pouhých 12 000. V roce
1847 měla Francie o 47 % méně nemocnic než v roce konfiskace.

Křesťanství a západní zákonodárství
Západní pojem zákona je ve svých počátcích, a proto i ve svém charakteru úzce spojen
se západními teologickými a liturgickými pojmy vykoupení a svátostí. (Berman, 1985)
První tisíciletí (od milánského ediktu císaře Konstantina, jímž byla v roce 313 rozšířena tolerance vůči křesťanství) často spojovalo úlohu církve a státu. Do 11. století
králové, resp. císaři německých zemí jmenovali nejen biskupy, ale také papeže.
V 9. a 10. století ústřední autority v západní Evropě kolabovaly, když se monarchové
nebyli schopni vyrovnat s vlnami vikingských, maďarských a muslimských invazí. To
poskytlo mocným držitelům půdy možnost rozšířit svou autoritu nad kostely, kláštery
i nad některými biskupstvími. Tak opaty klášterů, faráře i biskupy jmenovali často laici.
V 11. století učinil papež Řehoř VII. dramatický krok, když označil krále za laika,
který nemá o nic větší pravomoc v náboženské oblasti než kterýkoli jiný laik. V podstatě
určil, že král nemá v církvi žádné pravomoci.
Krátce nato se začaly jak v církvi, tak ve státě vytvářet právní kodexy, v nichž jsou
stanoveny a vyjádřeny pravomoci a odpovědnosti obou oblastí. Kanonické právo, tedy
zákon církve, se jako první systematický soubor zákonů v Evropě stalo nositelem pro
různé sekulární právní systémy, jež se začaly objevovat. Než se ve 12. a 13. století vyvinulo kanonické právo, neexistovalo v západní Evropě nic, co by připomínalo moderní
právní systém.
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Křesťanští právní myslitelé tehdy využili různé texty – Starý zákon, evangelium,
Aristotela, Justiniána, církevní otce, svatého Augustina, církevní koncily – a za použití scholastické metody a teorie přirozeného práva dokázali vytvořit z těchto různých
zdrojů i z existujících zvyklostí soudobé církevní a sekulární společnosti koherentní
a racionální právní vědu.
Zákon je jednou z důležitých oblastí západní civilizace, kde jsme zavázáni antickému
Římu. Kanonické právo se svými pravidly vedení důkazů a racionálními procedurami
připomínalo to nejlepší z římského právního řádu.
Kanonické právo ve věci manželství stanovilo, že platné manželství vyžaduje svobodný souhlas jak muže, tak ženy a že je lze považovat za neplatné, došlo-li k němu
pod nátlakem nebo vstoupila-li do něj některá ze stran na základě omylu v identitě
nebo v důležité kvalitě druhé osoby. Tak byl položen základ nejen moderních zákonů
o manželství, ale také základních prvků smluvního práva, totiž předpoklad svobodné
vůle a k němu vztažených pojmů omylu, nátlaku a podvodu.
Trestní právo, tak jak se objevilo v západní civilizaci, spočívalo v zásadě na myšlence,
že porušení zákona je urážkou spravedlnosti a samotného mravního řádu, takže má-li
být mravní řád napraven, je třeba trestu a trest by měl odpovídat povaze a rozsahu
tohoto porušení.
Zločin se tak do značné míry depersonalizoval, protože se kriminální jednání přestalo chápat jen jako jednání proti určitým osobám (obětem), ale spíše jako porušení
abstraktního principu spravedlnosti. Porušení mravního řádu bylo možné napravit
uplatněním trestu. Podobně i smlouvy se musí dodržovat, a nejsou-li dodrženy, je třeba
zaplatit za jejich porušení. Delikty je třeba napravit odškodným, jež odpovídá škodě.
Vlastnické právo musejí obnovit ti, kdo je porušili.
Současné nezápadní kultury mají právní řády založené na jiných principech a hodnotách, a tak tomu bylo i v evropské kultuře až do 11. a 12. století. Idea práv, včetně
individuálních práv, je jedním z nejvýraznějších aspektů západní civilizace. Jedním
z nich bylo právo vystoupit a hájit se proti obvinění před soudem. Stále více se prosazovala myšlenka, že jednotlivci mají určité subjektivní pravomoci (přirozené právo, resp.
univerzální mravní nároky) díky tomu, že jsou lidmi. Žádný vladař je nemůže zkrátit.
V období 1150–1300 byla definována vlastnická práva, právo na sebeobranu, práva
nekřesťanů, manželská práva a právo na soudní proces. Tradici přirozených práv na
Západě upevnilo objevení Ameriky a otázky ohledně práv obyvatel Nového světa. Při
prosazování myšlenky, že američtí indiáni mají přirozená práva, jež Evropané mají respektovat, stavěli teologové 16. století na starší tradici, jejíž kořeny vznikaly ve 12. století.

Křesťanství a západní morálka
Západní standardy morálky byly rozhodujícím způsobem utvářeny křesťanstvím. Hlavní
principy západní mravní tradice jsou odvozeny z katolické ideje posvátnosti lidského
života. Důraz na jedinečnost a hodnotu každé lidské osoby se zakládá na faktu, že má
nesmrtelnou duši.
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Ve starověku s chudými, slabými a nemocnými nekřesťané obvykle zacházeli s opovržením. Důraz křesťanství na posvátnost lidského života se odráží i v západním odmítání sebevraždy. Křesťanství pomohlo odstranit gladiátorské zápasy. Taková trivializace lidského života byla v zásadním rozporu s křesťanským důrazem na důstojnost
a hodnotu každého jednotlivce. Podobně kritická byla církev k později rozšířené praxi
soubojů, protože, jak uvedl papež Lev XIII., v samotné přirozenosti souboje je slepá
troufalost a opovržení životem.
Další důležitý způsob, kterým křesťanství utvářelo západní pojetí morálky, zahrnuje
tradici spravedlivé války. Morálními kritérii, podle nichž by bylo možné válku považovat za spravedlivou, se zabýval svatý Augustin. Podle něj je válka ospravedlněna pouze
nespravedlností agresora, a tato nespravedlnost musí být zdrojem hněvu každého dobrého
člověka, protože je to lidská nespravedlnost.
Významným aspektem západní morálky je sexuální morálka. Když se církev objevila
na historické scéně, byla sexuální morálka degradována. Byla rozšířena promiskuita,
sexuální praktiky byly perverzní až sadistické. Křesťanství učilo, že intimní vztahy jsou
výlučně určeny pro společenství manžela a manželky. Cizoložství se podle církve neomezovalo jen na nevěru manželky vůči manželovi (jak to obvykle chápal antický svět),
ale týkalo se i manželovy nevěry vůči manželce.
Křesťanství přitahovalo ženy i proto, že církev posvěcovala manželství, vyzdvihla je
na úroveň svátosti a zakazovala rozvod. Ženy mohly také zakládat řeholní společenství,
jež byla samosprávná. To bylo v kulturách antického světa cosi neslýchaného. Jen zde
mohly ženy vést své vlastní školy, konventy, koleje, špitály a sirotčince.
Už Aristoteles uváděl, že snáze propadneme hříchu, jsme-li zvyklí hřešit, ale také
ctnostný život je tím snadnější, čím více se o něj snažíme a čím více jsme na něj zvyklí.
Můžeme usilovat o to stát se budovateli civilizace, služebníky Boha i lidí, misionáři.
Nebo můžeme být sebestřednými egoisty, lpícími jen na uspokojení svých vášní.

Svět bez Boha?
Ústředním aspektem každé civilizace je náboženství. Křesťanský pohled na Boha se liší
od pohledu starověkých civilizací Blízkého východu ve čtyřech aspektech:
Za prvé, Bůh je jen jeden. Za druhé, Bůh je absolutně svrchovaný, neodvozuje svou
existenci ze žádné předcházející skutečnosti a nepodléhá žádné jiné síle. Za třetí, Bůh je
transcendentní, stojí nad svým stvořením a liší se od něj. Tento božský atribut umožnil
vznik přírodní vědy a rozvoj myšlenky přírodních zákonů, protože zbavuje hmotnou
přírodu božských atributů. Za čtvrté, Bůh je dobrý.
Křesťanský pojem Bůh se odlišuje také od starozákonní tradice, a to jeho vtělením
v Ježíši Kristu. Sören Kierkegaard jednou přirovnal Boha ke králi, který hledá lásku
obyčejné ženy. Kdyby se k ní přiblížil jako král, bála by se mu nabídnout svou lásku jako
spontánní vztah mezi sobě rovnými. Proto se král k obyčejné ženě blíží jako obyčejný
člověk. Jen tak si může získat její upřímnou lásku a jen tehdy pozná, jestli je její láska
pravá. To učinil Bůh, říká Kiergegaard, když se narodil do světa jako Ježíš Kristus. Hledá
naši lásku ne tak, aby nás ohromoval svým majestátem, ale tak, že se k nám snižuje, aby
se s námi setkával na naší úrovni.
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Můžeme shrnout, že církev nejen přispěla k západní civilizaci – ona ji vybudovala.
Křesťanství samozřejmě čerpalo i z antického světa, a to tak, že transformovalo klasickou
tradici k lepšímu. (Woods, 2005)
Mezinárodní právo, přírodní vědy, univerzitní život, charita, náboženské představy,
umění i morálka jsou samotnými základy civilizace a na Západě se každá z nich zrodila
díky křesťanství. Význam křesťanství je paradoxně pro západní civilizaci jasnější tam,
kde jeho vliv vymizel. Svět umění poskytuje snad nejdramatičtější a nejviditelnější svědectví o odmítnutí křesťanství v moderním světě. Měřítkem se stává sám člověk, který
není odpovědný objektivnímu řádu. Život sám je prázdný, bez cíle. Tato strnulost je
vyjádřena v perverznosti a sterilitě moderního umění. (Woods, 2005)
V polovině 20. století se dospělo ke konečnému, osudovému kroku. Jean-Paul Sartre
a jeho škola existencialistického myšlení prohlašovali, že svět je zcela absurdní a život
sám naprosto postrádá smysl.
V současnosti Evropa opustila víru natolik, že se nezmohla ani na uznání svého
křesťanského dědictví v ústavě Evropské unie.

2.6

Vzestup člověka a jeho vliv na prostředí

Vzestup člověka se zdá být evolučně nezadržitelný a navíc se stále zrychluje. Prvobytně
pospolné tlupy „pračlověka“ (před kromaňoncem) se po několik desítek tisíc let živily převážně sbíráním semen, hmyzích larev, vybíráním hnízd ptáků a výhonky rostlin. Později
člověk okusil maso zvířat uhynulých při požárech lesa či savany, začal čerstvá spáleniště
vyhledávat a také sám požáry zakládal. Stal se lovcem. Svoje prostředí byl schopen tímto
způsobem ovlivnit a změnit v lokálním měřítku. Snad takto zapříčinil dokonce první
„ekologické pohromy“ a vyhubil některé druhy lovné zvěře. To se událo možná před více
než 50 000 lety a mluví se o tzv. pleistocenním vybíjení (Pleistocene overkills).
S koncem doby kamenné (před 10 000–12 000 lety) se proměnilo podnebí, krajina
změnila ráz a stávala se teplejší a sušší. Člověk-lovec musel hledat doplňující zdroje
obživy. Postupně domestikoval zvířata (psy, ovce, kozy, prasata, hovězí dobytek a další),
stal se nomádem. Nadměrné přepásání však zbavovalo krajinu původního rostlinného
pokryvu a pak i obnažené půdy kvůli vodní a větrné erozi.
Pokud se nomádům dařilo dobře, zvyšující se počty kusů stáda byly ukazatelem
úspěšnosti a společenské prestiže (to platí u lidí žijících jako pastevci a nomádi dodnes).
V důsledku degradace a devastace půd museli lidé migrovat a hledat nová vhodná území. Docházelo k rozdělení kmenů nebo k bojům mezi kmeny o území. Ve Starém zákoně, v První knize Mojžíšově (Genesis), je takto zachycen rozhovor Abrahama s Lotem:
Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné,
že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abrahamova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenaánci a Perizejci. Tu řekl Abraham Lotovi: Ať
nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři.
Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám
napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. (Gn 13, 6–9)
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Člověk také postupně rozvinul rybolov a shromažďování zrní některých rostlin.
Později začal cíleně pěstovat některé divoce rostoucí traviny a obiloviny. Tak se rodila
zemědělská revoluce. V mladší době kamenné (neolitu) se pastevectví a zemědělství
úspěšně rozvíjelo. Lidé se usazovali především v teplých oblastech se sprašovými
půdami. Pomocí holosečí a vypalováním zbavovali krajinu přirozeného porostu lesa
a křovin. Budovali stálá sídla, která se postupně rozrůstala.
Novým způsobem obživy se uživilo mnohem více lidí než sběračstvím a lovem.
Počet lidí žijících před zemědělskou revolucí je odhadován na 2–5 milionů. Na počátku
letopočtu, v době příchodu Ježíše Krista, již na Zemi žilo 200 milionů lidí.10
Před pěti až šesti tisíci lety začali lidé vyrábět a vypalovat nádoby z hlíny a tkát
látky z rostlinných vláken. Tehdy také došlo k převratnému vynálezu kola a následně
dvoukolového vozu.11
Před čtyřmi až pěti tisíci lety začali lidé vyrábět nářadí a zbraně z bronzu a nádoby
ze skla. Před třemi tisíci lety jsme se naučili vyrábět a využívat železo. V té době také
Egypťané používali veslice, které pomocí plachet uměly využívat energii větru. Budovaly
se již hospodářské stavby, zavodňovací soustavy, vodovody a silnice.
V této době už lidé dokázali měnit své prostředí v regionálním měřítku. Krajinu
dnešního Izraele a Palestiny jsme kvůli intenzivní pastvě a hlavně kvůli zemědělskému
zavlažování změnili v polopoušť či poušť. Pro území dnešního Libanonu byly typické
cedrové lesy, které však byly vykáceny na stavbu měst a lodí. Podobně byly vykáceny
lesy v Řecku. V Dinárském krasu (na území bývalé Jugoslávie) způsobila po vykácení
lesů kvůli pastvě následná vodní eroze splavení půdy z horských svahů do údolí.
Severní Afrika bývala až do konce antiky obilnicí Říma. Bylo možné putovat
z Alexandrie až do dnešního Maroka podél Středozemního moře ve stínu stromů a hájů.
Nešetrné zemědělské postupy však způsobily erozi půdy a následnou desertifikaci. Pro
pastevectví byla využívána a lidmi obývána i dnešní největší světová poušť, Sahara.
Svědčí o tom skalní kresby znázorňující lidi, zvířata i stromy.
Z výše uvedeného můžeme odvodit jeden velmi důležitý závěr. Chování našich předků ve starověku vůči přírodě nebylo lepší či horší než naše dnešní chování. Jejich možnosti ovlivnit životní prostředí však byly výrazně omezenější než naše dnešní možnosti.
Opustíme starověk a podíváme se, jak člověk ovlivňoval své prostředí v dobrém
i ve zlém ve středověku a v novověku. V roce 476, po sesazení císaře Romula Augusta,
zanikla západořímská říše. Ze Středozemí se do Evropy postupně šířilo křesťanství
a s ním také vzdělanost a základy zemědělského hospodaření. Evropská krajina byla
postupně transformována a kultivována. Například ve střední Evropě byla krajina před
příchodem Slovanů v 6. století pokryta z 95 % lesy. Dnes zůstala lesy pokryta necelá
třetina a nikdo nevolá po návratu k původnímu stavu, jde jen o to naučit se hospodařit
dlouhodobě udržitelným způsobem.
10

11

V době před zemědělskou revolucí samozřejmě neprobíhalo sčítání lidí. Víme však, v jakých
ekosystémech byli schopni žít a jakým způsobem získávali obživu. Podle toho se dá kvalifikovaně
odhadnout tehdejší počet lidí. V době římské říše už sčítání lidu probíhalo, mimo tuto oblast se
opíráme opět o odhady.
Je zajímavé, že původní obyvatelé Ameriky kolo nikdy nevynalezli a až do příchodu španělských
dobyvatelů na konci 15. století je nevyužívali.
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Při kultivaci evropské krajiny jsme měli štěstí. Krajina mírného podnebného pásu
je vůči antropogenním změnám přirozeně odolnější než sušší subtropický pás. Navíc
Evropa získala objevením Ameriky v roce 1492 obrovský „civilizační ventil“, kdy se naší
expanzi otevřel zdánlivě nekonečný nový kontinent.
V 18. století začala v Anglii a následně v dalších evropských zemích průmyslová
revoluce. Je charakteristická třemi zásadními typy inovací (Landes, 1999):
– náhrada lidského úsilí a zručnosti stroji;
– náhrada živých zdrojů energie zdroji neživými;
– využívání nových, dostupnějších surovin (náhrada rostlinných a živočišných zdrojů
nerostnými zdroji a posléze umělými materiály).
Hlavním symbolem průmyslové revoluce je parní stroj.12 Průmyslová revoluce má však
další dva symboly: závislost na fosilních palivech a exponenciální růst.
Fosilní paliva (uhlí, ropa, plyn) jsou uhlovodíkové sloučeniny, které vznikaly postupně od prvohor, tedy posledních 500 milionů let. My tuto „energetickou konzervu“
spotřebováváme zhruba dvě a půl století a vydrží nám několik dalších desetiletí, možná
staletí. Jde však o vyčerpatelný a neobnovitelný zdroj, takže dříve či později se budeme
muset bez masivního využívání fosilních paliv obejít.
Exponenciální růst je zrádný. Zpočátku se zdánlivě nic zásadního neděje, ale po
dosažení „bodu obratu“ je nezvladatelný. Rizika exponenciálního růstu dobře ilustruje
legenda vztahující se k původu hry zvané šachy. Šachy vznikly v Persii (šach je odvozen
z perského „šáh“, panovník). Rádce, který šachy vymyslel, žádal po panovníkovi jako
odměnu jedno zrnko rýže za první políčko na šachovnici. Za druhé políčko chtěl však
dvě zrnka, za třetí políčko čtyři zrnka rýže a tak dále. Panovník se nejdříve zaradoval,
jak levně pořídil. Pak mu však rádce vypočítal, že kdyby měl dostat odměnu za všech
64 políček na šachovnici, nestačila by panovníkovi veškerá rýže, která se urodila za
celou historii říše.
Americký futurolog Alvin Toffler (1980) uvádí šest symbolů průmyslové éry:
1. Standardizace. Je důsledkem hromadné výroby.
2. Specializace. Aby se lidé na trhu práce i ve společnosti prosadili, musí se stále více
specializovat.
3. Synchronizace (práce s časem). Čas jsou peníze a to, co nás mělo osvobozovat, nás
paradoxně spoutává. Např. drahé stroje v továrně nemohou běžet naprázdno, proto
se zavádí práce na druhou a třetí směnu.
4. Koncentrace výroby, která podmiňuje i koncentraci osídlení. Vznikají obrovská
průmyslová (později i obchodní a finanční) centra.
5. Maximalizace. Jsme omámeni velikostí a růstem. „Velký“ se stal synonymem slova
„efektivní“. „Růst“ je ztotožňován s „rozvojem“, nebo dokonce s „pokrokem“.
12
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Princip parního stroje objevil a představil Denis Papin, když v roce 1862 v přednášce pro anglickou
Královskou společnost popsal vynález dnes známý jako Papinův hrnec. Nicméně za symbolický
začátek průmyslové revoluce můžeme považovat spíše vynález Jamese Watta z roku 1768, který
zlepšil výkonnost parního stroje natolik, že začal být používán v továrnách průmyslových měst
(do té doby byl využíván jen v dolech).

6. Centralizace moci. Symbolem této moci se stává především suverenita a nedotknutelnost národních států.
Průmyslová revoluce nám během posledních dvou století přinesla mnoho dobrého
a většina rozvinutého světa má dnes pravděpodobně lepší životní standard, než měli
příslušníci šlechty před příchodem industriální éry. Teprve ve druhé polovině 20. století jsme si všimli, že něco není v pořádku a tento růst není dlouhodobě udržitelný.
Narazili jsme na „limity růstu“, kdy exponenciální nárůst spotřeby zdrojů a s tím spojená
produkce znečištění již nejsou udržitelné. Náš prostor, ohraničený přibližně rozsahem
biosféry, naše zásoby surovin a energie jsou omezené a vyčerpatelné. Proto ekonomický
růst, který odstartovala průmyslová revoluce, musí buď skončit, nebo se kvalitativně
změnit na udržitelný rozvoj.
Člověk se snažil, byť třeba nedostatečně a se zpožděním, na ohrožení prostředí
reagovat, a to dokonce již dávno před průmyslovou revolucí. Existují písemné prameny
o ochraně přírodních zdrojů (např. lesů) již ve starověkém Egyptě a v antickém Řecku
a Římě. V Evropě byly už od 13. století šlechtici zřizovány v lesích obory pro divokou
zvěř s omezeným režimem vstupu a hospodaření.
Ochrana přírody a životního prostředí v dnešním pojetí se objevila v polovině
19. století. Díky úsilí jednotlivců, především z řad šlechty, byly vyhlašovány přírodní
rezervace s vyloučením hospodaření a někdy i přístupu člověka.13 Na území dnešní
České republiky tak byl v roce 1838 vyhlášen Žofínský prales, v roce 1858 pak na panství
Schwarzenbergů Boubínský prales.
Ve druhé polovině 19. století bylo úsilí jednotlivců doplněno spolkovou činností se
zaměřením na poznávání krás přírody a její ochranu.
V roce 1872 byl ve Spojených státech vyhlášen první národní park na světě, Yellowstonský
národní park. Tím se stát poprvé přihlásil ke spoluodpovědnosti za ochranu přírody.
Ve druhé polovině 20. století se těžiště zájmu posunulo od ochrany přírody k širšímu
konceptu ochrany životního prostředí. Začalo se vážně mluvit o globálních problémech,
které svou činností člověk působí ve vskutku planetárním měřítku. Zmiňme alespoň tři
milníky, které nás provázely na cestě od ochrany přírody ke globálně chápaným problémům životního prostředí a nakonec ke konceptu dlouhodobě udržitelného rozvoje.
1. Lety člověka do vesmíru – ty měly od počátku 60. let 20. století obrovský psychologický vliv na vnímání planety Země jako našeho jediného a jedinečného domova.
Prostřednictvím prvních sovětských a amerických kosmonautů jsme mohli slyšet
a vidět, jak vypadá naše Země z oběžné dráhy, jak je krásná, ale také v kosmickém
prostoru nepatrná, křehká a zranitelná.
2. Limity růstu – v roce 1972 publikoval Římský klub svoji první zprávu, nazvanou
Limity růstu. Jejími autory byli Donella a Dennis Meadowsovi a Jorgen Randers.
13

To byl oproti minulosti významný posun v chápání vztahu člověka k okolní přírodě. V období
renesance (zhruba 14.–17. století) byla spíše zdůrazňována pokleslost přírody (která souvisí s prvotním hříchem člověka) a lidský úkol jejího zvelebování: Dohola vykácet divoký les a založit šlechtěnou zahradu je nejušlechtilejším dílem renesančního šlechtice. Reformovaní duchovní si podobně
kladli za úkol vymýtit divoké vášně v lidské duši a nahradit je šlechetnou kázní. (Kohák, 1998)
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Z dnešního pohledu jednoduchý matematický model zkoumal pět světových
trendů: zrychlující se industrializaci, populační růst, dostupnost potravin, vyčerpání
neobnovitelných zdrojů a zhoršování kvality životního prostředí. Pro všechny zkoumané trendy byla charakteristická exponenciální křivka vývoje. Exponenciální růst
však nemůže v prostorově ohraničené biosféře trvat nekonečně dlouho. Dříve či
později narazíme na limity růstu. Jako řešení autoři navrhovali tzv. „nulový růst“
světového hospodářství, což ale nebylo a není reálné. Znamenalo by to odsoudit
rozvojové regiony k věčné chudobě nebo drasticky omezit hospodářské aktivity
průmyslově rozvinutých zemí.
3. Naše společná budoucnost – v roce 1983 ustanovil generální tajemník OSN Javier
Pérez de Cuéllar Světovou komisi pro životní prostředí a rozvoj s cílem přezkoumat
globální stav životního prostředí a navrhnout možnosti hospodářského rozvoje,
který by byl vůči životnímu prostředí citlivý a přátelský. Výsledkem byla v roce 1987
publikovaná zpráva Naše společná budoucnost, která poprvé definovala udržitelný
rozvoj (sustainable development). Dlouhodobě udržitelný rozvoj se stal nejvýznamnějším pokusem 20. století a počátku 21. století formulovat a také prosazovat koncepci rozvoje lidské společnosti, která by byla schopna demokratickým a pozitivním
způsobem čelit globálním problémům a výzvám.
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Školáci v Bhútánu

3

Současnost

V roce 1943 sestavil Abraham Harold Maslow hierarchii lidských potřeb (tzv. Maslowovu
pyramidu). Základ této hierarchie tvoří tělesné, fyziologické potřeby člověka. Na ně navazuje potřeba bezpečí a jistoty.14
K tomu, abychom přežili, potřebujeme uspokojit přinejmenším čtyři základní potřeby – potřebu jídla, nezávadné vody, ošacení a přístřeší. Pokud se ve světě stane nějaká humanitární katastrofa, první pomoc směřuje právě sem. Hned za nimi následuje
potřeba jistoty, bezpečí, ale také svobody.15 Naše bezpečnost je však ohrožována řadou
problémů globálního rozsahu. Současný „stav světa“ si proto budeme charakterizovat
skrze koncept bezpečnosti.
Svoboda člověka vychází z přesvědčení, že všechny lidské bytosti jsou zrozeny rovné v právu na lidskou důstojnost. Mohou definovat a vyjadřovat svou vlastní identitu,
vybrat si formu víry, vydělávat si na živobytí, být osvobozeny od perzekuce a útlaku.
Prezident Franklin Delano Roosevelt obhajoval ve svém projevu ke Kongresu USA
6. ledna 194216 čtyři druhy svobody:
– První je svoboda slova a projevu – všude na světě.
– Druhá je svoboda každého člověka vyznávat Boha po svém – všude na světě.
– Třetí je vysvobození z nouze, zajišťující v každé zemi zdravý mírový život všem
obyvatelům – všude na světě.
– Čtvrtá je vysvobození ze strachu, což znamená všesvětové omezení zbrojení do
takové míry a v takovém rozsahu, aby žádný stát nebyl schopen spáchat hmotný
útok na žádného souseda – nikde na světě.
Budeme se nyní zabývat čtyřmi druhy bezpečnosti a v jejich rámci se dotkneme většiny
současných globálních problémů. Jedná se o:
– lidskou bezpečnost, zabývající se základní lidskou důstojností;
– všeobecnou bezpečnost, založenou na spolupráci a budování důvěry;
– kolektivní bezpečnost, zabývající se kolektivní obranou před vnějšími ohroženími;
– environmentální bezpečnost, zabývající se ohrožením životního prostředí a životodárných systémů.

14

15

16

Vyšší patra této hierarchie tvoří potřeba lásky, přijetí a spolupatřičnosti, dále potřeba uznání a úcty
a nejvyšší patro představuje potřeba seberealizace a sebetranscendence.
Kromě života samotného je svoboda to, čeho si lidé cení nejvíce, pokud mentálně neklesli na
úroveň lokajů, kteří svobodně žít neumí a podřízenost jim vyhovuje.
Stalo se tak měsíc po vstupu Spojených států do války, když 7. prosince 1941 Japonsko zákeřně
napadlo námořní základnu Pearl Harbor na Havajských ostrovech.

51

3.1

Lidská bezpečnost

Zaměříme se na základní předpoklady přežití, tedy na zajištění potravin, nezávadné
vody, obydlí a zdraví.

3.1.1

Potravinová bezpečnost

Lehce pracující člověk potřebuje denně energii v hodnotě 2500–3000 kalorií, těžce
pracující člověk 3500–5000 kalorií. Hranice kritické potravinové nedostatečnosti (hladovění) je 2000 kalorií na osobu a den. Přibližně jedné miliardě hladovějících lidí na
Zemi chybí do tohoto limitu 100–400 kalorií na osobu a den.
Potrava by měla být kvalitní a vyvážená, obsahující potřebné vitamíny a minerální
prvky. Například deficit železa způsobuje chudokrevnost až u 1,5 miliardy lidí (hlavně
u matek a dětí). Nedostatek vitamínu B1 se projevuje jako nemoc beri-beri a působí
nepříznivě na nervový systém a vyvolává únavu. Historicky je známý nedostatek vitamínu C, způsobující kurděje (například u námořníků).
Hlad ohrožoval lidi po celou historii. Písemné záznamy se zmiňují o 462 velkých
hladomorech. První dochovaný záznam o hladu pochází z Egypta z doby po zániku
Staré říše (po roce 2263 př. n. l.). V Irsku v letech 1846–1849 zahynuly na následky hladomoru 2–3 miliony z celkových 8 milionů obyvatel. V 19. století zemřelo v důsledku
hladu nejméně 150 milionů lidí. Počet obětí hladu ve 20. století se podle odhadů OSN
pohybuje mezi 100–200 miliony lidí.
Ve 2. polovině 20. století se podařilo díky tzv. zelené revoluci výrazně zvýšit zemědělskou produkci.17 To bylo dosaženo nasazením moderní mechanizace, vyšlechtěním
a používáním nových zemědělských odrůd, chemizací18 a rozšířením zavlažovaných
ploch.19
Mezi lety 1970–1997 se počet hladovějících snížil z 959 milionů na 791 milionů
lidí. To je velký úspěch, protože v uvedeném období narostl počet obyvatel na planetě
o 2,5 miliardy.
Zelená revoluce však měla i některé nevýhody:
– Vyšlechtěné, vysoce výnosné odrůdy jsou extrémně závislé na počasí a vytlačují
místní odrůdy, adaptované na podnebí.
– Používání ochranných chemických prostředků (pesticidů) může vést k výskytu a rozšíření některých nemocí (např. v důsledku nečekané mutace u hmyzu).
17

18

19
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Otcem „zelené revoluce“ je Norman Borlaug, který za vyšlechtění vysoce výnosných druhů pšenice
a další aktivity související se zvyšováním zemědělských výnosů v rozvojových zemích dostal v roce
1970 Nobelovu cenu. Odhaduje se, že díky jeho aktivitám nezahynulo hlady asi 250 milionů lidí.
Spotřeba průmyslových hnojiv obsahujících důležité prvky pro růst rostlin – dusík, fosfor a draslík
– stoupla v letech 1950–1985 devětkrát, spotřeba ochranných chemických prostředků – pesticidů
– dokonce dvaatřicetkrát.
Zavlažované plochy vzrostly v období 1950–1985 na dvojnásobek.

– Došlo k polarizaci mezi bohatými a chudými farmáři (chudí rolníci neměli dostatek
prostředků na nákup mechanizace, hnojiv, pesticidů a osiv, a nemohli tak konkurovat bohatým farmářům).
Především je však třeba zdůraznit, že zelená revoluce nepřinesla snížení porodnosti,
proto neřešila příčinu nedostatku potravin, ale jeho důsledky.
Každým rokem zahyne v důsledku hladovění a podvýživy a z toho pramenících infekčních onemocnění šest milionů dětí (to je stejné množství, jako počet židů zabitých
nacisty během druhé světové války). Děti, které dlouhodobé hladovění přežijí, budou
v životě handicapovány v důsledku nedostatečně rozvinutého mozku i těla, nižšího IQ,
menší schopnosti soustředěně se učit a vzdělávat, nižší produktivity v dospělosti a nižší
odolnosti vůči nemocem.
Bude narůstat poptávka po živočišných bílkovinách.20 To způsobí pravděpodobně
masivní investice do geneticky modifikovaných potravin, rozvoje plodin pěstovaných
ve vodním prostředí (např. řas s vysokým obsahem bílkovin) a samostatné produkce
živočišných tkání v průmyslových provozech.
Čtvrtina světových lovišť ryb je přetěžována a rybí populace se nestačí v dostatečné
míře reprodukovat. Ohrožené jsou především populace tresky severní, tuňáků a lososů.
Kapacita rybářských lodí převyšuje o 30–40 % možnosti rybích populací.
Dalším problémem je nezáměrný odlov necílových ryb a živočichů, jako jsou mořské
želvy, žraloci nebo kytovci. Tyto nežádoucí odlovy představují až 25 % celkového výlovu.
Některé rozvojové regiony zápasí s nedostatkem potravin, ale rozvinuté a bohaté země mají opačný problém – příliš vysoký příjem kaloricky vydatné stravy. 21 Ve
Spojených státech mají dvě třetiny Američanů nadváhu a polovina z nich je obézních.
Ročně se tu vyhodí potraviny v hodnotě 100 miliard dolarů,22 což se přibližně rovná
celosvětovým ročním výdajům na rozvojovou pomoc. V zemích Evropské unie má
polovina dospělé populace nadváhu nebo jsou přímo obézní.
Ve vyspělých zemích máme jídla nadbytek, ale to nemusí platit navždy. Zemědělství
se v průmyslové éře postupně modernizovalo a produkce intenzifikovala, počet zemědělců klesal. Ve Spojených státech dokáže jeden farmář uživit přes 40 lidí, v Evropě je
to kolem 30 lidí. Intenzifikace zemědělství však není zadarmo. Na dvojnásobné zvýšení výnosů je potřebné desetinásobné zvýšení dodatkové energie (ve formě hnojiv,
mechanizace, zavlažování apod.), která je získávána především z fosilních paliv.
Energetická náročnost (poměr mezi získanou a vloženou energií) byla u lovce a sběrače
plodin kladná. Aby člověk nezahynul, musel lovem a sběrem získat více energie, než
na zajištění svého života a všech životních funkcí vydal. Tento poměr byl 5: 1 až 10 : 1;
Tradiční samozásobitelské zemědělství (které se postupně rozvinulo po poslední době
20

21
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Jak se lidem v rozvojových zemích zvyšují příjmy, jedna z tužeb, kterou si přejí uspokojit, je více
masa z živočišných produktů na jídelním stole. K vyprodukování kilogramu masa je však třeba
5–10 kg krmovin.
Například typický hamburger ve Spojených státech v roce 1957 obsahoval 210 kalorií, dnes je to
více než 600 kalorií.
Celosvětově se ročně vyhodí potraviny v hodnotě převyšující 500 miliard USD.
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ledové) mělo velmi příznivý poměr 15 : 1 až 40 : 1. Dnes je situace naprosto opačná,
světový průměr činí 0,1 : 1.23
Lovec a sběrač plodin tedy byl před několika desítkami tisíc let v získávání energie
stokrát efektivnější než moderní zemědělec. Tento nepoměr doháníme fosilními palivy.
Proto je moderní zemědělství dotované. Jen v členských zemích Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) přesahují tyto dotace 300 miliard USD ročně.
Kvůli tomu však zemědělci v rozvojových zemích nejsou schopni konkurovat farmářům
z nejrozvinutějších zemí, i když jejich výrobní náklady jsou výrazně nižší.
Pokud by v budoucnosti nastal nedostatek energetických zdrojů (zejména fosilních
paliv), který by se promítal do jejich ceny, může se problém cenově dostupných potravin
citelně dotknout všech obyvatel planety.
Velmi kontroverzním problémem je používání geneticky modifikovaných plodin
v zemědělství.24 Někdy jsou geneticky modifikované organismy (GMO) označovány
za nositele „druhé zelené revoluce“. Skýtají však četná rizika, protože GMO se mohou
po uvolnění do životního prostředí nekontrolovaně šířit. Ani odborníci se dodnes
nedokážou shodnout, jestli a nakolik můžeme zasahovat do genetické výbavy organismů, která je výsledkem mnoha milionů let trvajícího evolučního vývoje.
Za součást konceptu lidské bezpečnosti můžeme považovat také zabezpečení vodních zdrojů a přístup k nezávadné pitné vodě. O tom se zmíníme podrobněji v podkapitole o environmentální bezpečnosti (podkap. 3.4).

3.1.2

Lidská sídla

Lidé začali vytvářet trvalá sídla v počátcích neolitické revoluce, možná i před ní. Mezi
nejstarší patří archeologické naleziště Göbekli Tepe v Turecku společně s biblicky známým Jerichem u Mrtvého moře. Obě osídlení jsou stará možná až 12 000 let.
Na počátku 20. století žilo ve městech (v sídlech s více než 2500 obyvateli) 10 %
světové populace. Dnes žije ve městech polovina světové populace a do roku 2050 by
ve městech měly žít dvě třetiny všech obyvatel. Městská populace v současnosti narůstá
o 60 milionů lidí ročně. Většina tohoto přírůstku probíhá v rozvojových zemích, především v Africe a v jihovýchodní Asii.
Města zabírají asi čtyři procenta pevniny, lidé ve městech však spotřebovávají tři
čtvrtiny energetických a surovinových zdrojů a produkují přibližně stejné procento znečištění. Nedostatečná infrastruktura ve venkovských oblastech, nedostatek pracovních
příležitostí a služeb, stejně jako poškození životního prostředí (zejména odlesňování
a degradace půdy v důsledku eroze) vede lidi k tomu, že se stěhují do měst.
23
24
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U chovu krevet je tento poměr dokonce 0,004 : 1.
Geneticky modifikované organismy (GMO) vznikají genetickou manipulací, kdy se do jednoho
organismu cíleně vnáší gen nebo skupina genů jiného organismu. GMO se využívají v lékařství,
potravinářství a také v zemědělství, kdy vznikají odrůdy odolné vůči mrazu, hmyzu, herbicidům,
ale také vůči suchu nebo zasolené půdě.

Polský spisovatel a novinář Ryszard Kapuscinski (2003) k tomu říká: Život na vesnici
je horší než ve slumech. Hlad je zde jen část strašné existence kultury chudoby, zbytek
je utrpení spánku na hliněné podlaze, štěnice a další hmyz, nedostatek vody a možná
především – tma. V tropech zapadá slunce v šest hodin a do šesti ráno se žije v naprosté
tmě.
Český sociolog Jiří Musil zmiňuje, že tyto extrémně těžké podmínky mohou být semeništěm budoucích velkých problémů, možná až katastrof: Odvažuji se tvrdit, že většina evropských katastrof 20. století ústících do fašismu, nacismu a komunismu by nemohla
vzniknout bez nezvládnutých sociálních a intelektuálních podmínek rychle rostoucích
velkých a průmyslových měst Evropy konce 19. a začátku 20. století. Masy přistěhovalců,
žijících v ubohých a přelidněných čtvrtích průmyslových měst, vytržené z prostředí tradiční venkovské společnosti, se stávaly snadnou kořistí radikálních hnutí. Rizika současné
situace v rychle se urbanizujících regionech Afriky, Latinské Ameriky a Asie jsou obdobné.
Na světě existuje přibližně 300 měst s více než jedním milionem obyvatel. V Evropě
se nachází 36 těchto měst, v Severní a Jižní Americe dohromady 45 měst, v Africe
19 měst.25 Asie však má takových měst 194, polovina z tohoto počtu je v Číně.
Průměrné milionové město v rozvinutých zemích každý den spotřebuje zhruba
400 000 tun vody, 2000 tun potravin a vyprodukuje 2000 tun odpadu. Denně se tu spálí
12 000 tun paliv, ze kterých vznikne 1000 tun nečistot. Ze tří stovek milionových měst
můžeme vyčlenit ještě dvacet megaměst, ve kterých žije více než 10 milionů obyvatel.
Z nich se šestnáct nachází v rozvojových zemích, kde v současnosti probíhá urbanizace
nejbouřlivěji.
V roce 1960 měly jen New York a Tokio více než 10 milionů obyvatel. Dnes je za
nejlidnatější město považováno Mexiko City (oficiálně 8,5 milionů obyvatel, ale s předměstími přes 20 milionů lidí). Tokio vytváří s Jokohamou a dalšími městskými oblastmi
hustě osídlený pás, ve kterém žije 30 milionů obyvatel. To je přibližně stejný počet lidí
jako obyvatel Kanady. Kanada má ovšem rozlohu téměř deset milionů kilometrů čtverečních, v Tokiu a okolí se stejný počet lidí tísní na ploše tisíckrát menší.

3.1.3

Zdraví

Zdraví je podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) stav úplné fyzické,
duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo neduhu. Požitek
z nejvyššího dosažitelného stupně zdraví je jedním ze základních práv každého člověka.26

25

26

Africká velkoměsta se od ostatních světových velkoměst liší. Nic podstatného se v nich nevyrábí,
bohaté elity jen utrácejí peníze za vývoz afrických surovin ze země.
Jeden katolický kněz kdysi vyslovil zajímavou myšlenku týkající se nemoci, tedy nedostatku zdraví:
Víte, jaká je nejtěžší práce? Není to házení lopatou nebo rubání uhlí. Nejtěžší práce je ležet bezmocně
na lůžku a trpět. A je jisté, že toto má v Božích očích velkou hodnotu.
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Ve středověku se lidé v Evropě hrozili moru. Ten při jedné z největších epidemií mezi
lety 1347–1353 usmrtil 25 milionů lidí, tedy třetinu obyvatel tehdejší Evropy. Dalším
postrachem byla lepra (malomocenství), cholera, tyfus a řada dalších infekčních nemocí. Dnes se tyto nemoci v rozvinutých zemích prakticky nevyskytují, v rozvojových
zemích však ano.
Zdraví obyvatel je ovlivňováno mnoha faktory: chudobou, počtem podvyživených
lidí, migrací, mezinárodním obchodem, lidskými zásahy do ekosystémů, poškozováním
životního prostředí, odlesňováním, mezinárodním cestováním, ozbrojenými konflikty a především stále větší koncentrací lidí ve městech v nevyhovujících hygienických
podmínkách.
Na zdravotní stav obyvatel ovšem budou mít vliv i klimatické změny, mezi jejichž
projevy budou patřit:
– častější vlny extrémních veder;
– růst výskytu infekčních chorob přenášených hmyzem a hlodavci;
– zvýšení frekvence a rozsahu záplav;
– rozšíření podvýživy a ohrožení potravinové bezpečnosti;
– zvýšení počtu dýchacích onemocnění;
– rozšíření chorob způsobených kontaminací vody.
Asi 30 % všech úmrtí je způsobeno infekčními nemocemi. Mezi pět současných nejnebezpečnějších infekčních nemocí (podle úmrtnosti) patří:
1. Infekční nemoci dýchacích cest – zabíjejí ročně více než 4 miliony lidí.
2. HIV/AIDS – ročně na AIDS umírá kolem 2–3 milionů obětí, 65 % HIV pozitivních
žije v subsaharské Africe.
3. Malárie – ročně zabíjí 1–3 miliony lidí, 90 % úmrtí je v Africe.
4. Průjmovitá onemocnění – jsou způsobena úplavicí, cholerou a mnoha dalšími, méně
známými infekcemi. Zabíjejí ročně asi 2,2 milionů lidí, většinou v důsledku dehydratace organismu.
5. Tuberkulóza – tato nemoc dýchacích cest zasahuje až třetinu světové populace,
u většiny lidí se však žádné příznaky nemoci neprojeví. Zabíjí ročně dva miliony
lidí.
Více než 30 nových a vysoce infekčních nemocí bylo identifikováno během posledních 30 let (ptačí chřipka, ebola, SARS, virus zika a viry, které jsou schopny přecházet
z jednoho živočišného druhu na jiný). Dalších asi 20 nemocí, jako je tuberkulóza nebo
malárie, získalo rezistenci vůči antibiotikům a některé staré nemoci, jako je cholera,
mor, horečka dengue, meningitida, záškrt a žlutá zimnice, se objevily znovu.
Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že hrozba SARS27 byla eliminována koordinovanou a účinnou akcí lidského společenství. Účinná odpověď na výskyt SARS ukázala,
že i bez vakcíny je možné nemoc kontrolovat a přijmout účinná preventivní opatření.
27
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SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome – těžký akutní respirační syndrom) je onemocnění
dýchacích cest. Poprvé se objevilo v Číně v roce 2002. Původcem nákazy je virus, který se šíří
zejména kapénkovou infekcí.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) však světu (zejména rozvojovému světu)
chybí dva a půl milionu kvalifikovaného zdravotnického personálu (lékařů, zdravotních
sester a porodních asistentek).
Infekční nemoci často „uvězní“ lidi v chudobě. Některé z těchto nemocí jsou eradikovatelné (vymýtitelné). V 70. letech 20. století se podařilo eradikovat pravé neštovice,
na které ročně umíraly dva miliony lidí. Mezi další eradikovatelné, ale dosud nevymýcené nemoci patří například dětská obrna, lepra, spalničky, Chagasova choroba či
lymfatická filarióza.
Aby bylo možno nemoc eradikovat, musí splňovat následující předpoklady:
– Neexistuje zvířecí hostitel ani přenašeč.
– Jedná se o klinicky zjevné onemocnění.
– Je známé období, které uplyne od infekce po první příznaky nemoci.
– Epidemie se šíří pomalu.
– U člověka nehrozí opakovaný výskyt.
– Existuje vysoce účinná vakcína.
Přestože infekční nemoci způsobují třetinu všech úmrtí, jen 2 % prostředků na biomedicínský výzkum je věnováno těmto „zabijákům“ v rozvojovém světě. Výzkum je finančně
nákladný, a i když se farmaceutickému průmyslu podaří vyvinout a uvést na trh nový
lék, není v chudých zemích dostatečná kupní síla, aby se firmám takový lék vyplatil.

Neinfekční nemoci
Neinfekční nemoci postihují rozvojové i rozvinuté země. Ročně umírá šestnáct milionů
lidí na nemoci oběhového systému, zvláště na srdeční nemoci a infarkt. Sedm milionů
lidí umírá na rakovinu, čtyři miliony na nemoci dýchacích cest a téměř milion lidí na
cukrovku. Bylo by však omylem se domnívat, že s neinfekčními chronickými nemocemi
se nedá nic dělat. Počet úmrtí na srdeční nemoci poklesl v nejvyspělejších státech díky
prevenci a pokrokům ve zdravotnictví za posledních 40 let o 70 %. Z 35 milionů lidí,
kteří ročně umírají na srdeční nemoci, infarkt, rakovinu a další chronické nemoci, jich
bylo 80 % ze zemí s nízkými a středními příjmy.
Obezita byla donedávna považována za problém „dobře živených“ lidí v rozvinutých
zemích, ale dotýká se stále více i populace v rozvojových zemích. Jíme více, než potřebujeme, a jsme stále méně fyzicky aktivní. Dostavuje se tak „dinosauří efekt“ – malá hlava
a velké tělo s nenasytným břichem. Rostoucí obezita v rozvojových zemích způsobí, že
chronické nemoci (infarkt, srdeční nemoci, rakovina, cukrovka) se stanou během dvou
desetiletí v těchto regionech nejobávanějšími nemocemi a předstihnou infekční nemoci.
Téměř třetina dětí v rozvojových zemích (150 milionů dětí mladších pěti let) trpí
podvýživou. Kombinace špatných hygienických podmínek a nízké porodní váhy zvyšuje
zranitelnost dětí vůči běžným infekcím a snižuje schopnost organismu vstřebat potravu
a důležité živiny.
Na africký kontinent připadá 14 % nemocných ve světě, ale k dispozici jsou tu jen
3 % lékařů a zdravotních sester a jen méně než 1 % světových výdajů na zdravotnictví.
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V posledních letech se zvyšuje především v subsaharské Africe tlak ze strany dárců
rozvojové pomoci na její efektivnější využívání na straně příjemců (to se týká nejen
zdravotnictví, ale i ostatních odvětví rozvojové spolupráce). Dárci stále více přecházejí
od financování založeného na potřebě pomoci (simple need-based funding) na financování založené na dosažených výsledcích (performance-based funding). Tento způsob
sdílené odpovědnosti by snad měl napomoci tomu, aby peníze nemizely v „černé díře“
zhroucených nebo málo funkčních států se zkorumpovaným vedením.
Zdraví je velmi komplexní záležitost a mezi hlavní faktory, které naše zdraví a následně kvalitu života ovlivňují, patří výživa, genetická výbava jedince, sociální zázemí
(včetně hygienických návyků), psychická zátěž a stav životního prostředí.

3.2

Všeobecná bezpečnost

Všeobecná bezpečnost zdůrazňuje změnu vojensky založeného pojmu bezpečnosti. Je
založena na spolupráci, budování důvěry, transparentnosti a pokud možno na postupném odzbrojení a demilitarizaci.

3.2.1

Populace

Na Zemi žilo v průběhu historie odhadem 100 miliard lidí. Během prvního tisíciletí
našeho letopočtu se způsob produkce potravin technologicky nijak zásadně neměnil.
Proto teprve v roce 1650 dosáhl počet lidí žijících na Zemi půl miliardy. Za další dvě
století, s příchodem průmyslové revoluce, už žila na Zemi miliarda obyvatel. V roce
1930 dosáhl počet obyvatel 2 miliard a na konci 20. století 6 miliard. V současnosti žije
na Zemi 7,5 miliardy lidí a podle demografických předpovědí OSN by nás v roce 2050
mělo být něco mezi 9–11 miliardami obyvatel.
Rozpor mezi exponenciálním růstem a omezenými zdroji zformuloval již v roce
1798 anglický ekonom a duchovní Thomas Robert Malthus.28 Tvrdil, že lidská populace
se neliší od populací rostlin a živočichů, jež mají tendenci růst geometrickou řadou
(exponenciálně), zatímco schopnost lidí opatřovat si potravu roste řadou aritmetickou
(lineárně). Na rozdíl od ostatních živých tvorů má člověk svobodu volby a může svůj
populační růst kontrolovat a dobrovolně omezit. Pokud tak neučiní, dojde k přemnožení a uplatní se vnější zábrany jako jinde v přírodě – hlad, epidemie a vnitrodruhové
konflikty (v případě člověka války).
Odhady, kolik lidí může žít na Zemi dlouhodobě udržitelným způsobem, se velmi
různí, od jedné miliardy lidí až po několik desítek miliard. Nejčastější a pravděpodobně
vcelku realistické odhady tvrdí, že Země je schopna uživit 10–12 miliard lidí.

28
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Některé regiony však jsou bezesporu přelidněné již dnes, a to vyvolává konflikty
(např. v 90. letech 20. století ve Rwandě) nebo přinejmenším přináší život v bídě (Haiti).
Jinde naopak je lidí relativně málo, limitujícím faktorem většího zalidnění jsou drsné
přírodní podmínky (např. Sibiř, kanadská Arktida).
O populačním tlaku nevypovídá ani tak počet obyvatel jako spíše hustota obyvatel
na kilometr čtvereční. Evropské státy mají 100–300 obyvatel/km2, tedy vysokou hustotu.
Naproti tomu Čína má hustotu 146 obyvatel/km2, Egypt 82 obyvatel/km2, Bolívie dokonce jen 9 obyvatel/km2. Kde je tedy problém? V tom, že Čína má jen 15 % obdělávatelné
půdy a Egypt dokonce jen 2,5 %. Hustota obyvatel přepočtená na rozlohu obdělávatelné
půdy pak v Číně představuje 973 obyvatel/km2, v Egyptě dokonce 3 280 obyvatel/km2.
Bolívie může získat více obdělávatelné půdy, ovšem na úkor tropického deštného lesa,
což má nepříznivé environmentální dopady na celou biosféru.
Dříve byla všude na světě typická vysoká porodnost a vysoká úmrtnost. Pak se
v industrializovaných a rozvinutých zemích situace změnila. Díky lepší výživě, hygieně
a zdravotní péči klesla úmrtnost a prodloužila se délka života. Následně také klesala
porodnost. Rozvojové země tímto přechodem postupně procházejí také. Úmrtnost poklesla všude, ale porodnost zůstává, zejména v nejméně rozvinutých zemích, vysoká.
Důvodů pro tento stav je několik:
– Lidé nemohou v chudých státech spoléhat na zdravotní, sociální a důchodové zajištění. Jediným „pojištěním“ ve stáří, v nemoci či při dlouhodobé pracovní neschopnosti
je vlastní rodina.
– Děti jsou levnou pracovní silou. Nejen v zemědělství, ale také v továrnách třetího
světa, které pak zaplavují naše trhy levným zbožím.
– Svoji roli hrají také kulturní a náboženské faktory, postavení žen ve společnosti či
kontroverznost používání antikoncepce.
– Nezanedbatelným faktorem je také to, že sex je jedním z mála dostupných potěšení
chudých obyvatel v tropických oblastech.
Celosvětově klesl roční populační přírůstek ze svého vrcholu 2,04 % v letech 1965–1970
(kdy doba zdvojnásobení populace činila pouhých 34 let) na dnešních asi 1,15 % (doba
zdvojnásobení světové populace je 60 let). Podle prognóz OSN by v roce 2050 mohl
populační přírůstek činit jen 0,36 % ročně, doba zdvojnásobení počtu obyvatel by pak
byla 194 let, což prakticky představuje stabilizovanou populaci. Nezbytnou podmínkou však je, že dnešní nejchudší země budou ekonomicky prosperovat a svět bude mít
k dispozici dostatek cenově dostupných potravin.
Populace v dnešních rozvinutých zemích zůstane zhruba stejná, na úrovni 1,2 miliardy lidí. Naproti tomu počet obyvatel v rozvojových zemích pravděpodobně naroste
do roku 2050 na 8 miliard lidí. Během příštích 35 let se 98 % veškerého populačního
přírůstku odehraje v rozvojových zemích.
Na Blízkém východě a v severní Africe je téměř 60 % Arabů mladších 25 let.
Palestinci představují nejrychleji rostoucí populaci na světě, 70 % z nich je mladších
25 let. Mezi lety 1990–1995 rostla populace v pásmu Gazy o neuvěřitelných 7 % ročně
(doba zdvojnásobení činila pouhých deset let). Jemen měl v té době roční přírůstek
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5 %, Jordánsko 4 %. Jen dvě arabské země (Maroko a Tunisko) měly méně než 2% roční
přírůstek počtu obyvatel.

3.2.2

Lidská práva

Lidská práva jsou souborem základních práv a svobod, přisuzovaných všem lidem. Své
kořeny mají v dokumentu Magna Charta z roku 1215, kdy si britští šlechtici vymohli
záruky proti svévoli krále.
10. prosince 1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských
práv. V ní jsou všichni lidé na světě označeni za svobodné a rovnoprávné bez ohledu na
rasu, pohlaví, národnost a náboženství. Deklarace však není právně závazná. Na světě
existují státy, které deklaraci a principy v ní zakotvené odmítají uznat.
Vznikají také nové iniciativy, např. za práva dětí, za práva budoucích generací, za
právo na přístup k nezávadné vodě, za práva zvířat a další. Na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru byl v roce 1992 učiněn pokus přijmout jakousi
„celoplanetární ústavu“, Chartu Země. Nebyla k tomu však politická vůle a byla přijata
jen právně nezávazná Deklarace z Ria. Následně vznikla mezinárodní nevládní organizace Rada Země (Earth Council), která několik let formulovala a propagovala novou
verzi Charty Země, která byla předložena k projednání na Summitu o udržitelném
rozvoji v roce 2002 v Johannesburgu. I tento dokument se však nepodařilo přijmout.
Charta Země je vlastně deklarací základních principů budování spravedlivé, udržitelné a mírové globální společnosti ve 21. století. Charta Země, ať už v dohledné budoucnosti bude či nebude na půdě OSN přijata, může sloužit jako inspirace pro mírový
dialog mezi různými kulturami a náboženstvími o společných hodnotách a globální
etice. Jsme současně občany různých národů a také jednoho světa, v němž se spojuje
místní a celosvětové. Každý se podílí na odpovědnosti za současný i za budoucí blahobyt
lidské rodiny a širšího světa.
Potřebujeme naléhavě vizi základních hodnot, která by poskytla etický základ vznikajícímu světovému společenství. Krásně to vyjádřil český prezident a spisovatel Václav
Havel: Tisíckrát mohou politici apelovat na všech mezinárodních fórech, že základem
nového světového uspořádání musí být obecný respekt k lidským právům – a nic to nebude platné, pokud nebude tento imperativ vyrůstat z respektu člověka k zázraku bytí,
k zázraku vesmíru, k zázraku přírody, k zázraku vlastní existence. Skutečně si vážit sebe
sama i svých bližních – a ctít tudíž i jejich právo – může jen ten, kdo je skloněn před autoritou vesmírného řádu a před autoritou stvoření a kdo si dokáže vážit práva být jejich
součástí a účastníkem.
Lidským právům se nejlépe daří v demokratických zemích. Demokratické státy spolu
nebojují a humanitární krize se objevují mnohem častěji v autoritářských režimech.
Mezi země s nejvíce represivními režimy patří Severní Korea, Zimbabwe, Somálsko
či Eritrea.
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Lidská práva a svobody je nezbytné vyvažovat souborem odpovědností, aby se ze
svobody nestala svévole. Novodobým příkladem takové svévole a zneužívání jednostranně chápaných lidských práv je pirátství v oblasti tzv. Afrického rohu. Několik tisíc
somálských pirátů v malých lodích a s lehkými zbraněmi je postrachem všem lodím
proplouvajícím Suezským průplavem. Nikdo proti pirátům nechce použít sílu. Britové
se zdráhají piráty zadržet, protože ti by pak mohli na základě zákona o lidských právech
žádat Velkou Británii o azyl a celý proces se může táhnout několik let.
Neřešitelným problémem je, že normy mezinárodního práva a zákonodárství lidských práv, které vstoupily v minulých desetiletích v platnost, znemožňují se s pirátstvím
vypořádat. Např. Úmluva OSN o mořském právu požaduje, aby válečná loď za účelem
potvrzení kriminálního úmyslu vyslala k podezřelému pirátskému plavidlu člun pod
velením důstojníka. Dokud k tomu nedojde, nemůže válečná loď zahájit palbu. Jak říká
novinář Gwynne Dyer, lidově se posádce takového průzkumného člunu říká rukojmí.
Počátkem 18. století, když námořnictvo hlavních evropských mocností vymýtilo
piráty z karibské oblasti, takové nesmysly neexistovaly. Piráti byli jasně vymezeni jako
„nepřátelé celého lidstva“ a existovalo právo na „univerzální jurisdikci“ proti nim.
A citujme dále G. Dyera (2008): Předpokládejme, že Rada bezpečnosti OSN by vyhlásila univerzální jurisdikci proti novodobým pirátům. Přijatá rezoluce by stanovila, že do
vzdálenosti 300 mil od somálského pobřeží může být zadrženo každé nevojenské plavidlo
s ozbrojenou posádkou. Pokud by se loď na výzvu nepodvolila, byla by bez dalších průtahů
potopena. Stačilo by to párkrát udělat a hrozba pirátství by velmi rychle odezněla.
Do problematiky lidských práv můžeme zařadit i otázku vztahů mezi muži a ženami, protože polovina lidstva (ženy) se až příliš často netěší rovnoprávnému postavení
s muži. Podle Světové zdravotnické organizace je po nemocech a hladu násilí proti ženám třetí nejčastější příčinou jejich úmrtí. V průměru jedna z pěti žen se během svého
života stane obětí znásilnění nebo pokusu o něj.
Podvýživa v období dětství poznamenala negativně rozvoj téměř půl miliardy žen.
Počet negramotných žen ve věku 15–24 let je oproti mužům dvojnásobný. Rizikové
potraty a komplikace při porodu jsou hlavní příčinou úmrtí u dívek mezi 15–19 lety
věku. Přibližně deset milionů nedospělých dívek (některé jen ve věku 12 let) je ročně
provdáno, ačkoliv mezinárodní dohody to považují za nezákonné. Čtyři pětiny lidí,
kteří jsou každý rok pašováni přes hranice, tvoří ženy. Pravděpodobně více než jeden
milion žen je každoročně prodán za účelem prostituce.
Ženy také v průměru dostávají dvě třetiny až tři čtvrtiny mzdy, kterou za stejnou
práci dostávají muži. V rozvojových zemích ženy tvoří přibližně 70 % pracovní síly
v zemědělství. V rozvinutých zemích je zase problémem nedostatečná mateřská
dovolená a velmi omezené jsou i některé další výhody spojené s obdobím péče o malé
dítě.
Na světě je o 60–100 milionů žen méně, než by podle demografických předpokladů
mělo správně být. To je důsledkem selektivních potratů, častějšího zabíjení kojenců
ženského pohlaví a horšího poskytování potravin a léků narozeným dívkám.
Největší rozdíly v poměru narozených dívek a chlapců jsou v jižní Asii, severní
Africe, na Blízkém východě, v Číně a v Koreji. V těchto zemích je také míra úmrtnosti
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dívek výrazně vyšší než u chlapců. Každým rokem zemře na světě přibližně 200 000
žen v důsledku utajených potratů.
Ženská obřízka (female genital mutilation) má v různých zemích různou podobu,
od částečného nebo úplného odstranění klitorisu až po celkové odstranění vnějších
genitálií a zašití pochvy. Obřízku prodělalo pravděpodobně více než 100 milionů žen.
Ta je obvykle provedena bez anestetika. Žena může mít proto celoživotní zdravotní
následky, včetně chronické infekce, krutých bolestí při močení, menstruaci, sexuálním
styku, porodu dítěte a také psychologických traumat.
Ačkoliv byla obřízka v mnoha zemích Afriky a Blízkého východu prohlášena za
nelegální, počet těchto zákroků to nijak nesnížilo.
Nejlepší způsob, jak zlepšit postavení žen ve společnosti, je snížit nerovnost v dosaženém vzdělání. Investice do vzdělání dívek se odrazí v lepší výživě rodiny (kterou
dívka po čase založí), lepší zdravotní péči, nižší porodnosti, snížení chudoby a lepší
ekonomické výkonnosti. Vzdělání matky také přímo a silně ovlivňuje kvalitu vzdělání
jejích dětí. Investice do vzdělání dívek a žen jsou tou nejlepší sociální a ekonomickou
strategií vedoucí k potlačení chudoby.

3.2.3

Nerovnoměrné rozdělení bohatství

Potřebujeme pochopit a docenit důstojnost každé lidské bytosti a její přínos pro druhé,
pokud dostane šanci získat vzdělání a rozvinout své tvůrčí schopnosti. V roce 2016 vlastnilo 1 % nejbohatších obyvatel planety stejné bohatství, jako zbývajících 99 % populace;
80 nejbohatších lidí vlastnilo stejné bohatství jako chudší polovina lidstva (3,5 miliardy
lidí).
Svět jako celek od poloviny 20. století nesmírně zbohatl. Dnešní světový ekonomický
produkt činí přes 70 tisíc miliard dolarů, tedy v průměru 10 000 USD na jednoho obyvatele za rok. Za celosvětovou hranici absolutní (extrémní) chudoby označuje Světová
banka příjem dosahující maximálně hodnoty 1,9 USD na osobu za den. V takto nuzných
podmínkách žije zhruba miliarda obyvatel.29
Novějším konceptem je relativní chudoba, což je stav relativní deprivace jedince ve
vztahu k ostatním jedincům v dané společnosti. Například ve Spojených státech žije
pod hranicí relativní chudoby přibližně 12 % obyvatel, tedy 37 milionů lidí.
Amartya Sen (1999) přišel s tezí, že chudoba není nedostatek příjmů, nýbrž nemožnost plnohodnotně žít a rozvinout svůj tvůrčí potenciál kvůli nedostatku ekonomických
prostředků. Lidský rozvoj lze podle něj chápat jako proces rozšiřování možností lidí,
jak žít svůj život. Tyto potenciální možnosti mohou být neomezené a v čase se mění.

29
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Absolutní chudobu definuje Světová banka jako životní situaci, která je charakterizována podvýživou, negramotností a nemocemi, vymykající se jakékoli definici lidských podmínek důstojného
života.

Rozdíly v příjmech jsou enormní a stále rostou mezi státy i uvnitř jednotlivých
států. Rozdíl mezi nejbohatší a nejchudší zemí, kde se vedly statistiky, byl v roce 1820
3 : 1, v roce 1950 to bylo 34 : 1 a na počátku 21. století již 74 : 1. (Jeníček, Foltýn, 2003)
Rozdíly v příjmech lidí uvnitř jednotlivých států jsou vážným problémem především
v rozvojových zemích. V Brazílii je rozdíl mezi 20 % nejbohatších lidí a 20 % nejchudších lidí přibližně třicetinásobný. V rozvinutých zemích je tento poměr obvykle menší
než desetinásobný.
V rozvinutých zemích existuje relativně silná střední třída, která stabilizuje společnost. Pro rozvojové země je spíše typická situace, kdy úzká elita koncentruje ve svých rukou enormní bohatství, střední třída je slabá a obrovská masa chudých nemá skoro nic.
Existuje pět hlavních faktorů, které ovlivňují schopnost neupadnout do chudoby
(Glenn, Gordon, 2007):
1. Míra participace. Lidé musí být vtaženi do hledání řešení jejich problémů.
2. Přístup ke zdrojům (půdě, kapitálu, informacím).
3. Stupeň izolace (geografické, kulturní, telekomunikační).
4. Stabilita (environmentální, ekonomická, politická).
5. Řízení rizika (například úmrtí člena rodiny, přírodní katastrofa nebo nechtěné
těhotenství mohou rodinu uvrhnout do chudoby).
Chudí lidé historicky byli a jsou v každé společnosti. Extrémně nerovnoměrné rozdělení
bohatství mezi státy i uvnitř států však destabilizuje a radikalizuje společnost. Proto už
je po řadu desetiletí v politických i akademických kruzích diskutována zdánlivě prostá
otázka, na kterou však dodnes nemáme uspokojivou odpověď: Proč jsou některé společnosti (státy) bohaté a jiné chudé?
Existují tři hlavní směry, které se snaží o vysvětlení.

1. Teorie závislosti
Kořeny teorie závislosti sahají k počátku 20. století, kdy John A. Hobson (1965) definoval tzv. imperialismus jako koloniální expanzi západních kapitalistických států, které se
tímto způsobem snaží získat nové trhy a rozšířit odbytiště pro své zboží.
Nejvlivnějším zastáncem teorie závislosti byl argentinský ekonom Raúl Prebisch
(1950, 1953), který pokládal světové hospodářství za hierarchický systém, kde „centrum“
vytváří závislou „periferii“. Stoupenci teorie závislosti doporučovali vládám rozvojových
zemí hospodářskou politiku založenou na úsilí o dosažení ekonomické soběstačnosti,
především prostřednictvím rozvoje vlastního průmyslu.
Antropolog Ivo Budil (in Weisová a kol., 2005) se zamýšlí nad tím, za co teorie
závislosti vděčí své popularitě, a nabízí psychologické vysvětlení. Pokud lidé zjistí, že
věci nejdou dobře, mohou si položit otázku, proč tomu tak je, dvěma způsoby. První
zní: Co děláme špatně? A druhá: Kdo nám to způsobil? Hledání vnějšího nepřítele je
psychologicky únosnější.
Vztah mezi centrem a zámořskými koloniálními teritorii byl vždy komplexnější,
než předpokládají stoupenci teorie závislosti. Austrálie a Nový Zéland byly koloniemi,
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dnes patří mezi nejvyspělejší země. Hongkong a Singapur byly také britskými koloniemi. Přesto patří do skupiny asijských „ekonomických tygrů“, společně s Jižní Koreou
a Tchaj-wanem, které zase bývaly japonskou kolonií.

2. Vliv geografických a environmentálních faktorů
Někteří autoři (např. Jared Diamond, 2005, nebo Jeffrey Sachs, 2008) upozorňují na
geografickou polohu (např. přístup k moři) a stav životního prostředí jako klíčové faktory pro rozvoj a prosperitu.
S výjimkou zemí vyvážejících ropu a zemní plyn se v tropickém pásu nacházejí pouze
dva malé městské státy, které můžeme považovat za rozvinuté – Hongkong a Singapur.
Na druhou stranu nelze geografickými faktory vysvětlit vše. Příkladem je
Dominikánská republika a Haiti. Oba státy leží na ostrově Hispaniola v Karibském
moři. Zatímco Dominikánská republika je rozvojová, ale stabilizovaná země, Haiti se
od získání nezávislosti v roce 1804 nemůže vymanit z politické nestability, ekonomické
zaostalosti a životní prostředí je poničeno jako málokde jinde na světě (98 % plochy
území je odlesněno).
Přitom Haiti, dnes nejchudší stát na západní polokouli, bylo na konci 18. století jako
francouzská kolonie zdaleka nejbohatším karibským ostrovem (i když toto bohatství
bylo v rámci otrokářské společnosti distribuováno krajně nerovnoměrně a nespravedlivě).
Mezi nejbohatší státy světa patří Švýcarsko a Japonsko, oba přitom mají nedostatek
přírodních (zejména energetických) zdrojů. Austrálie a Nový Zéland jsou zase příkladem, že geografická vzdálenost a orientace na vývoz surovin a zemědělských produktů
nemusí znamenat odsouzení k zaostalosti a chudobě.

3. Kulturní determinismus
Zastánci kulturního determinismu tvrdí, že lidské zdroje jsou pro prosperitu rozhodujícím faktorem. Počátky tohoto přístupu lze nalézt už v klasické práci sociologa Maxe
Webera (1950) Protestantská etika a duch kapitalismu. Zde představil známou tezi
o závislosti mezi kalvinistickou vírou v predestinaci a zaměřením lidí na budoucnost,
asketismus, tvrdou práci a podnikavost, což jsou nezbytné předpoklady hospodářské
prosperity.
Na něj v 80. letech 20. století navázal Lawrence Harrison knihou Zaostalost je stavem mysli – příklad Latinské Ameriky (1985). Podle Harrisona je to zejména kultura,
chápaná jako soubor místních hodnot a norem sdílených určitým společenstvím, která
ovlivňuje míru prosperity tohoto společenství. Formuloval čtyři hlavní faktory, které
umožní společnosti dosáhnout hospodářské výkonnosti a bohatství. Je to míra sociální
důvěry, náročnost etického systému, výkon autority („dobré vládnutí“) a zaměření na
soustavnou práci, inovace, úspory a zisk.
Že jsou „lidské zdroje“ rozhodujícím faktorem prosperity, tvrdí také ti, kteří
zdůrazňují existenci funkčních institucí jako nezbytný předpoklad rozvoje. Například
peruánský ekonom Hernando de Soto (2000) tvrdí, že navzdory chudobě vlastní lidé
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i v těch nejméně rozvinutých zemích více majetku, než by se na první pohled zdálo.
Aby však byl kapitál použitelný na trhu, musí být po právní stránce zajištěn správnými
doklady a dokumenty.
Jasně vymezené vlastnictví pak umožňuje vytvářet nadhodnotu. Přehledné a právně
vynutitelné vztahy však v chudých zemích obvykle neexistují. Hernando de Soto uvádí
následující příklad: Ve Spojených státech potřebuje více než 70 % začínajících podnikatelů
půjčku. Tu dostanou od banky, které ručí svým osobním majetkem. Naproti tomu v Peru
nemá 90 % samostatně ekonomicky aktivních obyvatel doklady ke svému majetku, kterým
by mohli ručit. Proto ani nezískají pro své podnikání od banky půjčku.
Nejdůležitější pro rozvoj chudých zemí tedy je, aby lidé mohli uplatňovat svá vlastnická práva. Pokud se tak neděje, i velké makroekonomické stabilizační programy končí
obvykle neúspěšně.
Nemůžeme očekávat nic dobrého od extrémně nerovnoměrného rozdělení bohatství mezi bohaté a chudé, ať už na úrovni jednotlivců nebo států. Neměli bychom však
podlehnout pokušení rychlých revolučních řešení (vyvlastnění, zestátnění, neúměrně
vysoké zdanění). Dlouhodobě životaschopnější se ukazují spíše kompromisní, evoluční
přístupy.
Jedním z takových dlouhodobých a evolučních přístupů je podporovat a povzbuzovat morální odpovědnost majetnějších vůči chudším. Může se to zdát naivní, nicméně
dobré příklady lze nalézt v minulosti i dnes.
Na přelomu 19. a 20. století ve Spojených státech velmi zbohatl na obchodu s ocelí
Andrew Carnegie. Jeho majetek byl odhadován na 298 miliard dolarů (v cenách z roku
2007). Většinu svých peněz věnoval na zakládání knihoven, škol a univerzit. Byl přesvědčen, že bohatství je závazkem, a není-li dobře využíváno pro společné dobro, stává
se problémem: Hromadění majetku patří k tomu nejhoršímu modlářství a neexistuje
odpornější modla než uctívání peněz. Ten, kdo umírá jako boháč, odchází ze světa v hanbě.
Podobně uvažuje současný nejbohatší muž světa Bill Gates. Jeho majetek je odhadován na 85 miliard dolarů. Se svou ženou založili Nadaci Melindy a Billa Gatesových.
Například na výzkum zabývající se malárií a dalšími tropickými nemocemi dávají ročně
přibližně 1,5 miliardy dolarů, tedy více než Světová zdravotnická organizace. Navíc jsou
schopni tyto peníze poskytovat pružně a efektivně, na rozdíl od institucí spadajících pod
Organizaci spojených národů. To vedlo v roce 2006 Warrena E. Buffeta, tehdy druhého
nejbohatšího muže na světě, k tomu, že věnoval Gatesově nadaci 30 miliard dolarů.
Mít velký majetek znamená velkou odpovědnost. A také riziko pro vlastní život
z pohledu věčnosti. V Matoušově evangeliu Ježíš Kristus říká: Snáze projde velbloud
uchem jehly než bohatý do Božího království. Když však Ježíš viděl, jak velice se jeho
žáci zhrozili, dodal: U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. (Mt 19, 24–26)
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3.2.4

Přírodní zdroje

3.2.4.1 Suroviny
Přírodní zdroje můžeme rozdělit na vyčerpatelné a nevyčerpatelné a obě tyto skupiny
pak na zdroje obnovitelné a neobnovitelné. Nejohroženější jsou zdroje vyčerpatelné
a neobnovitelné, např. fosilní paliva, ale také různé rudné a nerudné nerosty.
Součástí přírodních zdrojů jsou nerostné suroviny. Klíčové jsou strategické suroviny.
Ty mají pro společnost velký význam, je jich relativní nedostatek a nalézají se jen na
některých místech země.
Před tisíci lety využívali lidé zhruba desítku chemických prvků. Dnes se neobejdeme
bez prakticky všech přirozených prvků, a těch je devadesát čtyři. Autoři první zprávy
Římskému klubu Limity růstu (Donella a Dennis Meadowsovi a Jorgen Randers, 1972)
předvídali, že bude-li exponenciální nárůst spotřeby zdrojů pokračovat, budou jejich
naleziště brzy vyčerpána. To se nestalo, přestože správně poukázali na dlouhodobou
neudržitelnost exponenciálního růstu spotřeby.
V roce 1973 vypukla ropná krize, kdy země OPEC (Organizace zemí vyvážejících
ropu) dvakrát po sobě zdvojnásobily ceny ropy za barel, a enormně si tak zvýšily zisky.
Země s tržním hospodářstvím však v řádu měsíců až několika let dokázaly zareagovat
velmi pružně:
– Byla objevena nová ložiska ropy i dalších surovin.
– Byly vyvinuty úspornější technologie.
– Poměrně rychle se rozvíjela recyklace.
– Došlo k substituci některých zdrojů za jiné (např. měď byla u telekomunikačních
kabelů nahrazena optickými vlákny).
– Rozvinuté země již do značné míry vybudovaly svoji infrastrukturu a nyní ji hlavně
udržují, což není tak náročné, jako nová výstavba.
Problémem však zůstává, že se nezměnila naše orientace na ekonomický růst a konzumní chování. Někteří ekonomové se nicméně domnívají (např. Julian Simon, 2006),
že k vyčerpání zdrojů nikdy nemůže dojít z důvodu lidské kreativity, která je téměř
nekonečná. V době kamenné se společnosti nezhroutily kvůli nedostatku pazourku,
používaného na výrobu nástrojů a zbraní. Tento kámen byl postupně nahrazen používáním železa. Podobně i dnes budeme schopni nahradit jakoukoliv surovinu či zdroj
jiným, než nastane kritický nedostatek toho původního.
Část pravdy na tom jistě je, lidská tvořivost se zdá být neomezená. Nicméně je
ignorován princip předběžné opatrnosti. Spoléhat se na to, že jistě něco vynalezneme, až
to bude nezbytně nutné, je krátkozraké a troufalé. V historii lze nalézt dostatek příkladů
na úrovni komunit, společností i celých civilizací, jež zkolabovaly kvůli nedostatku
zdrojů, které nedokázaly včas nahradit něčím jiným.
Globálně spotřeba surovin a energií narůstá kvůli rozvojovým zemím, které postupně procházejí fází industrializace. V Anglii proběhla průmyslová revoluce v době, kdy
tato země měla 30 milionů obyvatel a dostatek zdrojů. Americká průmyslová revoluce

66

začala v době, kdy ve Spojených státech žilo 50 milionů obyvatel a byl zde nadbytek
zdrojů. V posledních několika desetiletích probíhá industrializace v Číně, která má
1,4 miliardy obyvatel a velký nedostatek zdrojů. Čína představuje 20 % světové populace,
ale má k dispozici jen 7 % světových zásob dostupné sladké vody, 7 % obdělávané půdy
a 4 % lesů. Z nerostných surovin má Čína velké zásoby uhlí. Jeho spalováním však vzniká skleníkový plyn, oxid uhličitý, jehož je od roku 2006 Čína největším producentem
na světě. Čínská města také trpí nejvíce znečištěným ovzduším na světě.

3.2.4.2 Odpady
V přírodních ekosystémech nevzniká žádný odpad, látky kolují v cyklech (např. cyklus
uhlíku, dusíku, fosforu aj.) a jedině část energie (jejímž zdrojem je sluneční záření) se
nevratně ztrácí ve formě odpadního tepla.
Hospodaření lidské společnosti bychom se měli snažit co nejvíce tomuto ideálnímu
stavu přiblížit. Odpad je jakýkoliv měřitelný výstup z výrobních procesů, který nevytváří
hodnotu pro spotřebitele. Problémem jsou zejména nebezpečné odpady, které mají
vysokou akutní toxicitu, nezvratný pozdní účinek, závažný místní žíravý účinek nebo
možnost přenosu závažné infekce.
Ve vyspělých zemích průmyslový metabolismus každý den spotřebuje materiály,
jejichž hmotnost je přibližně deseti- až dvacetinásobná oproti hmotnosti průměrného
člověka. Ve Spojených státech to představuje 450 tun materiálů na jednoho člověka
ročně. Globální materiální toky lidské společnosti představují 500 miliard tun ročně.
Přivlastňujeme si také více než 40 % z celkové biologické produkce, kterou poskytují
suchozemské ekosystémy.
Každý výrobek, který spotřebováváme, má za sebou nepsaný seznam svých zdrojů a odpadů. To je tzv. „ekologický batoh“ neboli zátěž ekosystému výrobkem způsobená. Množství odpadu provázejícího výrobu polovodičového čipu má 100 000krát větší
hmotnost než čip samotný. U osobního počítače je hmotnost odpadu čtyřtisícinásobná.
Potřebujeme proto materiální cykly co nejdokonaleji uzavřít. K tomu přispívá (kromě
šetření a úspor na vstupech) recyklace odpadů. Nejde však pouze o recyklaci, oprava, nové
využití, zkvalitnění výrobků novými doplňky (upgrading), repasování nebo recyklace představují pět hlavních způsobů, jak omezit produkci odpadů. (Hawken, Lovins, Lovins, 2003)
Ekolog Paul Duvigneaud (1988) předpovídal, že recyklace bude znamenat „druhou
průmyslovou revoluci“, kdy nepůjde jen o to více vyrobit, ale vyrobit to co nejefektivněji
a za minimálního narušení životního prostředí.
Uveďme si alespoň jeden příklad z rozvinutého světa a jeden příklad z rozvojového
světa, jak se dá významné úspory dosáhnout velmi jednoduchými opatřeními.
Firma Interface v Atlantě (USA) místo prodeje koberců nabízí pronájem služeb na
pokrývání podlah. Jakmile firemní inspekce zjistí, že je třeba někde (např. na úřadě či
ve firmě) koberec obnovit, přes noc nahradí 10–20 % kobercových dílců, které jsou
prošlapané. Tím se sníží množství kobercového materiálu o 80–90 %, neboť neopotřebovaná část koberce zůstává na místě.
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Město Curitiba v Brazílii financuje programy prodeje smetí z toho, co by jinak
muselo vydat za sběr odpadků v chudších čtvrtích. Malé dodávky vyjíždějí do více než
stovky lokalit a zazvoní na zvon. Obyvatelé přicházejí s pytli smetí a vyměňují je za
potraviny. Za 60 kg odpadu dostanou lístky, které stačí na jídlo pro jednoho člověka na
jeden měsíc. (Hawken, Lovins, Lovins, 2003).
Německo jako první přišlo s konceptem rozšířené odpovědnosti za výrobek, resp.
odpovědnosti za výrobek „od kolébky do hrobu“. Například recyklace obalů tak dnes
v Německu dosahuje devadesáti procent. Cílem těchto snah je „rozpojit“ křivku nárůstu
bohatství s křivkou spotřeby surovin a energetických zdrojů.

3.2.4.3 Energie
Fungování lidské společnosti je podmíněno dostupností energie. Rostliny díky schopnosti fotosyntézy využívají dopadající sluneční záření a mění je na organickou hmotu.
Na rostlinách (producentech) pak závisejí všichni konzumenti v potravním řetězci,
včetně člověka.
Během prvohor až třetihor vznikla z odumřelých rostlin za nepřístupu vzduchu
fosilní paliva (uhlí, ropa, plyn), na nichž především byl založen vědecko-technický
rozvoj a industrializace dnešních rozvinutých zemí. Tuto „energetickou konzervu“ však
vyčerpáme z velké části v průběhu 21. století.
Lidstvo spotřebovalo v období po druhé světové válce více energetických a surovinových zdrojů než za celou předcházející historii. V průběhu druhé poloviny 20. století
stoupala světová spotřeba energie o 3–4 % ročně, což znamená zdvojnásobení spotřeby
každých 20 let.
Denní spotřeba energie příslušníka rodu Homo v době před jedním milionem let
byla na úrovni zhruba 8000 kilojoulů. Rozvoj zemědělství zvýšil tuto spotřebu v období před naším letopočtem na 50 000 kJ. Ve středověku, kolem roku 1400 n. l., se díky
obchodu a dopravě zvýšila denní spotřeba na 110 000 kJ. Na konci 19. století to již bylo
300 000 kJ. V průběhu 20. století spotřeba energie na jednoho člověka denně dosáhla
jeden milion kJ a dnes jsou to již dva miliony kilojoulů denně.
V současnosti pokrýváme globální spotřebu energie z 85–90 % z fosilních zdrojů.
Necelá 3 % energie získáváme z vodních zdrojů a také z jaderných elektráren. Přibližně
1 % energie nám poskytují rychle se rozvíjející obnovitelné zdroje. Zbytek energie tvoří
nekomerční zdroj – palivové dříví a rostlinné zbytky z úrody, které jsou nezanedbatelným
zdrojem při topení a vaření v chudých oblastech rozvojových zemí.
Dnešní roční spotřeba představuje asi 0,5 % celkových zásob uhlí, 1,6 % zásob zemního plynu a 3 % zásob ropy. Při zachování současných trendů by tak byla ropa vyčerpána za 30 let, zemní plyn za 70 let a uhlí za 200 let. V rozvinutých zemích je dnes
díky vyspělým technologiím a lepší energetické účinnosti spotřeba energie na jednotku
HDP o 35 % menší, než tomu bylo na počátku ropné krize v roce 1973. Globálně však
spotřeba fosilních paliv nadále poroste. Podle předpovědi společnosti Shell Oil bude
v průběhu příštích 50 let spotřeba paliv oproti dnešku trojnásobná.

68

Nyní je v rozvinutých zemích spotřeba energie na obyvatele 50–100krát vyšší než
spotřeba v chudých rozvojových zemích. Sedm největších ekonomik OECD spotřebovává přibližně polovinu světové produkce fosilních paliv.
Nejvíce žádaným a sledovaným fosilním palivem je ropa. Není až tak důležité, kdy
ropa definitivně dojde (pokud tento okamžik vůbec nastane), ale kdy jí bude celosvětový
nedostatek, kdy nastane tzv. ropný zlom.
Ropný zlom je okamžik, kdy těžba ropy (v rámci ložiska, státu nebo světa) dosáhla
maxima a od kterého produkce ropy vstupuje do fáze poklesu až ke konečnému vyčerpání. To neznamená, že po ropném zlomu ropa náhle dojde, ale že se její těžba bude
snižovat a následně bude výrazně stoupat její cena. Optimistické odhady předpokládají,
že celosvětový ropný zlom nastane někdy kolem roku 2035, může to však být i dříve.
Dalším důležitým pojmem v oblasti energetiky je energetická náročnost neboli poměr energie získané k energii investované. Energetické investice do získání energie
musí být samozřejmě celkově nižší než energie z procesu získaná, jinak by toto úsilí
nemělo smysl. Ropa v počátcích těžby měla báječnou návratnost, na jednotku investované energie jsme získali sto jednotek energie. Ve 30. letech 20. století už to bylo např.
v Texasu jen 60 jednotek energie a dnes podle naleziště je to 10–35 jednotek energie.

Jaderná energie
Jaderná energie je významný, ale v současnosti kontroverzní zdroj energie. Využívá
se výlučně k výrobě elektrické energie, na které se celosvětově podílí přibližně 15 %.
Ve Francii, která má nejvíce rozvinutý jaderný program, je to 80 % z celkové výroby
elektřiny.
Ve světě pracuje 440 jaderných reaktorů, většina je jich ale starších 20 let. Průměrná
životnost reaktoru je 40 let a 300 reaktorů by mělo být v příštích 10–15 letech odstaveno.
Jaderná energetika má jednu velikou výhodu, neprodukuje skleníkový plyn, oxid
uhličitý. Na druhou stranu však produkuje množství odpadního tepla ve formě vodní
páry, která také působí jako skleníkový plyn.
Jaderná energetika také obsahuje celou řadu nevýhod a rizik. Především jsou to
bezpečnostní rizika, zejména proto, že nikdy nelze zcela vyloučit selhání lidského faktoru. Havárie v Černobylu v dubnu 1986 byla způsobena především lidským faktorem,
při plánovaném experimentu nebyla dodržena řada bezpečnostních podmínek. Je to
z dnešního pohledu neuvěřitelné, ale mnoho technických parametrů reaktoru bylo
považováno za vojenské tajemství a operátoři pak při nastalých problémech jednali
nekompetentně. Výsledkem byla katastrofální exploze, odtržení víka reaktoru, nezvladatelný požár, roztavení reaktoru a následný únik radiace.
Sovětský svaz zapíral tuto skutečnost před světem tři dny. Usvědčily jej až naměřené
hodnoty radioaktivního spadu ve Švédsku. Pravdu neznali ani záchranáři a hasiči, které
nikdo neinformoval, že sutiny a kouř z požáru jsou radioaktivní. 31 lidí zahynulo, z toho
28 na akutní nemoc z ozáření, 135 000 lidí bylo z oblasti evakuováno, ale až desítky
hodin po havárii. Kolik lidí zemřelo ve světě v následujících letech na rakovinu způsobenou černobylskou havárií, není možné určit, protože se zde kombinuje celá řada
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dalších faktorů. Odhady se pohybují od několika tisíc lidí až po 985 000 obětí (což je
pravděpodobně značně nadsazený odhad).
Následně jsme byli jadernými experty ujišťováni, že bezpečnost jaderných elektráren
se v důsledku černobylské katastrofy všude na světě řádově zvýšila a nic takového se již
nikdy a nikde nemůže opakovat. Jenže teoreticky můžete vymyslet technicky dokonalé
dílo, ale lidská vynalézavost nezná hranic. V dobrém i zlém.
11. září 2001 zaútočili teroristé dvěma letadly na Světové obchodní centrum v New
Yorku. Třetí letadlo poškodilo budovu Pentagonu. Teroristé však unesli ještě čtvrté
letadlo. Muhammad Atta, vůdce skupiny únosců letadel, se při výběru cílů zmiňoval
o možnosti útoku na jadernou elektrárnu, i když pravděpodobným cílem tohoto letadla
byl Bílý dům. Jen díky statečnosti cestujících, kteří se plán teroristů pokusili překazit,
havarovalo letadlo ve volné krajině státu Pensylvánie.
Jaderný reaktor, pokud má kvalitní ochranný plášť, by měl vydržet pád vojenské
stíhačky. Až do září 2001 však nikdo nepočítal s tím, že by útok mohl být proveden
dopravním letadlem. Vojenská stíhačka váží přibližně 15 tun, dopravní letadlo desetkrát
více. Při dopadu má tedy mnohem větší kinetickou energii a také mnohem více paliva.
To vytvoří při výbuchu takový žár, který by pravděpodobně reaktor poškodil či zničil.
Po 11. září 2001 se tedy kolem jaderných elektráren rozšířily bezletové zóny a posilovala
se protiletecká vzdušná obrana.
Po nějaký čas se opět zdálo, že zabezpečení jaderných reaktorů i proti útoku z vnějšku je dostatečné a není čeho se obávat. Až do 11. března 2011, kdy Japonsko zasáhlo
silné zemětřesení a vyvolalo vlnu tsunami vysokou přes třicet metrů. Voda zaplavila
a zničila v jaderné elektrárně Fukušima naftové generátory, čerpadla, elektrické rozvody
i zdroje napájení. Byly tak vyřazeny záložní systémy chlazení a také měřicí přístroje. Bez
chlazení se rychle zvyšovala teplota, docházelo k tavení jaderného paliva a explozím
uvolňovaného vodíku.
Jaderná energetika byla následně v mnoha zemích zpochybněna a například
Německo se rozhodlo po Fukušimě od svého jaderného programu odstoupit.
Jaderná energie byla, je a bude kontroverzním zdrojem. Katastrofa v Černobylu
před 30 lety i havárie ve Fukušimě před šesti lety ukázaly, že atomová energie může být
dobrý sluha, ale také zlý pán. Ne jako oheň v lokálním měřítku, ale v rozsahu vskutku
globálním.
Mezi další rizika a nevýhody jaderné energetiky patří:
– Ukládání vyhořelého paliva. V otevřeném palivovém cyklu se předpokládá ukládání
vyhořelého paliva do hlubinného úložiště. Doba, po kterou bude radioaktivní odpad potenciálně nebezpečný, je přibližně jeden milion let. Abychom tedy uspokojili
dnešní energetické potřeby, zatěžujeme důsledky své činnosti tisíce následujících
generací.
– Zakonzervování energeticky náročných způsobů výroby a spotřeby. Je-li prioritou
jaderná energetika, je utlumen vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie a také
úspor.
– Těžba uranu zatěžuje životní prostředí.
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– Výroba paliva je drahá (tvoří cca 15 % výrobních nákladů na elektřinu), hlavně však
vede k vysoké závislosti na dodavateli.
– Dlouhá doba výstavby jaderné elektrárny. Přípravný a schvalovací proces trvá obvykle sedm let, vlastní stavba i déle. Po tuto dobu jsou vázány značné finanční
prostředky, které jsou „zality v betonu“.
– Vysoké náklady na výstavbu jaderné elektrárny. Investiční náklady představují čtyřnásobek v porovnání s paroplynovými elektrárnami.
– Vysoké náklady na zakonzervování jaderné elektrárny po dožití, včetně trvalého
uložení vyhořelého paliva. Tyto výdaje jsou srovnatelné s náklady na výstavbu.
– Životnost jaderné elektrárny. Dnes je životnost projektována na čtyřicet let.
U jaderných elektráren druhé generace se však počítá s prodloužením životnosti
na šedesát let.
– Ekologická zátěž. Kromě problémů s ukládáním vyhořelého paliva produkuje jaderná elektrárna vysoké množství odpadního tepla, a ovlivňuje tak mikroklima
a mezoklima. Na chlazení reaktorů potřebuje velký vodní zdroj. Jaderná elektrárna
také v krajině nepůsobí esteticky pozitivním dojmem.
– Jedná se o centralizovaný zdroj energie, odkud se elektřina rozvádí na velké vzdálenosti. To vede ke ztrátám energie při přenosu.
– V dnešních reaktorech vzniká jako vedlejší produkt plutonium – nejtoxičtější chemický prvek na Zemi, který se využívá při výrobě jaderných zbraní.

Obnovitelné zdroje
Všechny obnovitelné zdroje s výjimkou geotermální energie jsou založeny na energii
slunečního záření. Problém je, že sluneční energie dopadající na zemi není dostatečně
koncentrovaná. Na jeden metr čtvereční dopadne ročně na Zemi ze Slunce tolik energie,
kolik je jí obsaženo ve 20 litrech ropy. (Cílek, Kašík, 2007)

Solární energie
Při využití tohoto zdroje odpadají investice do rozvodných sítí a ztráty při přenosu
elektřiny jsou minimální.
Termosolární systémy jsou využívány hlavně na ohřev vody. Mohou však také vyrábět elektřinu. Pomocí soustavy zrcadel se sluneční záření koncentruje na jedno místo,
kde se ohřátá voda mění v páru. Ta potom pohání turbínu, která vyrábí elektřinu.
Fotovoltaické systémy umožňují přímou přeměnu solární energie na elektrickou
energii.
Nahradit celosvětově energii z ropy elektřinou ze solárních panelů by při dnešních
technologiích znamenalo pokrýt asi polovinu procenta pevniny těmito panely. Nicméně
brzy budeme mít k dispozici tenkovrstevné fotovoltaické články, které budou tvořit
pružnou fólii, pokrývající např. střechy nebo zdi domů. Pak by každý dům mohl být
malou „elektrárnou“, která do sítě více elektřiny dodává, než z ní odebírá.
Další možností jsou solární satelity na oběžné dráze. Zde je intenzita slunečního záření mnohem vyšší než na zemském povrchu, protože ji nesnižuje oblačnost a znečištění
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atmosféry. Problémem však zatím je bezpečný a ekonomicky únosný přenos této energie
na Zemi (energie by byla z kosmu na Zemi předávána pomocí mikrovlnných energetických pulzů). Japonsko plánuje mít první funkční satelit, který by dodával na Zemi
energii ze Slunce, někdy kolem roku 2040.

Energie z biomasy
Rozlišujeme biomasu zemědělskou, lesní a zbytkovou. Biomasa by se mohla stát jedním
z hlavních zdrojů energie nahrazujících ropu, uhlí a plyn. Pokud bychom například
byli schopni využít v pobřežních oblastech halofytů (rostlin snášejících zvýšený obsah
solí ve vodě) a řas, mohli bychom ročně získávat až 190 tisíc litrů biopaliv na hektar.
(Glenn, Gordon, Florescu, 2009)

Motorová biopaliva
Biopaliva první generace (využívaná v současnosti) se vyrábějí z biomasy, ze které by
se mohly vyrobit potraviny nebo krmiva. Patří sem bioetanol vyráběný z obilí, cukrové
třtiny, řepky olejné apod.
U biopaliv druhé generace je surovinou tzv. nepotravinářská biomasa, jako jsou
dřeviny, včetně těžebních zbytků, zemědělský odpad (sláma, seno, kukuřičné a řepné či
jiné zbytky), energetické rostliny či biologický odpad z domácností. Konverzní poměr
je zde obvykle 5 : 1 (z pěti tun biomasy lze vyrobit jednu tunu biopaliva).

Agrolesnictví
Především v rozvojových zemích se zdá být vhodné využití agrolesnictví ve venkovských
oblastech. Zemědělci se podílejí na sázení stromů (např. akácií) v sousedství svých
polí. Získávají tak nejen biopaliva, ale stromy také pomáhají zadržovat vodu v krajině
a podílejí se na obnově úrodnosti půdy.

Vodní energie
Necelá 3 % celkové světové energie jsou vyráběna ve vodních elektrárnách, avšak co
se týče výroby elektřiny, vyrobí vodní elektrárny zhruba pětinu celosvětové produkce.
Největším vodním dílem jsou Tři soutěsky v Číně (Three Gorges Water Dam) s instalovaným výkonem 22 000 MW (to se zhruba rovná výkonu 22 jaderných reaktorů).
Velká vodní díla bývají kontroverzní z hlediska životního prostředí (ničí původní
ekosystémy, dochází k přesídlování statisíců lidí apod.). Méně kontroverzní bývají malé
vodní elektrárny.
Přílivové elektrárny na pobřeží využívají rozdílnou výšku hladiny v době přílivu
a odlivu. Zatím jsou však cenově nákladné. Další možností na získání energie jsou
mořské proudy. Využít se dá jednak energie proudící vody, jednak rozdílná teplota vody
mořského proudu a okolního oceánu.
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Větrné elektrárny
Využívat energie větru pro plavbu po moři uměli už Egypťané před 3500 lety. S výrobou
elektrické energie z větru se ale začalo až v 19. století našeho letopočtu.
Technologie na výrobu elektřiny z větru se zdokonalují a cena na jednotku instalovaného výkonu klesá. Nicméně dosud energie z větru pokrývá jen asi 3 % světové
spotřeby elektřiny.
Perspektivní se ukazují být plovoucí větrné elektrárny na moři. Ve vzdálenější budoucnosti snad bude možné umístit turbíny do vyšších vrstev atmosféry, kde vanou
intenzivní a stálé větry (tzv. jet stream). Využití jen 1 % energie, která proudí v jet
streamu, by stačilo k uspokojení současných světových požadavků na energii.
Větrná energie je velmi perspektivním zdrojem pro rozvojové země. Největší potenciál na její využití mají Nikaragua, Mongolsko a Vietnam, kde je 40 % území vhodných
z hlediska intenzity a četnosti vanoucích větrů pro provoz větrných elektráren.

Geotermální energie
Energie uvolňovaná ze žhavého zemského jádra a radioaktivní rozpad prvků v nitru
Země jsou zdrojem tepla, které se dere na povrch v místech tektonických poruch. Např.
na Islandu 93 % obyvatel topí vodou z geotermálního ohřevu.
Tam, kde se horká pára či voda neprodere až na povrch, je možné využít principu
„ústředního topení“. Voda je zaváděna do podzemí vsakovacím vrtem a prostupuje
systémem puklin, který slouží jako tepelný výměník. Na povrch se vrací pára nebo
horká voda dalším – čerpacím – vrtem. Po předání tepelné energie se ochlazená voda
vrací opět vsakovacím vrtem do podzemí k dalšímu ohřevu.

3.3

Kolektivní bezpečnost

Kolektivní bezpečnost je podle Komise pro globální řízení (1995) postavena na myšlence, podle níž se členové určité skupiny vystříhají použití síly mezi sebou navzájem
a přitom se zavážou k obraně kteréhokoliv člena skupiny napadeného vnějšími silami. Je
zaměřena především vojensky. Z tohoto pojetí kolektivní bezpečnosti by bylo možné do
budoucna odvodit globální kolektivní bezpečnost, která by byla zaštítěna a garantována
společnými vojenskými silami OSN (nebo její nástupnické organizace). Složky, které
by participovaly na globální kolektivní bezpečnosti, by mohly omezit vlastní výdaje na
zbrojení a soustředit se na budování všeobecné bezpečnosti. Takto pojatá kolektivní
bezpečnost by měla být schopna reagovat nejen na rizika a ohrožení válkami (včetně
vnitrostátních konfliktů), ale i na nebezpečí vyplývající z organizovaného zločinu, terorismu a migrace.
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3.3.1

Válečné konflikty

Válka je rozsáhlý stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí.
Násilí je ve válce použito bojujícími stranami jako mocenský prostředek k prosazení
politických, ekonomických, náboženských nebo jiných cílů.
Podle Alvina a Heidi Tofflerových (1993) způsob, jímž během historie lidé válčili,
odrážel způsob, jímž pracovali. Rozvoj zemědělství umožňoval vyprodukovat ekonomické přebytky, o které se bojovalo. V průmyslové éře byla základním principem ekonomiky hromadná výroba a obdobně hromadné ničení se stalo základním principem
válčení. V nejvyspělejších zemích je ekonomika založena na výkonnosti mozků. Proto
je i vojenství založeno na znalostech a vědomostech.
V době studené války jsme se reálně obávali, že naše planeta může být zničena
v globálním nukleárním konfliktu mezi Západem a Východem. Naštěstí obě hlavní
mocnosti, Spojené státy i Sovětský svaz, měly dostatek kvalitních vojenských stratégů
i politického rozumu na to, aby si uvědomily, že globální jaderný konflikt se nedá vyhrát, neměl by vítěze.
V roce 1985 suma peněz vydávaných na zbrojení ve světě překročila částku tisíc
miliard dolarů ročně. Od pádu komunismu až do roku 1995 výdaje na zbrojení klesaly, z původních více než 1000 miliard USD ročně na 650 miliard USD, především
díky útlumu vojenskoprůmyslového komplexu v bývalých socialistických zemích. Ve
21. století však výdaje začaly opět narůstat (částečně v souvislosti s hrozbou terorismu)
a dnes dosahují 1700 miliard USD ročně, v samotných Spojených státech je to více než
700 miliard USD ročně.
Rozvojové země vydávají na zbrojení vysoké částky (v poměru k jejich ekonomické
výkonnosti), které často výrazně převyšují výdaje na zdravotnictví či školství. To pak
také vede k drancování přírodních zdrojů, z jejichž prodeje se část nákupu zbraní hradí.
Vývoz a prodej zbraní je velmi výnosný byznys. Pět stálých členů Rady bezpečnosti
OSN (Spojené státy, Rusko, Čína, Velká Británie, Francie) je odpovědných zhruba za
čtyři pětiny z množství zbraní dovážených do rozvojových zemí. Přitom podle údajů
Programu OSN pro rozvoj (UNDP) je riziko úmrtí v rozvojových zemích následkem
špatné výživy a onemocnění mnohonásobně vyšší než riziko smrti ve válce. Proto je
také ve zhroucených a selhávajících státech válka vnímána jako východisko z problémů
spojených s holým přežitím.30

30
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Například dlouhodobé konflikty v Somálsku či v súdánském Dárfúru, ale také na Blízkém východě
způsobily od počátku 21. století smrt několika milionů lidí. Podle sociálního psychologa Haralda
Welzera zde sledujeme nový druh války: Nestojí proti sobě dvě jasně definované armády, ale spíše
množství válečných podnikatelů, kteří bojují primárně proti civilnímu obyvatelstvu a sledují přitom
ekonomické zájmy. Jsou to podnikatelé v oboru násilí, obchodují se zbraněmi a drogami, vymáhají
výkupné – a v neposlední řadě si pro sebe zajišťují podstatnou část zahraniční pomoci, která do
regionu plyne. Podle odhadů britské nevládní organizace Oxfam stály jen africké války mezi lety
1990–2005 zhruba 211 miliard euro. To přibližně odpovídá rozvojové pomoci, která do Afriky za
tu dobu přišla. V Africe vznikly skutečné ekonomiky založené na násilí.

S tím souvisí i velmi různá úroveň lidských ztrát v závislosti na vyspělosti zemí.
Během války v Perském zálivu v roce 1991 (operace Pouštní bouře) mezi Irákem
Saddáma Hussajna a koalicí 28 států v čele s USA bylo na straně spojenců zabito 358
vojáků, na straně Iráku až 200 000 lidí. Přesto, k úžasu všech v západním světě, zůstal
diktátor Hussajn u moci a výsledek války dokonce vydával za své vítězství.
V budoucnu pravděpodobně budou převažovat občanské války uvnitř jednoho
státu a také etnické a náboženské konflikty. Nejspíše nebudeme schopni válkám plně
zabránit, můžeme však omezit válečné krveprolití. Protože národní státy už ztratily monopol násilí, navrhuje Alvin Toffler (1993) vytvoření žoldnéřských sil organizovaných
soukromými korporacemi, které by bojovaly ve válkách pro OSN na základě placené
smlouvy. Nutná by byla jasná pravidla pro jejich fungování a veřejná kontrola jejich
financí. Určitým vodítkem pro vytváření takových jednotek by pravděpodobně mohlo
být fungování francouzské cizinecké legie.31

3.3.2

Organizovaný zločin

Organizovaným zločinem rozumíme trestnou činnost, kterou páchají organizované
skupiny. Mezi aktivity organizovaného zločinu především patří: obchod s drogami,
obchodování s lidmi (nucená práce, prostituce), praní špinavých peněz, hazardní hry,
pirátství, padělání peněz, pirátské kopie hudebních nahrávek a filmů, pašování zboží
(zejména zbraní), finanční podvody, krádeže intelektuálního vlastnictví, lichva, ekonomická špionáž, počítačová kriminální činnost (zneužití kreditních karet, krádeže
identifikačních údajů apod.) a podpora teroristických akcí.
Ve 21. století jsou významné zejména dva trendy:
– Vztahy mezi mezinárodními kriminálními skupinami a teroristickými organizacemi
jsou stále těsnější a intenzivnější.
– Teroristické skupiny stále více financují svoji činnost prostřednictvím organizovaného zločinu. (Glenn, Gordon, 2007)
Mezinárodní organizovaný zločin roste a chybí nám souhrnná a integrovaná strategie
pro boj s ním. Celkový příjem organizovaného zločinu lze odhadnout na 2000–3000
miliard dolarů ročně (to je výrazně více než celosvětové výdaje na zbrojení). Dalších
asi 1000 miliard dolarů představují podle odhadů Světové banky vydírání a úplatky.
Jen zisky mafie ve Spojených státech z ní činí dvacátou nejbohatší organizaci na
světě. V poslední době menší, flexibilnější a někdy i ad hoc vytvářené sítě nahrazují
velké kriminální organizace. Tyto sítě jsou však velmi dobře zajištěné spolupracujícími
právníky, účetními a ekonomy, kteří jsou placeni za to, aby kriminální činnost těchto
sítí byla prakticky nenapadnutelná.
31

V kodexu cizinecké legie je poučný a inspirativní bod č. 7: V boji budeš jednat bez nenávisti, aniž
bys ve svém úkolu nacházel zálibu. Budeš ctít poraženého nepřítele a nikdy neopustíš své raněné
nebo padlé.
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Decentralizované skupiny často provádějí vedle kriminální činnosti také legální aktivity, které kryjí jejich nezákonnou činnost (to je typické u ruské mafie a japonské jakuzy).
Zvyšující se jmění organizovaného zločinu, miliony dětí, které osiřely kvůli nemoci
AIDS jejich rodičů, a generace dětí, která vyrostla na násilí a kriminálním chování ukazovaném denně v televizi a dalších médiích, vytvářejí zásobárnu dalších členů tohoto
globálního podnikání.
V budoucnu bude pro organizovaný zločin nejlákavější oblast počítačových komunikací a také výroba syntetických psychotropních látek (drog). Jak tedy s organizovaným
zločinem, hlavním sponzorem terorismu, bojovat?
Jerome C. Glenn (2007) se domnívá, že potřebujeme integrovaný a dobře koordinovaný systém, který by byl schopen identifikovat nejdůležitější zločince podle množství
„vypraných“ peněz. Současně by měly být připraveny právní podklady pro zadržení
a identifikaci majetku. Finanční konta by měla být okamžitě „zmrazena“. Tento systém
by lokalizoval současný výskyt podezřelé osoby, vydal místním autoritám pokyn k zadržení a poslal ihned případ k soudnímu projednání.
Ve chvíli, kdy by bylo vše připraveno, všechny výše uvedené kroky by se provedly ve
stejném okamžiku, koordinovaně. Předpokládá to ovšem dobrou mezinárodní spolupráci.
Po počátečním financování tohoto systému vládami nebo mezinárodními organizacemi
(OSN) by další potřebné prostředky byly získány ze zabaveného jmění zločinců.

3.3.3

Terorismus

Terorismus je promyšlené politicky či jinak motivované násilí páchané proti nebojujícím
cílům, směřující k ovlivnění veřejného mínění. Klíčovým faktorem je vyvolání strachu
a paniky. (Glenn, Gordon, 2007)
Terorismus byl dříve živen především politickými a národními konflikty (například
v případech Basků, Palestinců, Korsičanů či Irů). Na počátku 21. století se však změnilo
jeho paradigma. Zesílily jevy, jako je ochota k sebeobětování, snaha dosáhnout hromadného ničivého účinku, a objevují se nové formy organizace (al-Kajda, Islámský stát).
Politická agenda ustupuje do pozadí a na její místo se dostává extrémní výklad určité
(zpravidla náboženské) víry, černobílé vnímání okolní reality a mesiášské přesvědčení
spojené s naprostým fanatismem. (Jeníček, Foltýn, 2003)
Fungování moderních společností je do velké míry založeno na důvěře a ta je teroristickými činy účinně rozleptávána. Naplánování a provedení útoků na Světové obchodní
centrum a Pentagon 11. září 2001 stálo odhadem půl milionu dolarů. Bezprostřední
škody byly podle pojišťovacích společností odhadnuty na 50 miliard dolarů a škody
na americké ekonomice během jednoho roku po útoku překročily 500 miliard dolarů.
Terorismus nebyl dříve považován za druh války, ale tento názor nejspíše budeme, především v souvislosti s rozmáhající se vlnou islámského terorismu, muset
opravit. Jednotlivci či malé skupiny lidí jsou dnes schopni vyrobit a použít zbraně
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hromadného ničení, od biologických zbraní přes chemické až po tzv. „špinavé bomby“32 s radioaktivním materiálem.
V budoucnu bude pravděpodobně možné vyrobit „řízené“ biologické zbraně, které
by zasahovaly jen některé skupiny lidí, specifikované podle jejich genetického kódu.
Co se týče zneužití chemických zbraní, zatím nejvážnější chemický útok v době
míru provedla v roce 1995 v tokijském metru plynem sarinem náboženská sekta Óm
šinrikjó. Zraněno bylo 5000 lidí. Říká se, že japonská vláda zasáhla proti sektě v tichosti
tak tvrdě, že už dnes neexistuje. Pokud je to pravda, pak japonská vláda vyslala jasný
signál potenciálním teroristickým útočníkům a skupinám, že jakýkoli biologický nebo
chemický útok bude v budoucnu znamenat jejich úplnou likvidaci.
U zbraní hromadného ničení bohužel zůstává děsivou pravdou, že teroristy můžeme
zastavit tisíckrát, jim však stačí, aby uspěli jednou.
Internet se rychle stává médiem pro kybernetické zbraně hromadného ničení.
Nemocnice, sklady potravin, zdroje pitné vody a mnoho dalších systémů nezbytných
pro fungování civilizace má nyní důležitá data na internetu, a jsou tedy skrze kybernetický prostor napadnutelné.
Podle prognóz projektu Millénnium (www.millennium-project.org) bude počet
teroristických útoků ve světě minimálně do roku 2025 exponenciálně narůstat. Boj
s teroristy také ztěžuje fakt, že většina z nich dnes není řízena centrálně, ale jsou naverbováni a „vyškoleni“ přes instruktážní videa umístěná na webových stránkách.

3.3.4

Migrace

Problematika mezinárodní migrace je upravena řadou mezinárodních smluv (např.
Ženevská konvence z roku 1951; od tohoto roku také existuje Úřad vysokého komisaře
OSN pro uprchlíky – UNHCR).
Všeobecně se prosazuje trend snižování imigračních kvót. Tuto situaci řeší stále více
migrantů nezákonnými prostředky.
Prohlubující se sociální rozdíly uvnitř jednotlivých ekonomik (především v rozvojových zemích) vedou k vylidňování venkova a nekontrolovanému růstu velkých
městských aglomerací. Příkladem obrovské vnitřní migrace může být Čína. Práci tam
hledá 250 milionů lidí, což vede k velkým stěhováním ze západní části země na východní
pobřeží a z venkovských oblastí do měst.
Čistá migrace z rozvojových zemí do zemí rozvinutých se týká více než dvou milionů
lidí ročně. Mezi hranicemi států migruje ročně 5–10 milionů lidí a 180 milionů lidí žije
v jiné zemi, než ve které se narodili.
Spojené státy jsou pod velkým tlakem migrantů z Latinské Ameriky. Mají přitom
štěstí, že na severu sousedí s bezproblémovou Kanadou, západní břehy jsou omývány
32

Špinavá bomba je zbraň způsobující zamoření rozmetáním radioaktivních látek klasickou trhavinou. Radioaktivní materiál může představovat vyhořelé palivo z jaderné elektrárny nebo radioaktivní komponenty z průmyslových a zdravotnických zářičů.

77

Tichým oceánem a východní břehy Atlantikem. Problematická je hranice s Mexikem,
přes kterou ročně proudí asi sto tisíc ilegálních přistěhovalců.
Evropa, resp. Evropská unie je ještě pod větším tlakem kvůli své geografické poloze. Blízkovýchodní a asijské státy na východě, stejně jako africké břehy na jihu jsou
neustálou zásobárnou válečných uprchlíků i ekonomických migrantů. Problematičtí
jsou zejména přistěhovalci z muslimských zemí, jejichž hodnotové orientace jsou těžko
slučitelné s evropskými hodnotami (např. rovnoprávnost versus podřízenost ženy muži).
V případě velké migrační vlny v letech 2015 a 2016 se ukázala jednak neschopnost
některých států Evropské unie chránit své hranice (Řecko, Itálie) a velkorysost hraničící s naivitou u jiných států (zejména tzv. „vítací kultura“ v Německu). Většina z lidí
přicházejících do Evropy nebyli političtí či váleční uprchlíci, ale ekonomičtí migranti.
Někteří z nich také byli pravděpodobně napojeni na teroristické organizace na Blízkém
východě (Islámský stát, al-Kajda), což vedlo k nárůstu teroristických útoků v Evropě
v průběhu roku 2016.
Zůstává tedy otázkou, jestli Evropská unie a jednotlivé členské země dokážou udržet
přistěhovalectví na přijatelné úrovni, nebo se „rozpustí“ v tsunami nově příchozích,
nebo se případně přikloní k opačnému extrému a začnou budovat Evropu jako pevnost.

3.4

Environmentální bezpečnost

Úbytky lesních ploch a pokles biologické diverzity mění některé ze základních rovnováh
v přírodě, nutných pro lidský život a blahobyt, např. cyklus uhlíku, proces fotosyntézy,
vodní cyklus, systémy produkce potravy a genetické zdroje. Nemůžeme čekat, až
budou vědecké důkazy negativních vlivů kompletní, a je proto nutné přijmout princip
předběžné opatrnosti. Tento typ bezpečnosti nazvala Komise pro globální řízení (1995)
bezpečnost planety, my jej však budeme nazývat environmentální bezpečnost.

3.4.1

Biodiverzita

Biologická diverzita představuje rozmanitost (rozrůzněnost) života. Podle Světového
fondu na ochranu přírody (WWF) je to bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů (včetně genů, které obsahují) a složité ekosystémy, které vytvářejí
životní prostředí.
Rozlišujeme tři úrovně biodiverzity:
1. genetická (genová variabilita v rámci populace nebo celého druhu);
2. druhová (rozmanitost na úrovni druhů);
3. ekosystémová (rozmanitost na úrovni společenstev a ekosystémů).
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Odhady počtu druhů živých organismů se velmi různí, od 3 milionů až po 200 milionů
druhů. Prozatím byly popsány 2 miliony druhů, z toho asi 250 000 druhů vyšších rostlin.
Možná až 99 % druhů čeká na své objevení.
Z milionů druhů, které kdy na planetě žily, jich 99,99 % vyhynulo. Rychlost vymírání
však pravděpodobně nepřesahovala v dlouhodobém průměru více než 10 % druhů za
milion let, což je maximálně 1–5 druhů za rok (Bryson, 2003).
Nyní, v důsledku působení člověka, se rychlost úbytku druhů odhaduje na jeden
druh za den až jeden druh za hodinu. Lze se však setkat i s odhady, že denně ubývá
až 100 druhů. Pokud by to byla pravda a tento trend pokračoval, přijdeme do konce
21. století o polovinu všech druhů na Zemi.
Rostlinné a živočišné druhy žijí v prostředí ekosystémů. Pro přežití druhů jsou tedy
nezbytnou podmínkou funkční ekosystémy. K největšímu vymírání druhů dochází
v prostředí s největší biodiverzitou a biologickou aktivitou – v deštných pralesích, korálových útesech a mokřadech.
Podle Miléniového hodnocení ekosystémů (World Resources Institute, 2005) existují
čtyři hlavní příčiny ubývání biologické rozmanitosti:
– změna prostředí (ekosystémů);
– klimatické změny;
– nadměrné využívání druhů rostlin a živočichů člověkem;
– pronikání invazivních druhů.
Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) poukazuje na tři relativně nové, avšak
velmi důležité příčiny ohrožení biodiverzity:
– obchod s masem volně žijících zvířat (tzv. bush meat) v Africe a v Asii, který ohrožuje především primáty;
– průmyslově pojatý rybolov s velmi dlouhými sítěmi;
– pytlácký lov želv a některých druhů plazů využívaných v Asii pro tradiční medicínu.
Pro ochranu biologické rozmanitosti existují tři zásadní důvody:
1. Etické důvody (nenič, co jsi nevytvořil).
2. Ekologické důvody (funkční ekosystémy jsou pro život na Zemi nezbytné a ničením
druhů tuto „pavučinu života“ ohrožujeme).
3. Ekonomické důvody (například ze známých 250 000 druhů vyšších rostlin jich jsou
jen 3000 využívány k obživě člověka a jen z pouhých sedmi druhů plodin pocházejí
75 % světové rostlinné potravinové produkce).33
Kromě genové, druhové a ekosystémové diverzity můžeme brát v potaz i diverzitu kulturní, tedy rozmanitost etnik, jejichž způsob života nebo i sama existence mohou být
ohroženy jiným etnikem či národem. Jedná se např. o Sany (Křováky) v Africe, australské domorodce (aboriginals), horské kmeny v Himálajích či Inuity v kanadské Arktidě
33

Je to pšenice, rýže, kukuřice, brambory, ječmen, kasava a čirok. Polovinu kalorického a bílkovinného obsahu rostlinné potravy získáváme dokonce jen ze tří těchto plodin (pšenice, rýže
a kukuřice). Jen něco málo přes 2 % celkové lidské výživy pochází z lovu mořských ryb, jejich
maso je však zdrojem 15 % živočišných bílkovin ve stravě lidí.
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a další. Sanové nebo australští domorodci byli schopni žít v pouštních podmínkách, kde
by moderní člověk bez pomoci nepřežil ani týden. Inuité přežili v drsných podmínkách
arktické tundry osm tisíciletí. Nyní se tato společenství nacházejí na „území nikoho“.
Opustili svůj starý způsob života a nový ještě plně nepřijali za svůj. V důsledku toho se
rozšířily patologické jevy jako alkoholismus (zejména u mužů) a zvýšená míra sebevražednosti (zejména u žen). Inuité by se dnes už do tundry během zimy nedokázali
vrátit, nepřežili by. Před třemi generacemi opustili život doby kamenné a na život v postindustriální společnosti se ještě plně neadaptovali. Životní způsob Inuitů, stejně jako
dalších „křehkých etnik“ tedy může být ohrožen, aniž by je někdo záměrně utlačoval.

3.4.2

Voda

Celkem 70 % povrchu planety je pokryto vodou, z toho 97,2 % představuje slaná voda
v oceánech a mořích.
Fyziologicky člověk potřebuje 3–4 litry pitné vody na den, avšak průměrná spotřeba
vody na jednoho obyvatele ve velkých městech rozvinutého světa je 300–400 litrů na den.
Zabezpečení vodních zdrojů je podle Programu OSN pro rozvoj (UNDP) nedílnou
součástí konceptu lidské bezpečnosti. Každý člověk na světě by tak měl mít k dispozici
denně alespoň 20 litrů nezávadné vody. Dosud však nemá přibližně jedna miliarda lidí
přístup k nezávadné vodě a asi 1,5 miliardy lidí nemá k dispozici základní hygienické vybavení. Proto je v rozvojových zemích 80 % infekčních nemocí spojeno s využíváním vody.
Hladina podzemní vody klesá na všech pěti kontinentech, 40 % obyvatel planety žije
ve 260 povodích, která sdílejí dva nebo více států. Proto mohou v budoucnosti nastat
vážné konflikty o vodu mezi zeměmi, jako jsou Turecko, Sýrie a Irák, Jordánsko a Izrael
nebo Egypt, Etiopie a Súdán.
Na zemědělství připadá 70 % celkové spotřeby vody. Přitom je nezbytné, aby dostatek vody zůstal i v přírodě pro volně žijící rostliny a živočichy. Některé řeky, např. Žlutá
řeka v Číně nebo Colorado ve Spojených státech, na část roku vysychají.
Z horských oblastí a jejich ledovců získáváme pro své potřeby 50 % vody. Klimatické
změny však ovlivňují dobu tání sněhu, a to mění čas i množství vody, která bude k dispozici v nížinách pro využití člověkem (rychlé tání a nadbytek vody na jaře, nedostatek
vody v létě).
Z 292 nejdůležitějších velkých říčních systémů je jich 173 výrazně ovlivněno výstavbou přehrad. Celkem je dnes v provozu téměř 50 000 přehrad, které se nacházejí ve 150
zemích. Stavba velkých vodních děl už způsobila nucené přestěhování 40–80 milionů
lidí z oblastí, které byly později zaplaveny.34
34
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Stavba velkých přehrad bývá kontroverzní z mnoha důvodů. Například Asuánská přehrada v Egyptě
dodává elektrickou energii, vodu pro zavlažování, zabraňuje povodním a je zásobárnou vody v období sucha. Ale závlahy také vedou k zasolení půdy, pole pod přehradou nejsou zúrodňována naplaveným bahnem bohatým na živiny z každoročních povodní a v přehradě se rozmnožili plži, kteří
se podílejí na šíření parazitárního onemocnění ledvin. V deltě Nilu pak schází naplavené bahno
se živinami, které zůstává v přehradě, a rybářům se tak v deltě Nilu snižují úlovky.

Znečištění vody
Se znečištěním vody měly a mají problémy všechny země procházející fází industrializace. Například v letech 1920–1960 byla Temže u Londýna natolik znečištěná, že
v ní nežily žádné ryby. V Německu byl podobně znečištěnou řekou Rýn, který se však
v 70. letech 20. století díky investicím státu, obcí i průmyslových podniků změnil opět
v řeku s čistou vodou.
Složitější je situace u podpovrchových zdrojů pitné vody. Zde stále přetrvává znečištění (nejen) dusičnany ze zemědělství a znečištění ropnými látkami. V mořích a oceánech způsobuje problémy podmořská těžba ropy a také doprava ropy tankery.35
V dubnu 2010 vybuchla v Mexickém zálivu ropná plošina Deepwater Horizon
společnosti BP (dříve British Petroleum) a do moře následně po více než dva měsíce
nekontrolovaně vytékala ropa. Zahynulo 11 lidí, do moře vyteklo 5,4 milionů barelů
ropy. Do záchranných prací bylo zapojeno 40 000 lidí a celkové škody se odhadují na
15–60 miliard dolarů.
V přelidněné Asii patří Yangtze, Ganga, Indus a Mekong mezi deset nejvíce znečištěných řek světa. Téměř 90 % řek, které protékají čínskými městy, je silně znečištěno.
V Bangladéši je velkým problémem znečištění podzemních vod arzenem. To se přímo
dotýká 30 milionů lidí, především chudých.
Na africkém kontinentu jsou zásoby vody rozloženy velmi nerovnoměrně. Jen polovina venkovské populace má přístup k nezávadným vodním zdrojům a hygienickým
zařízením. U městské populace je situace lepší, přístup k nezávadné vodě a hygienickým
zařízením má téměř 90 % lidí. Klimatické změny a zvýšení teploty o 1–2 stupně Celsia
však mohou způsobit nedostatek vody až pro polovinu africké populace.
V Rusku jsou podzemní vody ohroženy především nebezpečnými materiály z chemických zbraní, které jsou „pohřbeny“ na několika stech místech po celém Rusku.
Ve Spojených státech mají jen 2 % ze všech řek přírodní charakter. Do podzemních
vod se dostávají roztoky rozpouštědel, těžkých kovů a radioaktivních materiálů.
Na Blízkém východě, v oblasti Mezopotámie, bylo od počátku 70. let 20. století
zničeno až 90 % mokřadů, především kvůli stavbě přehrad a odvodňovacích kanálů.
V Evropě patří mezi nejohroženější řeky světa Dunaj. Přes 80 % původní údolní
nivy Dunaje bylo od počátku 19. století ztraceno.

Voda v zemědělství
Podle odhadů Organizace OSN pro zemědělství a výživu (FAO) vzroste v průběhu příštích 30 let spotřeba vody v zemědělství o 15 %. Aby bylo možné uspokojit požadavky
na potraviny v rozvojovém světě, měla by se současná rozloha zavlažovaných ploch
zvýšit o 80 %. V tom případě by samozřejmě požadavky na vodu byly výrazně vyšší.

35

Asi nejznámější je havárie tankeru Torrey Canyon z roku 1967, kdy do moře vyteklo 118 000 tun
ropy. Další „slavnou“ havárií je ztroskotání tankeru Exxon Valdez. Do moře se u pobřeží Aljašky
vylilo 40 000 tun ropy a následkem toho uhynulo 250 000 mořských ptáků, téměř 3000 mořských
vyder, 300 tuleňů a 22 kosatek.
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Nadměrné zavlažování však může drasticky ovlivnit životní prostředí, jako se to
stalo u Aralského jezera ve Střední Asii. Jeho původní rozloha byla 66 458 km2. Kvůli
zavlažování bavlníkových plantáží se za půl století jeho velikost snížila na pětinu.
V období let 1966–1993 poklesla hladina jezera o 16 metrů. Pobřeží ustoupilo v průměru o 80 kilometrů, někde až o 150 km. Rybářské přístavy zůstaly na suchu a lov ryb
díky zvýšené salinitě vody zanikl. Větrné bouře zvíří ročně 75–100 milionů tun soli
a prachu, a krajina se tak mění v poušť.
V Číně může nedostatek vody způsobit celosvětový nárůst cen potravin. Severní část
země, která produkuje 40 % čínského obilí, vysychá. V Číně ročně přibývá 12 milionů
lidí, a protože zde také narůstá spotřeba masa, požadavky na krmení a obilí rostou. Čína
se tak může stát největším dovozcem obilí na světě.
Velkou pomocí by bylo vyšlechtění rostlin, které by byly rezistentní vůči vodě se
zvýšeným obsahem soli. Tak by bylo možné pěstovat plodiny i v pouštních podmínkách
s využitím mírně upravené mořské vody.
Jedním ze způsobů, jak zajistit vodu pro obyvatelstvo i pro zavlažování v zemědělství,
je odsolování mořské vody. To je však energeticky velmi náročné. Rozvinutý program na
odsolování mořské vody má Saúdská Arábie, získává takto více než polovinu pitné vody.

Privatizace vodních zdrojů
Privatizace vodních zdrojů může přinést efektivnější hospodaření s vodou, ale ne vždy
se tak děje. Během posledních 200 let byla voda vnímána jako veřejný zdroj, nikoli
jako tržní komodita. Lidé pak necítili potřebu s vodou rozumně hospodařit. Za takové
situace logicky nebyly prostředky na budování infrastruktury zajišťující rozvod vody.
Na to doplácejí především lidé v chudých oblastech, kteří musí platit vysoké částky za
vodu rozváženou soukromými prodejci.
Klíčová pro úspěch či neúspěch privatizace vody je kvalita vládnutí v dané zemi.
Pokud je vláda zkorumpovaná, privatizace může být provedena velmi špatně. V bolívijské Cochabambě se po privatizaci podíl domácností připojených na vodovodní rozvod
v období 1989–1999 snížil. V bohatších čtvrtích mělo napojení na vodu 99 % domácností, zatímco v chudších předměstích byla připojena jen 4 % obyvatel. (Segerfeldt, 2007)

Virtuální voda
Některé státy trpící nedostatkem vody (jako např. Egypt) mohou vodu „virtuálně“ dovážet prostřednictvím nákupu potravin. Produkce jednoho kilogramu rýže vyžaduje
(v průběhu celého jejího vegetačního cyklu) 2000 litrů vody. Jeden kilogram pšenice
potřebuje 1350 litrů vody a na získání jednoho kilogramu hovězího masa je dokonce
třeba až 16 000 litrů vody.
Země, které mají nedostatek vody, by tak mohly dovážet potraviny ze zemí, kde je
vody dostatek, a šetřit si tak své zdroje. Odhaduje se, že virtuální obchod s vodou by
mohl do roku 2025 snížit nároky na zavlažování o 20 %.
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Tento koncept však má i svá úskalí. Především přeprava stamilionů tun potravin
mezi zeměmi a kontinenty by přinesla obrovské dopravní a s tím spojené environmentální náklady.

3.4.3

Klimatické změny

Protože změny klimatu, ať už původu přírodního nebo antropogenního, jsou nesmírně
složitým jevem, žijeme ve velké míře nejistoty, co se děje, kdo to způsobil a co se stane.
Klíčovým pojmem v diskuzi o změnách klimatu je tzv. skleníkový efekt. Je to proces,
při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že propouští sluneční záření (především viditelnou část spektra slunečního záření – světlo), ale tepelné záření o větších
vlnových délkách absorbuje, a brání tak jeho úniku do kosmického prostoru.
Bez výskytu skleníkového efektu by průměrná teplota při povrchu Země byla
–18 stupňů Celsia, a vyšší formy života by se tak nemohly vyvinout. Mezi skleníkové
plyny patří především vodní páry (způsobují až 60 % zemského přirozeného skleníkového efektu), oxid uhličitý (asi 26 %) a dále metan, oxid dusný a freony.
Historicky se klima mnohokrát měnilo bez vlivu člověka. Do těchto přírodních
cyklů začal s příchodem průmyslové revoluce výrazně zasahovat člověk, především
spalováním fosilních paliv a produkcí oxidu uhličitého (CO2). Fosilní paliva vznikala
v průběhu 500 milionů let (od prvohor) přeměnou odumřelých rostlin a živočichů za
nepřístupu vzduchu. Docházelo tak k vázání uhlíku v průběhu milionů let, který nyní
ve velmi krátké době zhruba dvou století uvolňujeme spalováním fosilních paliv zpět
do atmosféry ve formě skleníkového plynu.
Co se tedy v současnosti děje? Narůstá nám koncentrace CO2 v atmosféře. Podle
vzorků odebraných z ledovců ve velkých hloubkách víme, že přirozená hranice CO 2
v atmosféře je 280 ppm.36 V roce 1958 koncentrace dosáhla 315 ppm, dnes je to už
více než 400 ppm.37 Při zachování nynějšího trendu by koncentrace CO2 v atmosféře
narostla do konce 21. století na 560 ppm. Již v současnosti je přitom koncentrace nejvyšší za posledních 420 000 let. Proto budou v průběhu 21. století teploty nejvyšší za
posledních 10 000 let.
Pokud by lidé spálili všechna dostupná fosilní paliva, koncentrace CO2 by narostla
na více než 1400 ppm a globální teplota by se zvedla pravděpodobně o 8 stupňů Celsia.
To by byla katastrofa, kterou by možná přežily jen malé skupinky lidí, nebo také nikdo.
Mezivládní panel pro změnu klimatu (2013) odhaduje, že v průběhu 21. století se
může průměrná teplota Země zvýšit až o 5,8 stupňů Celsia, do roku 2050 by to mohlo
být o 2–4 stupně Celsia. Cílem lidského společenství je nedopustit zvýšení globální
teploty o více než 2 stupně Celsia do roku 2100, praxe jednotlivých států tomu však rozhodně neodpovídá. Produkce CO2 i dalších plynů se naopak globálně prozatím zvyšuje.
36
37

Parts per million (ppm) je výrazem pro počet částic z celku (jednoho milionu).
V roce 2017 konkrétně 406 ppm.
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Pět nejteplejších dekád za poslední dva tisíce let se vyskytlo v období od roku 1960
dodnes. To vede některé odborníky k názoru, že klimatické změny již probíhají a nelze
jim zabránit. Můžeme se jen snažit snižovat jejich důsledky a zároveň je třeba se také na
probíhající změny adaptovat. To bude především pro chudé rozvojové země velmi těžké.
Mezi očekávané důsledky klimatických změn patří: zvyšování hladiny moří a oceánů, nárůst pouští, nepravidelný nástup ročních období, ústup ledovců, migrace lidí
i okolních živočišných a rostlinných druhů, větší výskyt větrných bouří a tornád, zesílení
jevu El Niňo,38 zhoršená dostupnost sladké vody, změna směru či zastavení mořských
proudů (např. Golfského proudu), negativní dopad na přírodní ekosystémy, negativní
dopad na zemědělství a zásobování potravinami, negativní dopad na lidské zdraví.
Kromě oxidu uhličitého je velkým problémem a rizikem uvolňování metanu (CH4)
do ovzduší, který je 21krát účinnějším skleníkovým plynem než CO2.39 Metan pochází
z bažin, uhelných slojí a míst, kudy uniká podzemní plyn, z bakterií ve střevech dobytka
a termitů, z pěstování rýže, z hnilobných procesů ve skládkách komunálního odpadu
a z dalších zdrojů.
Spousta metanu je skryta ve formě tzv. hydrátu metanu pod trvale zmrzlou půdou
tundry a na dně oceánů (především Severního ledového oceánu). Když se zmrzlá půda
v tundře prohřeje, začne se uvolňovat obrovské množství metanu. Potenciálně až desetkrát tolik, kolik je ho nyní v atmosféře.
Skleníkový efekt naopak snižují aerosoly vypouštěné člověkem do ovzduší.40 Tyto
drobné kapičky odrážejí část slunečního záření, a přispívají tak k ochlazování klimatu.
Jak jsou globální změny klimatu komplexním, složitým a extrémně těžce předvídatelným jevem, ukazuje příklad uváděný kanadským arktickým ekologem moravského
původu, Josefem Svobodou. (Svoboda, Nováček, 2002)

Ochlazení a nástup doby ledové v důsledku globálního oteplení
Je to velký paradox, ale jeden ze scénářů budoucího vývoje počítá s možností ochlazení
v Evropě v důsledku globálního oteplení. Kvůli tání ledovců v Arktidě a Grónsku se
mění salinita vody, což narušuje termohalinní cirkulaci v Atlantickém oceánu. Voda
je přitom obrovský rezervoár a přenašeč tepla. Golfský proud přináší každý den do
Evropy teplo, které je ekvivalentem světové spotřeby uhlí za deset let. (Bryson, 2003)
38

39

40
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El Niňo (v překladu děťátko či Jezulátko, protože se vyskytuje kolem Vánoc) je úkaz, při kterém
dochází k přehřátí povrchové vody v rovníkové zóně Tichého oceánu, která se pak více vypařuje
a způsobuje dramatické poruchy a výkyvy zemského klimatu. V důsledku tohoto jevu jsou typické
vyšší až katastrofické srážky na západním pobřeží Jižní Ameriky, naopak v Austrálii a jihovýchodní
Asii se objevují velká sucha, doprovázená zhoubnými požáry.
Oxid dusný (N2O) je 300krát účinnější než CO2 a CFC látky (freony) dokonce 10 000krát účinnější.
Naštěstí jejich množství uvolňované člověkem do atmosféry je řádově menší než v případě CO2.
Mluví se o tzv. globálním stmívání (global dimming). Je to označení pro postupné snižování
množství slunečního záření dopadajícího na Zemi. Poprvé byl tento jev pozorován na počátku
90. let 20. století. Příčinou je změna ve složení pevných částic v mracích, jejichž množství se za
posledních 30 let vlivem člověka zvýšilo na desetinásobek. V důsledku toho došlo k poklesu záření
globálně o 10 %.

Nová doba ledová by mohla začít relativně malým podnětem. Ještě nedávno se
klimatologové domnívali, že nástup doby ledové trval stovky či alespoň desítky let. Ta
by však teoreticky mohla nastat v průběhu několika měsíců a relativně nedávno se to
již stalo. Před 12 800 lety zasáhla severní polokouli malá doba ledová, která trvala 1300
let. Nastala díky změně v cirkulaci proudů (zejména Golfského proudu) v Atlantickém
oceánu.
Spouštěčem této změny bylo protržení břehů ledovcového jezera Agassiz v Severní
Americe. Objem vody byl stejný jako objem vody, který dnes obsahuje soustava velkých
jezer mezi USA a Kanadou. Naředění slané vody v severní části Atlantiku a změna
teploty způsobily oslabení sacího efektu, který přivádí teplou vodu z rovníkové oblasti
na sever. Podle analýz sedimentů v irském jezeře Lough Monreach je zřejmé, že tato
změna nastala během jednoho až tří měsíců. I po opětovném „nastartování“ proudění
v Atlantiku po tisíci letech trvalo ještě dalších 300 let, než se klimatické podmínky
vrátily do víceméně původního stavu.

3.4.4

Ztráta lesních porostů

Lesy patří mezi nejproduktivnější přírodní ekosystémy. K odlesňování dochází zejména
ze tří důvodů:
- získávání zemědělské půdy pro zemědělce;
- získávání palivového dříví pro domácnosti v rozvojových zemích;
- těžba dřeva pro stavebnictví a další odvětví hospodářství.
Ve druhé polovině 20. století poškozovaly lesy obrovským způsobem zejména oxidy
síry a dusíku. V současnosti je to velký problém v industrializujících se zemích (Čína,
Indie, Indonésie a další).
Spalování nekvalitního, zejména hnědého uhlí, stejně jako spalování benzínu či nafty
v automobilech může vést ke vzniku smogových situací. Podle původu rozeznáváme tzv.
londýnský smog, jehož příčinou je spalování uhlí v elektrárnách, ale i v domácnostech,
a losangelský smog, jehož původcem jsou oxidy dusíku z automobilové dopravy.
Mezi další příčiny poškozování lesů patří vliv biotických škůdců (podporovaný rozsáhlými monokulturami lesních, převážně jehličnatých porostů) a nevhodné způsoby
těžby. Oslabený les je pak mnohem zranitelnější vůči klimatickým kalamitním situacím.
V rozvojových zemích jsou ohroženy zejména tropické deštné lesy. Ty jsou považovány za „plíce planety“ (produkují asi třetinu kyslíku a zároveň pohlcují oxid uhličitý).
Mají nejvyšší druhovou rozmanitost rostlin a živočichů. Pokrývají šest procent povrchu
pevniny, ale žije v nich přes 40 % všech druhů živočichů a rostlin.
Mýcení a vypalování tropických deštných lesů se odehrává rychlostí až 150 000 km2
za rok. To podporuje také desertifikační procesy v okolí pralesních ekosystémů, protože
s vykácením dřevin se snižuje evapotranspirace (výpar vody z rostlin) a vláha pak chybí
stepím (savanám, pampám), které je obklopují.
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Při získávání zemědělské půdy rolníky bývá tropický deštný les zcela vypálen.
Protože v tropech je většina organické hmoty (asi 80 %) soustředěna v nadzemní části
(v biomase) a půda zde tvoří jen tenkou vrstvu, zemědělci po několika letech (obvykle
5–7) svá pole a pastviny kvůli vyčerpání živin opouštějí, stěhují se a vypalují další část
pralesa. Na opuštěném místě se již deštný les neobnoví, nastoupí pouze druhotný náhradní porost, tvořený převážně křovinami.
Na pastvinách bývá obvykle chován dobytek, na polích pěstovány pícniny na krmení
hospodářských zvířat a také energetické plodiny.
Civilizační proces začal rozsáhlým odlesňováním už před 4000 lety v Číně a Indii
a pokračoval zhruba před 1000 lety kolonizací Evropy. V Severní Americe tento proces
proběhl před 300 lety. V Jižní Americe, ale také v jižní a jihovýchodní Asii a do značné
míry i ve střední Africe probíhá odlesňování a zemědělská kultivace dodnes.

3.4.5

Šíření pouští

Na Zemi je přibližně 15 milionů km2 využíváno jako orná půda. Ostatní zemědělská
půda má rozlohu celkem asi 35 milionů km2. Dohromady je tedy zemědělsky využívána
necelá třetina povrchu pevniny.
Člověk od svého vzniku zničil stejné množství produktivní půdy, kolik jí dnes
využívá. To bylo příčinou rozkladu nebo úplného zániku celých civilizací.
V industriální éře šetří masivní využití chemizace a mechanizace v zemědělství lidskou práci. Nasazení těžké mechanizace však předpokládá velkoplošné využívání půdy,
které vede k vodní a větrné erozi.
Naproti tomu v zemích s nedostatkem půdy dochází k obdělávání těžko přístupných,
svažitých pozemků. Ty jsou pak ohrožovány vodní erozí, případně sesuvy. Jen v Číně
se tak splavuje do řek asi 2,5 miliardy tun úrodné spraše ročně.
Při nadměrném zavlažování v teplých (subtropických) oblastech se velká část zavlažované vody odpaří, a dochází tak postupně ke zvýšení koncentrace solí v půdě.
Za chemickou kontaminaci lze považovat nadměrné hnojení průmyslovými hnojivy
(dusík, fosfor, draslík), užívání pesticidů, mořidel a havarijní úniky některých anorganických nebo organických toxických látek (těžké kovy, ropné produkty).
Zemědělství je tedy nejvýznamnějším krajinotvorným faktorem. Důsledkem špatného hospodaření s půdou je šíření pouští, tzv. proces desertifikace.
Pouště zabírají 28 % povrchu pevniny, tj. asi 48 milionů km2 (včetně Antarktidy
a Grónska). Desertifikace ohrožuje 40 % celkové rozlohy dnešních půd. Nejvážnější
je situace v Africe a v Asii. Celosvětově se ročně plocha pouští rozšiřuje přibližně
o 60 tisíc km2.
Pokusili jsme se stručně popsat alespoň některé faktory ohrožující environmentální
bezpečnost. Tu můžeme charakterizovat jako stav, ve kterém jsou sociální systémy
v dlouhodobě udržitelné interakci s ekologickými systémy, kde všichni lidé mají stejně
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dobrý přístup k environmentálním zdrojům a kdy existují mechanismy řešení environmentálních krizí a konfliktů. (Glenn, Gordon, 1999)
Žádoucí stav může být ovlivňován celou řadou jevů ohrožujících environmentální
bezpečnost. Tyto jevy mohou působit v rámci jedné země nebo mezinárodně. Mohou
být způsobené lidskou nevědomostí a špatným řízením, záměrně nebo spolupůsobením
přírodní a lidské činnosti. Následující tabulka uvádí příklady jevů podle této kategorizace.
Jedním z významných důsledků narušení životního prostředí a přírodních zdrojů
je migrace obyvatelstva, ať už uvnitř státu nebo v mezinárodním měřítku. Za „environmentální uprchlíky“ (resp. migranty) lze pokládat osoby, které byly přinuceny opustit
své tradiční domovy v důsledku takových změn životního prostředí, jež ohrožovaly
jejich existenci, nebo vážně ovlivňovaly kvalitu jejich života. (Mezřický, 2005) Je zřejmé, že počet environmentálních migrantů bude ve světě rychle narůstat, a mohl by tak
způsobit nové „stěhování národů“.
Způsobené nevědomostí nebo
špatným řízením

Způsobené záměrně

Způsobené přírodními faktory a lidskou
činností

V rámci země

• ropné havárie v Ogonilandu • útok sarinem v tov Nigérii
kijském metru
• devastace Aralského jezera • chemické útoky
• požáry v Indonésii
a vysoušení mokřin
• kontaminace podzemních
v Iráku
vod a nedostatek pitné vody • otrávení, odstave• nebezpečné odpady
ní či jiné zneužití
• eroze půdy
vodních zdrojů
• lidské osídlení a průmyslový rozvoj

•
•
•
•
•

Mezinárodní
působnost

• mizení deštných pralesů
• využívání řek (Jordán, Nil,
Tigris, Eufrat)
• jaderná havárie v Černobylu
• zmenšování biodiverzity
• narušování ozónové vrstvy
• ubývání zásob lovných ryb
• globální změny klimatu
• kyselé deště a znečištění
atmosféry
• chudoba
• radioaktivní odpad

• změny ve slunečním záření
• globální oteplování
• nové nemoci rezistentní vůči lékům,
např. AIDS
• desertifikace
• růst populace
• propast mezi bohatými a chudými

• hořící ropná pole
v Kuvajtu
• otrava vody
• konstrukce vodních
přehrad a odklony
vodních toků
• biologické zbraně

záplavy
hladomory
zasolování půdy
zemětřesení
zavádění nepůvodních druhů do
ekosystému

Tabulka 1: Kategorizace jevů ohrožujících environmentální bezpečnost (Glenn, Gordon, 1999)
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3.5

Kovbojská ekonomika a ekonomika kosmické
lodi

Ekonomie je nauka o hospodářství lidské společnosti.41 Ekonomika pak znamená hospodaření určitého subjektu, například státu, organizace či jednotlivce.
Americký ekonom Keneth Boulding (1966) rozlišoval mezi kovbojskou ekonomikou a ekonomikou posádky vesmírné lodi. Kovbojové na nekonečných pláních žili
z jednosměrného průtoku materiálu a energie ekosystémem, přičemž neměli zapotřebí
cokoliv regulovat. Posádka vesmírné lodi žije naopak v malé kabině, kde je pevně daný
a omezený cyklus látek v systému okamžitých zpětných vazeb. Je proto třeba mít vše pod
kontrolou a hospodařit úsporně a efektivně. Zatímco pro kovboje je rozsah nepodstatný,
pro posádku vesmírné lodi je naprosto určující.
Herman E. Daly (1996) uvádí, že donedávna se ekonomové a politici soustřeďovali
výhradně na řešení problému produktivity práce a kapitálu a na řešení jejich vzájemného vztahu. Produktivita přírodního bohatství42 byla opomíjena, což vedlo k ohromnému
plýtvání a neefektivnímu využívání přírodních zdrojů.
V minulosti měl tento přístup svoji logiku. Zdroje energie a surovin byly zdánlivě
nevyčerpatelné a ekosystémy byly schopny absorbovat odpady a emise plynů. Dnes je
však situace velmi odlišná. Pořád platí, že je třeba šetřit a hospodárně využívat limitující
vzácný faktor. Jenže tím nejvzácnějším (protože nejvíce nedostatkovým) faktorem dnes
není kapitál vytvořený člověkem (např. rybářské lodě či motorové pily), ale zbývající
kapitál přírodní (např. zbylé rybí populace či lesy).43
Skončila doba, v níž byl limitujícím faktorem kapitál vytvořený lidmi, a vstupujeme
do fáze, kdy se limitujícím faktorem stává zbývající přírodní kapitál. Úlovky ryb jsou
omezeny stávajícími rybími populacemi, nikoliv počtem rybářských plavidel. Produkce
dřeva je omezena zbylou rozlohou lesů, nikoliv množstvím pil či počtem dřevorubců.
Čerpání ropy je omezeno výší ropných zásob (a pravděpodobně ještě nekompromisněji
schopností atmosféry absorbovat CO2), nikoliv našimi schopnostmi tento geologický kapitál čerpat. A zemědělská produkce je často omezena dostupností vody, nikoliv počtem
traktorů či žacích strojů. (Daly, 1996)
Když se v minulosti objevily nové limitující faktory, obvykle následovala hluboká
restrukturace ekonomie. Nejde tedy o to vytvořit „novou ekonomii“, ale osvojit si nový
typ ekonomického chování v podmínkách změněné struktury vzácnosti.
Růst znamená zvětšovat velikost. Rozvíjet se znamená rozšiřovat nebo uskutečňovat
možnosti něčeho, uvádět do plnějšího, dokonalejšího stavu. Pokud něco roste, stává se to
41
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Podobně ekologie je nauka o hospodářství přírody.
Toto přírodní bohatství, resp. přírodní kapitál zahrnuje vodu, nerosty, fosilní paliva, ryby, půdu,
vzduch atd. Zahrnuje však i živé systémy, k nimž patří pastviny, savany, mokřady, ústí řek, oceány,
korálové útesy, pobřežní koridory, tundry, deštné pralesy aj. (Hawken, Lovins, Lovins, 2003)
Ekonomové se zabývají nedostatkovými, vzácnými statky. Od toho, co nedostatkové (a tedy vzácné)
není, abstrahují. V dobách, kdy se formovala ekonomická teorie, nebylo nikterak iracionální
předpokládat, že přírodní zdroje jsou neomezené a vliv člověka na přírodu je zanedbatelný. To
už však dnes neplatí. (Daly, 1996)

kvantitativně větším. Pokud se něco rozvíjí, stává se to kvalitativně lepším (nebo přinejmenším jiným). Kvantitativní růst a kvalitativní rozvoj podléhají rozdílným zákonitostem.
Naše planeta se s časem vyvíjí, aniž by rostla. Naše ekonomika, která je subsystémem
konečné a nerostoucí Země, se nakonec musí přizpůsobit podobnému způsobu rozvoje. Ačkoliv existují meze růstu, je potřeba, aby neexistovaly meze rozvoje. (Meadows,
Meadows, Randers, 1992)
Přílišné „nabobtnání“ naší ekonomické aktivity bez ohledu na kapacitu regeneračních schopností přírody je tedy ve svém důsledku kontraproduktivní. Náklady na další
růst ekonomiky začínají převyšovat přínos, který z tohoto růstu plyne. Je otázka, jestli
je takový růst ještě možné nazývat ekonomickým a zda není spíše na místě termín
„neekonomický růst“.
Dosažení tohoto stavu neznamená konec ekonomie. Naopak ekonomie se v momentě dosažení mezí růstu ekonomiky stává ještě důležitější disciplínou než kdy předtím.
Je to však jemná a komplexní ekonomie kvalitativního zdokonalování, ekonomie šetrnosti a přizpůsobení se limitům, které před nás klade příroda. Je to ekonomie usilující
o kvalitu, ne o expanzi. (Daly, 1996)
V roce 1991 se uskutečnil v Arizoně zajímavý experiment, nazvaný Biosféra 2. Osm
vědců vstoupilo na dva roky do izolované, skleněným krytem obklopené prostory o rozloze 12 750 m2. Nacházely se zde rozmanité „ekosystémy“ v miniaturní podobě – poušť,
tropický deštný les, savana, mokřad, zemědělská pole i „oceán“ s korálovými útesy. Tito
„bionauti“ sdíleli své působiště s hmyzem, opylovači, rybami, hady a savci. Druhy byly
vybrány tak, aby bylo možné udržovat ekosystémové funkce.
Kvalita vzduchu se během experimentu trvale zhoršovala. Vědci očekávali nárůst
koncentrací oxidu uhličitého, překvapil je však pokles hladiny kyslíku. Z původních
25 druhů malých obratlovců jich v Biosféře 2 vymřelo 19.
Jednou z nejdůležitějších lekcí Biosféry 2 je, že některé zdroje se nedají koupit za
jakékoliv množství peněz. Nedokážeme „vyrobit“ povodí, genofond, půdu, zatopené
louky, opylovače ani troposféru, natož abychom uměli vytvořit celý ekosystém.
Bylo zapotřebí 200 milionů dolarů a skvělých odborníků, aby zkonstruovali ekosystém, kterému činilo potíže udržet naživu osm lidí po 24 měsíců. (Hawken, Lovins,
Lovins, 2003) Biosféra obepínající planetu Zemi funguje několik miliard let, v současnosti „udržuje naživu“ sedm a půl miliardy lidí, a tyto služby poskytuje zadarmo.44

44

Existují čtyři hlavní typy služeb, které ekosystémy poskytují:
– zásobovací (potraviny z rostlin a živočichů, vlákna, energie, genetické zdroje aj.);
– regulační (regulace ovzduší, podnebí, vody, likvidace odpadů aj.);
– podpůrné (tvorba půdy, fotosyntéza, primární produkce, koloběh živin a vody aj.);
– kulturní (estetické a duchovně-náboženské hodnoty, kulturní dědictví, rekreace a turistika,
výchovně-vzdělávací hodnoty aj.).
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3.6

Encyklika papeže Františka Laudato si’

Katolická církev měla na poslední tři papeže štěstí. Sv. Jan Pavel II. byl zvolen papežem
v roce 1978 jako první neitalský papež po 455 letech (před ním to byl v 16. století papež
Hadrián VI., který pocházel z Nizozemí). Jeho nástupce a dřívější blízký spolupracovník,
Benedikt XVI., jako první papež po osmi stoletích z úřadu dobrovolně ve svých 85 letech
odstoupil (před ním v roce 1294 rezignoval papež Celestýn V.) a dal svým nástupcům
příklad, že i papež má právo na odpočinek, když síly ubývají. A konečně papež František
je prvním mimoevropským papežem od roku 731, kdy římskokatolickou církev vedl
sv. Řehoř III., pocházející ze Sýrie.
Je pozoruhodné, že v dlouhé řadě předchůdců je současný papež prvním, kdo si
zvolil jméno František, po sv. Františkovi z Assisi, patronu ekologů. Už ve třetím roce
svého pontifikátu přišel s „revoluční“ encyklikou, která je zaměřena výslovně na životní
prostředí, na naši odpovědnost vůči planetě Zemi a životu na ní: Naše sestra Matka
Země… patří mezi nejvíce opuštěné a trýzněné chudé.
Vzhledem ke globálnímu zhoršování stavu životního prostředí se papež František
obrací ke každému člověku této planety, nejen ke křesťanům nebo členům katolické církve. Navazuje tak na papeže Jana Pavla II., který vyzval ke globální ekologické konverzi.
Katolická církev má oproti světským institucím při volání po zodpovědnosti vůči
planetě Zemi dvě podstatné výhody:
a) Už z povahy svého poslání uvažuje v dlouhodobém časovém horizontu, z pohledu
věčnosti. Na rozdíl od představitelů demokratických státních a samosprávných institucí, kde jsou volení představitelé limitováni čtyř- či pětiletým časovým horizontem.
b) Má schopnost proniknout k uším a srdcím prostých lidí ve venkovských komunitách
i ve vyloučených oblastech měst (tzv. slumů), na rozdíl od výzev a apelů akademické
komunity, která je obvykle schopna oslovit jen intelektuální vrstvy.
Proto je důležité, že jde papež František ke kořenu problémů, když říká, že každá snaha
o léčení a vylepšení světa vyžaduje hlubokou změnu způsobu života, modelů výroby a spotřeby a zkostnanělých mocenských struktur, které dnes ovládají společnost. Je to jinými
slovy totéž, co tvrdí ekologové a environmentalisté, když hlásají, že nestačí jen „mělká
ekologie“ (spoléhající na technologická řešení), ale potřebujeme „hlubokou ekologii“,
která cílí na změnu našich hodnotových orientací směrem k dlouhodobě udržitelnému
způsobu života.
Předchůdce Františka, Benedikt XVI., apeloval na to, že zhoršování stavu přírody jde
ruku v ruce s kulturou vytvářející lidské soužití a stvoření se začíná horšit tam, kde nad
sebou neuznáváme žádnou instanci, ale vidíme jen sami sebe.
Buď se budeme považovat za pány tvorstva, kteří mají právo s přírodou nakládat,
jak se jim zlíbí, nebo přijmeme roli správců této planety, kteří jsou zodpovědní tomu,
kdo nás, planetu, veškerý život i celý vesmír stvořil. Rebelování vůči Otci-Stvořiteli je
vcelku pochopitelné, asi jako když dospívající mladý muž rebeluje vůči svému otci.
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Je však načase dospět, protože díky vědě a technice se naše možnosti ovlivňovat svět
v dobrém i ve zlém neuvěřitelným způsobem rozšiřují.
Papež František se ztotožňuje s patriarchou Bartolomějem, když vybízí k uznání
hříchů proti stvoření: Ať již lidé ničí biodiverzitu v Božím stvoření nebo narušují integritu
země a přispívají ke klimatickým změnám, zbavují Zemi přirozeného porostu nebo ničí
vodnatá území, když lidé znečišťují vodu, zemi, vzduch – všechno jsou to hříchy. Protože
zločin proti přírodě je zločinem proti nám samotným a hříchem proti Bohu.
Máme Desatero, ale to jsme od Boha dostali před více než 3000 lety, v průběhu historie se objevovaly nové výzvy, nové skutečnosti. Také 21. století přináší nové výzvy a není
vždy snadné rozlišit, co je dobré (nebo co je ještě přijatelné) a co již ne. V roce 2008 se
vatikánský biskup Gianfranco Girotti pokusil nastínit, které další nepravosti související
s procesem globalizace by mohly být považovány katolickou církví za těžká provinění
proti Bohu a bližnímu. Jedná se o genetické manipulace, provádění experimentů na
lidech, znečišťování životního prostředí, přispívání k sociální nerovnosti, přispívání
k chudobě jiných, život v nadměrném bohatství, obchodování s drogami a jejich užívání.
Boha neurážíte, jen když kradete, rouháte se nebo když zatoužíte po sousedově manželce. Boha urážíte i ničením životního prostředí, morálně pochybnými vědeckými pokusy
nebo schvalováním manipulací s geny, které mění DNA nebo ničí embrya, říká biskup
Girotti.
Často jsou to hříchy, které se neodehrávají „tady a teď“, ale jsou vzdálené v prostoru
a čase. Když si například koupíme tričko za velmi výhodnou cenu, vyrobené
v jihovýchodní Asii, je velmi pravděpodobné, že se podílíme na využívání dětské práce,
a přispíváme tak k vykořisťování a chudobě jiných lidí, byť geograficky vzdálených.
Popírání či bagatelizace problému jsou častým postojem, který brání přijetí opatření k nápravě. Riziko vyčerpání některých neobnovitelných zdrojů nebo klimatických
změn úspěšně popíráme či bagatelizujeme nejméně čtyřicet let (od publikování první
zprávy Římskému klubu Limity růstu v roce 1972). Výsledek je ten, že na řešení máme
o to méně času.
Lhostejnost či rezignace na řešení problémů je nejen zbabělá, ale také bezohledná
(zejména vůči našim potomkům). Slovy britského fyzika Jamese Lovelocka (2006):
Povyšovat se nad vlastní smrt je lehkomyslnost, ale přistupovat stejně ke konci civilizace
je bezohlednost.
Spoléhat se jen na technická řešení je velmi nerozvážné. Je pravda, že člověk je
obdařen neobyčejnou schopností tvořit, ale určitě není žádná záruka, že v pravý čas
vždy přijdeme na to pravé řešení. Kolapsy různých civilizací a společností v historii
jsou toho dokladem.
Při našem úsilí o ochranu životního prostředí a směřování k dlouhodobě udržitelnému rozvoji jsme odsouzeni k životu v nejistotě. Nevíme, jaká je naše šance na
úspěch. Ale v této nejistotě jsme tříbeni a můžeme růst. Usilujeme o něco smysluplného
s důvěrou, ale bez záruky na úspěch.
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Kapitola první: Co se děje našemu domu
Papež František nás vybízí, abychom se zastavili a uvažovali o tom, co se děje našemu
společnému domu. Vnímat planetu jako náš dům není vůbec samozřejmé. Většina lidí
je ochotna se ztotožnit se svou rodinou, komunitou, národem. Ale s celou planetou?
I v oblasti životního prostředí převládal ještě před půlstoletím názor, že Země je „nekonečně velká“. To vedlo k domněnce, že ji můžeme nekonečně znečišťovat. Převládal
pocit, že s přírodou je třeba bojovat, nikoliv spolupracovat. Teprve lety do vesmíru
přinesly velký psychologický zlom. Uviděli jsme Zemi nikoliv jako nekonečně velkou,
ale jako malý kosmický člun, zázrak života v závratně velikém a mrazivém vesmíru.
Papež František se dotkl několika zásadních globálních environmentálních problémů, mezi kterými na prvním místě jmenuje klima. Naprosto oprávněně, protože provádíme se zemským klimatem experiment globálního rozsahu, jeho výsledky neznáme
a důsledky nebudeme schopni významně ovlivnit.
Dále zmiňuje papež František vodu a plýtvání s ní. Voda je, nejen v křesťanství,
symbolem života. Výstrahou a mementem špatného využívání vody je zánik Aralského
jezera. Bývalo to čtvrté největší sladkovodní jezero na světě, dnes je to dvacátá první
největší poušť, nazývaná Akkum (Bílá poušť) podle solí na dně bývalého jezera. Člověk
kvůli hamižnosti a neschopnosti rozumně s vodou hospodařit zvládl tuto tragickou
proměnu za několik desetiletí.
Papež František se také věnuje ztrátě biodiverzity – úbytku rostlinných a živočišných
druhů i degradací celých ekosystémů. Právem, protože každý vyhynulý druh je ztráta neodvolatelná a nevratná. Tento produkt předlouhého evolučního vývoje se už nikdy nevrátí.
V této kapitole se také papež František opatrně dotýká citlivého tématu – počtu
obyvatel na planetě. Má určitě pravdu, když píše, že nerovná distribuce populace a dostupných zdrojů je překážkou rozvoji, ale nejsem si vůbec jistý, že demografický růst
je plně kompatibilní s integrálním a solidárním rozvojem. Nevím, jestli je planeta již
přelidněná, ale jsem přesvědčen, že v některých regionech je počet obyvatel již dnes
dlouhodobě neudržitelný. Příklad za všechny – Haiti či Rwanda. A co se zhroucenými
či téměř nefunkčními státy, jako je Somálsko, Eritrea, Afghánistán, Irák, Jemen, Egypt,
Mali a další, kde počet obyvatel rychle narůstá?
Je pravda, že třetina vyprodukovaných potravin se vyplýtvá, ale není vůbec jisté, že
potraviny, které zahazujeme, jako bychom kradli ze stolu těch, co jsou chudí, jak tvrdí
papež František. Plýtvání je špatné, ale globální distribuce desítek milionů tun potravin není ani vhodná, ani reálná. I kdybychom toho byli schopni a ochotni, podpořili
bychom v chudých zemích jen kulturu závislosti, jak se to i dnes lokálně děje, když jsou
lidé příliš dlouho závislí na potravinové pomoci.
Jako vážný problém vidí papež František ekologický dluh mezi Severem a Jihem.
Nejde ani tak o zmiňovanou obchodní nerovnováhu (ta je samozřejmě také důležitá) jako o staré ekologické zátěže, například emise skleníkových plynů do atmosféry.
Spalování fosilních paliv umožnilo dnešním rozvinutým zemím projít fází industrializace a zbohatnout. Důsledkem je však zvýšená koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře.
Kvůli tomu velmi pravděpodobně vzroste do konce 21. století globální teplota alespoň
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o dva stupně Celsia, což bude mít citelné důsledky pro všechny, včetně rozvojových
zemí. Přitom ty se na vypouštění CO2 do atmosféry podílely zanedbatelnou měrou.
Dnes se rychle industrializují Čína, Indie, Brazílie a další lidnaté a ambiciózní státy.
Pokud koncentrace skleníkových plynů v atmosféře porostou, budeme čelit obrovským
problémům. Velké části naší planety se stanou neobyvatelnými a desítky milionů lidí
se dají na pochod. Rozvinuté země jsou však ty poslední, které by měly moralizovat,
protože tento proces rozběhly.
Papež František tvrdí, že jsme s naším společným domem nikdy nenakládali tak
špatně jako během posledních dvou století. Myslím, že jádro problému není v tom, že
bychom byli horší než naši předkové, ale že díky vědě a technice máme řádově větší
možnosti. A také proto, že je nás tu dnes 7,5 miliardy lidí, nikoliv jedna miliarda jako
před pouhými 200 lety.
Papež František závěrem kapitoly uvádí, že náš společný dům velice chátrá. Změny
jsou nebývale rychlé a pozorujeme četné příznaky úpadku. Takže co s tím?

Kapitola druhá: Evangelium stvoření
Papež František upozorňuje, že věda a náboženství poskytují odlišné pohledy na realitu a mohou spolu vést intenzivní a pro obě strany produktivní dialog. Svět se dnes
už nespokojí s hledáním odpovědi na otázku, jak je postaven, jak funguje, ale také
a především, kdo jej vytvořil, za jakým účelem a jaké je naše místo a poslání v něm.
Věda a víra jsou dvě nezávislé domény. Potřebujeme tedy, jak říká papež František,
syntézu víry a rozumu. A možná ještě trochu výstižněji – potřebujeme symbiózu (vzájemnou spolupráci) víry a rozumu.
Papež František připomíná, že každá lidská bytost je stvořena z lásky, je učiněna k obrazu a podobě Boha, a to dává člověku nezměrnou budoucnost. Spisovatel Clive Staples
Levis kdysi řekl, že pokud by člověk neměl duši (a nebylo by také Stvořitele, který mu ji
dal), pak vlastně měli pravdu v dějinách různí diktátoři – na jedinci nezáleží, ten může
být obětován ve prospěch většího celku. Pokud je však člověk obdařen nesmrtelnou duší
a směřuje k věčnému životu, pak hodnota každého jedince je mnohem větší než zájmy
kolektivu. Protože duše je věčná, společnost a její instituce nikoliv.
Lidská existence, zmiňuje papež František, se zakládá na třech těsně souvisejících
a základních vztazích: k Bohu, k bližnímu a k Zemi. V minulosti se věřící snažili budovat si vztah k Bohu. Na tom záleželo, vztah k Bohu nás pozvedal nad „obyčejné“
a pomíjivé pozemské bytí. Se vztahem k bližnímu to bylo složitější. Chceme jednat vůči
druhým lidem dobře, ale často tak z nejrůznějších důvodů nečiníme. Mnohé kultury
také doposud rozlišují mezi „našimi“ (příslušníci mé rodiny, kmene, národa) a cizinci.
Je velkou zásluhou židovství a křesťanství, že prosazují univerzální hodnoty. Například
krást se nemá, a to nikomu.
Vztah k Zemi byl a je problematičtější. Po tisíciletí jsme se okolní přírodou cítili
být ohroženi a neustále jsme s ní bojovali. Dříve církev tento postoj podporovala nebo
přinejmenším tolerovala. Ještě donedávna katolická církev ve vztahu k životnímu prostředí mlčela nebo takzvaně „spala“. To se svojí encyklikou snaží papež František změnit.
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Papež František zmiňuje zásadní věc, se kterou někteří lidé i dnes mohou mít problém: Bylo by chybou myslet si, že další živé bytosti musejí být považovány za pouhé objekty podrobené svévolnému panství člověka. Podívejme se na naše chování vůči hospodářským zvířatům ve velkochovech, na pokusy na zvířatech v kosmetickém průmyslu, na
ohrožení afrických zvířat v savaně pytláctvím, a je zřejmé, že zvířata často považujeme
za svévolné panství člověka.
Podle filozofa Erazima Koháka (1998) ztratil novověk vědomí zvířete jako bližního
a vytvořil si představu zvířete jako suroviny. Mezi lidmi a ostatními zvířaty je jen jeden
morálně závažný rozdíl, a to je svoboda. Člověk je bytost, která si dovede představit, že by
mohla být jinak, jediná bytost, která nežije v pevně předurčených pudových mezích. Jenže
svoboda neznamená „právo“, znamená odpovědnost, říká Erazim Kohák.
Známým zastáncem práv živočichů je Peter Singer. Podle Singera (1975) je schopnost
trpět a cítit bolest (což je společné člověku i zvířatům) dostatečným důvodem pro ohleduplnost. V Singerově pojetí jsme si se zvířaty rovni, i když to neznamená, že jsme stejní.
Žádný z rozdílů mezi člověkem a jeho mimolidskými bližními není morálně relevantní.
U vyšších živočichů bychom měli uznat a respektovat jejich čtyři základní potřeby
(mimochodem ještě před dvěma sty lety upírané i africkým otrokům):
– možnost volného pohybu na dostatečném prostoru;
– přirozený cyklus dne a noci, činnosti a odpočinku;
– společenství svých bližních, včetně mateřských vztahů;
– přirozená strava odpovídající danému živočichovi.
Výše zmíněné podporuje poměrně radikální výrok papeže Františka: Konečným účelem
ostatních tvorů nejsme my. Všichni jdou naopak s námi a skrze nás ke společnému cíli,
kterým je Bůh, v transcendentní plnosti, kde vzkříšený Kristus objímá a osvěcuje všechno.
Člověk obdařený inteligencí a láskou je přitahován Kristovou plností, je povolán přivést
všechno tvorstvo k jeho Stvořiteli.

Kapitola třetí: Lidský kořen ekologické krize
Papež František říká, že nemá smysl popisovat příznaky, pokud nepoznáme lidský kořen
ekologické krize. A navrhuje soustředit se na dominující technokratické paradigma.
Ano, nukleární energie, biotechnologie, informatika, poznání vlastní DNA nám nabízejí
obrovskou moc. Ale samy o sobě jsou jen nástrojem a kořen krize je spíše v hodnotové
orientaci člověka než v nástrojích (technologiích). Říká se, že nožem můžeme ukrojit
chleba nebo zabít člověka. Rozhodnutí je na tom, kdo má nůž k dispozici.
Českokanadský ekolog Josef Svoboda (Svoboda, Nováček, 2002) vidí kořen našich
problémů v sekulárním humanismu: Sekulární humanismus je převážně ateistická ideologie, podle které je člověk jediným tvůrcem hodnot, norem a zákonů. Sám tedy vytváří,
podle této ideologie, vlastní morální hodnoty. A jestliže je tomu tak, nemá Bůh člověku
co říct. Pokud přijmeme, že jsme absolutní tvůrci vlastního osudu a jednání, tak vlastně
popíráme existenci vyšší inteligence, které bychom měli být zodpovědní za své jednání.
Sekulární humanismus se už dnes plně prosadil na Západě především v médiích a v politice, kde se projevuje v pokračujícím sociálním inženýrství. Sekulární humanismus se stává
agendou určitého druhu lidí, kteří vedou společnost k tomu, aby spoléhala jen na sebe.

94

Podobně mluví i papež František: Místo toho, aby člověk plnil svůj úkol Božího spolupracovníka na díle stvoření, staví se člověk na místo Boha, a vyvolává tím nakonec
vzpouru přírody. A dále zmiňuje: Zásahy člověka do přírody existovaly vždycky, ale po
dlouhou dobu se vyznačovaly tím, že doprovázely a spolupracovaly s možnostmi, které
mu nabízela.
To je dosti idealizovaný a zavádějící výrok. Člověk v minulosti zasahoval do přírody
méně nikoli proto, že by byl tak uvědomělý a ohleduplný, ale protože jeho možnosti byly
omezené. A přes tyto omezené možnosti už jako lovec a sběrač plodin před několika
desítkami tisíc let způsobil tzv. pleistocenní vymírání, byl tedy pravděpodobně schopen
vyhubit celé druhy živočichů.
Dodnes je občas laiky i kněžími mylně interpretován biblický výrok: Ploďte a množte
se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem,
nad vším živým, co se na zemi hýbe. (Gn 1, 28) Biosféra je prostorově ohraničená (tato
oživená „slupka“ obepínající planetu má mocnost jen 20 kilometrů, průměr Země je
přitom téměř 13 tisíc kilometrů). Proto také podmaňování si a naplňování země má
svoje limity. Pokud toto nebudeme respektovat, uplatní se, jak říká Thomas Robert
Malthus (1798), vnější faktory, jako jsou hlad, epidemie, vnitrodruhová agresivita.

Kapitola čtvrtá: Integrální ekologie
Papež František tvrdí, že zásadní je hledat integrální řešení. To není v dnešní době atomizované a individualizované společnosti a až extrémní specializace ve vědě snadné.
V podkapitole „Kulturní ekologie“ papež František zmiňuje, že ekologie vyžaduje
také péči o kulturní bohatství lidstva a konzumistická vize nynější globalizované ekonomie vede k homogenizaci kultur. Stejně jako je třeba pečovat o diverzitu druhovou
a ekosystémovou, je třeba myslet i na diverzitu (rozmanitost) lidského společenství.
V ohrožení nejsou ani tak velké, kulturně-civilizační okruhy (hinduistický, islámský,
západní, čínský atd.), jako spíše kmeny a etnika původních obyvatel („přírodní národy“), které v průběhu několika málo generací přecházejí ze života doby kamenné do
postindustriální společnosti.
Papež František také připomíná chudé venkovské oblasti: Nemělo by se zapomínat
na osamocenost a zanedbanost, kterou trpí někteří obyvatelé venkovských zón, kam nedosahují základní služby a pracující jsou tam nuceni žít v podmínkách otroctví bez práv
a vyhlídek na důstojnější život.
Život na venkově je ještě těžší a složitější než život ve městech. To je zřejmé z toho,
jak se lidé v rozvojových zemích hromadně stěhují z venkova do měst. Odcházejí
především mladí lidé a ekonomicky aktivní lidé středního věku, kteří pak na venkově
chybějí. Zůstávají jen staří lidé a děti.
Papež František také zmiňuje mezigenerační spravedlnost, která je vlastně ústředním
principem dlouhodobě udržitelného rozvoje. Je to jedna z největších výzev, které před
námi stojí – brát ohled na budoucí generace a jednat podle toho.
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Kapitola pátá: Některé linie směřování a jednání
Papež František zmiňuje, že technologie založená na fosilních, velmi znečišťujících palivech
musí být postupně a neprodleně nahrazena. S tím se nedá nesouhlasit, jen se to snadněji
řekne, než udělá. My tuto energetickou konzervu (ropu, uhlí, plyn) vytáhneme ze země
a využijeme velmi primitivním způsobem – spálíme ji. V rámci „energetického mejdanu“
tedy během několika málo století spotřebujeme to, co se zde vytvářelo stovky milionů let.
Papež František zmiňuje úspěch Montrealského protokolu (podepsaného v roce
1987) o ochraně ozónové vrstvy a celosvětovém zákazu výroby a používání tzv. tvrdých
freonů (které ozónovou vrstvu ničí) od roku 2005. Úspěch to bezesporu je, ale je třeba
připomenout, že dohodu se podařilo prosadit proto, že byla úspěšně vyvinuta náhrada
freonů a chemické koncerny samy prosazovaly zákaz tvrdých freonů (získaly tím
konkurenční výhodu oproti firmám, které tyto substituční látky vyvinuty neměly).
Prosadit podobnou dohodu pro emise oxidu uhličitého bude těžké, ne-li nemožné.
Oxid uhličitý vzniká při spalovacích procesech, a nebude tedy „náhražku“ možné vyrobit (resp. nebude snadné obejít se bez využívání fosilních paliv). Na zákazu freonů se
také dobře dá ukázat, že i když jde vše poměrně dobře, vezme si prosazení změny svůj
čas, který se tak stává velmi vzácným a „vyčerpatelným“ zdrojem.
Trvalo 13 let od prvního vědeckého článku, který popisoval souvislost mezi uvolňováním freonů a ničením ozónové vrstvy (Molina, Rolland, 1974), k přijetí Montrealského
protokolu. Dalších 13 let trvalo, než byl Montrealský protokol (včetně Londýnského
dodatku) realizován. A bude to trvat ještě více než jedno století, dokud chlor z freonů
definitivně nevymizí z atmosféry. (Meadows, Meadows, Randers, 1992)
Papež František zmiňuje, že pokrok u dalších dohod týkajících se biologické diverzity a desertifikace je mnohem menší. U klimatických změn jsou pak výsledky žalostně skromné. Není divu. Nemáme totiž účinné nástroje globálního řízení. Svět je
globalizovaný, ale Organizace spojených národů a mnohé další mezinárodní organizace
jsou uskupením egoisticky se chovajících národních států. Snahy o reformu OSN se
vedou přes dvacet let (od publikování zprávy Naše globální sousedství v roce 1995),
ale výsledky jsou téměř nulové. Přitom nutně potřebujeme nějakou formu globálního
řízení (nikoliv globální vlády) a soubor sdílených a vymahatelných pravidel (blíže viz
infobox v podkapitole 5.3).
Papež František se také zmiňuje, že strategie prodeje „emisních povolenek“ (což je
sám o sobě dobrý nápad, který se osvědčil v minulosti při snižování emisí oxidu siřičitého ve Spojených státech) u oxidu uhličitého může zrodit novou formu spekulací.
Česká republika je toho, bohužel, příkladem.
Kjótský protokol zavazoval Českou republiku snížit emise CO2 do roku 2010 o 8 %
oproti hladině z roku 1990. V roce 1990 jsme si užívali pádu komunistické moci, stále
jsme však byli v té době země s orientací na těžký průmysl a se zoufale zastaralou
technologickou úrovní. Díky tomu jsme měli obrovské emise oxidu uhličitého a nebyl
problém tuto úroveň snížit nikoli o 8 %, ale o více než 20 %. Mohli jsme tak prodávat
emisní povolenky (např. Japonsku), na kterých jsme vydělali miliardy korun. Nic proti
tomu, má to však jeden háček. I dnes jsme jedni z největších producentů CO2 v Evropě,
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s emisemi 12 tun na obyvatele ročně. Průměr Evropské unie je 8,3 tuny CO2 na obyvatele za rok. Patříme tedy k největším znečišťovatelům, přesto jsme díky nastaveným
podmínkám vydělali hodně peněz.
Papež František také tvrdí, že pro chudé země je prioritou vykořenění bídy (podobně
se vyjádřila na první Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji ve Stockholmu
v roce 1972 tehdejší indická ministerská předsedkyně Indira Gándhíová: Naším největším znečištěním je chudoba.). Hned však podotýká, že se současně musí vzít v úvahu
skandální úroveň spotřeby některých privilegovaných složek vlastní populace a lépe
čelit korupci.
Představitelé rozvojových zemí (zejména afrických) se nemohou stále vymlouvat
na dědictví kolonialismu. Schopnost „dobrého vládnutí“ je často žalostná a političtí
představitelé se tváří, jako by to nebyla jejich věc. Rozdíly v bohatství jednotlivých států
jsou velké, ale ještě propastnější jsou rozdíly mezi obyvateli uvnitř rozvojových zemí.
Papež František zmiňuje potřebu lepší správy mořských zdrojů mimo jurisdikci
jednotlivých států a upozorňuje na potřebu režimu správy pro řadu tzv. obecných globálních dober.
Již v roce 1995 navrhovala Komise pro globální řízení systém poplatků za používání
společných (globálních) statků. Jednalo se zejména o:
– doplatek k letence za používání stále více vytížených leteckých tras a vybírání malého
poplatku za každý mezinárodní let;
– poplatek za námořní dopravu po oceánech, odrážející potřebu kontroly znečištění
oceánů a udržování mořských cest otevřených všem legitimním uživatelům, a speciálního poplatku za zanechání netoxického odpadu v mořích;
– uživatelský poplatek za oceánské, ne pobřežní rybaření, odrážející tlaky na mnohá
loviště ryb a náklady na výzkum a dohled;
– speciální uživatelský poplatek za činnost v Antarktidě, jako např. rybaření, aby bylo
zachování zdrojů financováno na základě faktu, že kontinent je součástí společného
dědictví lidstva;
– parkovací poplatky pro satelity na geostacionární dráze;
– poplatky za uživatelská práva k elektromagnetickému spektru.
Příjem z těchto poplatků by umožnil lepší správu společných statků.
Papež František nabádá politiky, aby jednali odpovědně, a to i v dlouhodobém časovém horizontu, přesahujícím jejich funkční období. Takové jednání někdy znamená
jít i proti mínění většiny. Z politika se stává státník, když je schopen upřednostnit hlas
svého svědomí na úkor přání většiny, pokud jsou vzájemně v rozporu. V této souvislosti
nelze nevzpomenout iniciátora Marshallova plánu,45 amerického prezidenta Harryho
S. Trumana.
Když Truman po druhé světové válce Marshallův plán pro Evropu prosazoval, americká
veřejnost byla proti. Celkem logicky – v Evropě na bojišti zemřelo čtyři sta tisíc Američanů
a lidé měli pocit, že pro starý kontinent Amerika udělala dost. Prezidentovi poradci jej také
od tohoto úmyslu zrazovali. Trumanova odpověď je i dnes pro nás velmi inspirativní:
45

Marshallův plán je pojmenován po americkém ministru obrany Georgi Marshallovi, který jej
společně s Trumanem připravil. Oficiálně se však tento plán jmenoval Program evropské obnovy.
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Rád bych věděl, kam by došel Mojžíš, kdyby měl zkoumat názory židů v Egyptě. Co
by hlásal Ježíš, kdyby se měl řídit průzkumem veřejného mínění v izraelské zemi? … Na
průzkumech nezáleží. Záleží na pravdě a nepravdě, na vůdcích, kteří silou ducha, čestnosti
a vírou ve spravedlnost formují epochy v dějinách lidstva. (Johnson, 2000)
Papež František ve stejném duchu říká, že ta nejlepší opatření se neujmou, pokud
budou chybět velké cíle, hodnoty, humanistické chápání schopné dát každé společnosti
šlechetný a velkorysý cíl.
Papež František dále píše: Pokud udržitelný rozvoj nabízí nové způsoby růstu, pak rovněž v případě nenasytného a nezodpovědného růstu… je zapotřebí pomýšlet na zvolnění
kroku a stanovení určitých rozumných mezí… Proto nadešla chvíle přijmout v určitých
částech světa jisté zpomalení a chránit zdroje.
To je samozřejmě návrh rozumný, ale těžko prosaditelný. Možná budeme muset
projít nějakou hlubokou (nejen ekonomickou) krizí, abychom reálně začali uvažovat
o jiném modelu pokroku a rozvoje.
Téměř identický návrh jako papež František navrhovali autoři druhé zprávy
Římskému klubu Lidstvo v bodě obratu. (Mesarovič, Pestel, 1976) Přišli s koncepcí tzv.
„organického růstu“. Jako inspiraci pro rozvoj lidského hospodářství nabízeli vývoj
živých organismů. Ty sice rostou, ale různé části živého organismu se v čase vyvíjejí
různě, do své optimální podoby. Svět se také vyvíjí nerovnoměrně a především pro
rozvojové země je prozatím další hospodářský růst nezbytný.

Kapitola šestá: Ekologická výchova a spiritualita
Je sympatické, že papež František věnoval celou kapitolu své encykliky ekologické výchově a spiritualitě. Vzdělání a výchova k úctě vůči životu a přírodě je dost možná tím
klíčem, který může v dlouhodobějším horizontu proměnit naše smýšlení, hodnotové
orientace a v konečném důsledku i jednání. Vůči takové změně jsou nejcitlivější mladí
lidé, kteří ještě neztratili své ideály. A pak často také starší lidé, kteří bilancují svůj život
a snaží se rozlišit věci podstatné a nepodstatné.
Střední generace bývá vůči změně svých hodnotových orientací obvykle imunní,
protože je příliš zaneprázdněna péčí o rodinu a prací. Nicméně i tato generace má
Achillovu patu, slabé místo, kde je ovlivnitelná. Jsou to jejich děti. Vůči nim jsou citliví
a otevření. Takže ve škole či v jiných vzdělávacích zařízeních mohou učitelé ovlivnit
děti, skrze které pak mohou působit nepřímo i na rodiče. Proto jsou ekologická výchova
a environmentální vzdělávání tak potřebné.
Papež František upozorňuje na velmi podstatnou věc: Čím více se vyprazdňuje srdce
člověka, tím více potřebuje kupovat, vlastnit a konzumovat věci. Jinak řečeno, konzum
je odrazem vnitřní prázdnoty.
Papež František výstižně připomíná, že konzum je vždy sdílenou odpovědností producenta i spotřebitele. Možná zejména spotřebitele, protože výrobci se přizpůsobují
poptávce, kterou určují spotřebitelé. Jak říká Benedikt XVI., nakupování je vždy mravní,
a nejen ekonomický úkon.
V podkapitole „Ekologická konverze“ cituje papež František svého předchůdce,
Benedikta XVI.: Vnější pouště se ve světě množí, protože vnitřní pouště se staly nedohledné.
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A sám dodává: Ekologická krize je výzvou k hluboké vnitřní konverzi… Povolání střežit Boží
dílo je podstatná součást ctnostného života, a nikoli něco volitelného ani nějaký druhotný
aspekt křesťanského života. Toto je, domnívám se, zásadní myšlenka a zároveň výzva.
Závěrem papež František zdůrazňuje význam svátostí, především Eucharistie:
Svátosti jsou privilegovaným způsobem, kterým Bůh přijímá přírodu a přetváří ji na
prostředek sdílení nadpřirozeného života… Syn Boží ve své osobě přijal hmotný svět, do
něhož vložil zárodek definitivní transformace. … Sjednocen se Vtěleným Synem přítomným v Eucharistii děkuje celý kosmos Bohu… Eucharistie spojuje nebe a zemi.
To jsou krásná slova, plná naděje pro věřící i pro hledající. Ve svátostech si nadpřirozený svět „podává ruce“ se světem přirozeným. Jak bychom se mohli cítit oprávněni ničit
tuto planetu a vše živé na ní, když Syn Boží ve své osobě přijal hmotný svět? A nejen to,
vložil do něj zárodek budoucí transformace, která se postupně uskutečňuje a naplňuje.
Po zrodu vesmíru (velkém třesku) před 13,7 miliardami let došlo k formování neživé
hmoty, které trvalo 10 miliard let. Necelou miliardu let od vzniku planety Země, před
3,85 miliardami let, došlo k první transgresi evoluce neživé hmoty v evoluci biologickou.
S příchodem moderního člověka se uskutečnila se druhá transgrese, tedy přerod
evoluce biologické v evoluci kulturní (uskutečňovanou skrze člověka). Dnes žijeme
v období globalizace a závratně rychlého šíření informací. Vyústění této situace může
být dvojí. Buď destrukce, nebo třetí transgrese a posun do dalšího stadia evoluce, do
stadia spiritualizace, zduchovnění. (Svoboda, 2006)
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Obr. 1: Tři historické transgrese – vývojové přechody světa včetně člověka (upraveno podle Svoboda,
2006)

Dostali jsme se na konec našeho přemítání o zásadní encyklice papeže Františka
Laudato si’. Nežijeme v lehké době a první polovina 21. století bude pro další vývoj lidstva nejspíše krizová a také klíčová. Citujme tedy závěrem, stejně jako papež František
na konci své encykliky, Basila Velikého: Má-li svět počátek a byl-li stvořen, hledejme, kdo
jej stvořil a kdo mu dal počátek, tedy toho, kdo je jeho Stvořitelem.
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Západ Slunce

4

Budoucnost

4.1

Proč se dívat do budoucnosti? A jak?

Francouzský básník a esejista Paul Valéry napsal: Budoucnost už není, co bývala. Hezky
tím vystihl, že budoucnost si nějak představujeme a ono to pak vždy dopadne trochu
jinak. Přesto, má-li být pohled na lidský příběh úplný, musíme se o budoucnost zajímat. Minulost můžeme studovat, do značné míry ji poznat a různě interpretovat. Ale
nemůžeme ji změnit. Budoucnost naopak nemůžeme v tomto pozemském světě nikdy
spolehlivě předvídat a poznat, svými dnešními myšlenkami, slovy i činy ji však do určité
míry můžeme ovlivnit. Proto má smysl se o budoucnost zajímat.
Co se týče vývoje lidské společnosti, není v našich silách předvídat určitou konkrétní
budoucnost.46 Jsme pouze schopni zkoumat a studovat budoucí příležitosti a ohrožení
neboli škálu (vějíř) možných budoucností, které by za určitých předpokladů mohly
nastat. Tyto obrazy možných budoucností pak mohou činit naše chování a rozhodování
kvalifikovanějším a odpovědnějším.
Principy zkoumání budoucnosti výstižně vyjádřil již v roce 1981 Ray Amara:
1. Budoucnost se nedá předpovídat.
2. Budoucnost není predeterminovaná (předurčená).47
3. Protože budoucnost není předurčená, je ovlivnitelná našimi individuálními volbami.
Protože je budoucnost ovlivnitelná našimi volbami, má smysl ji studovat, poznávat v její
rozmanitosti a snažit se ji žádoucím způsobem ovlivňovat.
Vědní obor zabývající se výzkumem budoucnosti se nejprve nazýval futurologie.
Tento pojem byl navržen v roce 1943 německým sociologem a politologem Karlem
Ossipem Flechtheimem. Ve Spojených státech se také dříve používal pojem futuristika,
což bylo označení výzkumu i všeobecného zájmu o budoucnost. Na rozdíl od futurologie zdůrazňovala futuristika více důležitost umění a filozofie ve výzkumu možných
budoucností. Tento termín navrhl v roce 1967 Edward Cornish.
V bývalých socialistických zemích byla futurologie či futuristika označena za „buržoazní pavědu“. Marxisté totiž vyznávali tzv. historický determinismus a tvrdili, že vývoj
46

47

Z hlediska nadpřirozeného světa to může být jinak. Odporuje naší intuici, že by bylo možné znát
přesně, co teprve nastane. Ale co když čas i prostor jsou něco, co ohraničuje naši pozemskou pouť,
a ve světě nadpřirozeném dělení na minulost, přítomnost a budoucnost neexistuje?
Zakladatelé kvantové mechaniky (Bohr, Heisenberg, Schrödinger) ukázali, že chování hmoty na
té nejmenší úrovni je vždy nutně nepředvídatelné. Nemůžeme znát zároveň umístění i rychlost
částice, aniž bychom ji pozorovali, a tím ji „narušili“ (ovlivnili). Prakticky všichni fyzikové dnes
přijímají, že pravděpodobnost a nejistota jsou neodmyslitelnou (inherentní) součástí vesmíru.
Nám proto nezbývá než rozlišovat mezi jazykem faktů (jistoty) a jazykem možností (nejistoty).
Stephen Hawking k tomu říká: Kvantová mechanika nepředvídá jediný konečný výsledek pozorování.
Místo toho předpovídá množství různých výstupů a ukazuje nám, jak pravděpodobný každý z nich
je.
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společnosti nevratně směřuje ke komunismu, a proto futurologie není třeba. Na milost
byla vzata prognostika – obor rozvíjející teorii, metody a praxi vědeckého předvídání,
ovšem v rámci mantinelů historického determinismu (tedy uznání celkového směřování
dějin ke komunismu).
Později se v západních zemích začal hojně používat pojem „studies of the future“
(studia budoucnosti) a ještě výrazněji „futures studies“, s důrazem na množné číslo
možných budoucností.
V poslední době se hodně prosazuje tzv. foresight (prozíravost). Není to proroctví či
předpověď a jeho účelem není předpovědět budoucnost, ale přemýšlet o ní, debatovat
o ní a dílčím způsobem ji takto ovlivňovat.
Foresight lze charakterizovat následovně:
– Je orientovaný na aktivní činnost. Nevěnuje se pouze analýze či „meditaci“ budoucnosti, ale napomáhá aktivně budoucnost ovlivňovat.
– Je otevřený alternativním budoucnostem. Budoucnost se může vyvíjet různými směry, které mohou být do jisté míry ovlivněny současnými aktivitami různých aktérů.
– Je participativní. Foresight se netýká úzkého okruhu odborníků, ale zahrnuje množství různých aktérů, kteří mají k řešené problematice vztah. Vyhledává a využívá
zpětnou vazbu.
– Je multidisciplinární. Problém nemůže být správně pochopen, pokud je příliš redukován a „rozkrájen“, aby zapadal do škatulek jednotlivých vědních disciplín.48
K výzkumu možných budoucností můžeme přistupovat dvěma způsoby:
a) Explorativní (deskriptivní) přístup – je založený na analýze trendů49 a vývojových
variant, které mohou nastat. Odpovídá na otázku, co se stane, když…
b) Normativní přístup – je založený na předvídání a formulaci žádoucích stavů (cílů)
budoucnosti a hledání cest k jejich dosažení. Odpovídá na otázku, co se má udělat,
aby se stalo.
Výstupem explorativního přístupu je vějíř možných budoucností a popis těchto budoucností. Výstupem normativního přístupu je formulace žádoucího cíle (žádoucí budoucnosti) a popis cesty (případně několika cest), jak se k tomuto cíli dostat.
Předpovědi ovlivňují budoucnost už jen tím, že jsou zformulovány. Předpověď
určitého budoucího stavu (např. vypuknutí občanské války či hladomoru) může vést

48

49
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V podobném duchu mluví obecněji o vědecké práci Josef Jařab, první porevoluční rektor Univerzity
Palackého v Olomouci: Interdisciplinární vědecká práce je jistě postavena na kvalitní práci jednotlivých disciplín, ale až jejich průniky mohou být pro obecné poznání cestou vpřed.
Trend je posloupnost kvantitativních ukazatelů, jejichž hodnoty se v závislosti na čase nebo v závislosti na jiném parametru mění, obvykle jedním směrem. Jestliže hodnoty takto se vyvíjejících
ukazatelů zřetelně sledují jednoduchou křivku, je tím dán předpoklad pro extrapolaci trendu
do budoucnosti. Není-li trend vyjádřen kvantitativními ukazateli, ale obecně (kvalitativním vyjádřením), mluvíme o tendenci. (Šulc, 1987)

k aktivitám, které naplnění této předpovědi zabrání. To bývá označováno jako sebedestruktivní prognóza.50
Předpověď budoucího stavu však také může vést ke svému naplnění (realizaci),
i když by bez formulace této možnosti budoucí situace třeba vůbec nenastala (např.
pád banky způsobený hromadnými výběry finanční hotovosti klientů, kteří v důsledku
prognózy ztratili v banku důvěru). Tento jev bývá označován jako sebenaplňující se
proroctví.
Po staletí a tisíciletí jsme se učili z minulosti – z událostí, které se již uskutečnily.
Proto také již ve starověku římský řečník Cicero tvrdil, že historie je učitelka života.
Tím, jak možnosti člověka ovlivňovat okolní dění narůstají (především díky vědecko-technickému poznání a průmyslovému rozvoji), roste také naše odpovědnost
za negativní dopady našich případných omylů. Máme schopnosti a možnosti, které
ovlivní nejen naše bezprostřední okolí, ale doslova celé národy a vývoj světa (např.
změna klimatu).
Už zpráva Římskému klubu Učení bez hranic (Botkin, Elmandjra, Malitza, 1978)
proto přišla s požadavkem tzv. „anticipativního učení“, tedy učení se z budoucích situací,
které mohou (i když nemusí) nastat, nejen z minulých zkušeností. Celé to snad dobře
přiblíží jednoduchý, ale výstižný příklad:
Přirovnejme lidskou společnost k posádce automobilu, která jede v noci horskou silnicí.
Dokud se pohyboval automobil velmi pomalu, bylo možné jet se zhasnutými světly a řídit
se pohledem do zpětného zrcátka. Jak se však automobil pohybuje stále rychleji (resp. celá
lidská společnost se vyvíjí díky vědecko-technickému rozvoji stále rychleji), je nutné se
dívat dopředu, ne dozadu. A je vhodné zapnout reflektory. Čím rychleji se pohybujeme,
tím lepší světla (tedy schopnost vidět dopředu) potřebujeme. Při malé rychlosti automobilu
nemá náraz do svodidel vážné důsledky. Při vysoké rychlosti však „jízda naslepo“ může
mít tragické následky.
Český teolog Karel Skalický však upozorňuje na jedno významné úskalí při hledání
a formulování možných budoucností:
Na dnešní futurology číhá past pohodlnosti, alibismu a sebeuspokojení, projevující se
tím, že budoucnost jen popisují, místo aby o ní hloubali. Takový přístup je více futurografií
než futurologií. K dnešní futurografii je třeba přidat futurosofii s prorockým nábojem.
Výsledkem musí být něco víc než jen série scénářů; v konečném důsledku nám musí futurosofie pomoci odhalit smysl a cíl našeho života, našeho konání a směřování, musí nám
dát výhled na konečné vyústění lidského příběhu na Zemi.
To je i naše ambice – při vší nedokonalosti a omezenosti našeho poznání se pomocí
futurosofie pokusit poodhalit smysl a cíl našeho konání a směřování, našeho příběhu
na této planetě.

50

Prognóza je systematicky odvozená a co do spolehlivosti ohodnocená výpověď o budoucím stavu,
skutečnosti, která se má realizovat za určitých podmínek a zpravidla v určitém čase. (Šulc, 1987)

105

4.2

Co zbývá objevit?

Odpověď na otázku, co zbývá objevit, může být velmi stručná – téměř všechno. Už
v roce 1927 napsal John Burdon Sanderson Haldane: Vesmírná skutečnost je nejen prapodivnější, než si dnes představujeme, ale i prapodivnější, než si kdy budeme moci představit.
Když plul Kryštof Kolumbus v roce 1492 do Indie a objevil Ameriku, nemohl tušit, že
o pět století později bude moci překonat Atlantický oceán kdokoliv během osmi hodin,
usazen v pohodlném křesle tryskového letadla. Nebo že dění na americkém kontinentu
budeme v Evropě sledovat díky satelitnímu vysílání v přímém přenosu.
Jsme v podobné situaci jako Kolumbus. Nejenže nevíme, co budoucnost přinese,
nevíme ani, jak se správně ptát, co konkrétně zbývá objevit. Přesto bychom se o to ve
vlastním zájmu měli permanentně a vytrvale pokoušet.
Josef Svoboda (Svoboda, Nováček, 2002) shrnuje, co se na poli vědy událo během
posledních pěti set let nejpodstatnějšího:
Koperník (1534) přišel se šokujícím tvrzením, že Slunce, nikoliv Země, je středem
planetární soustavy. Darwin (1859) objevil, že vše živé, včetně člověka, se vyvinulo
z nižších forem. Mendel (1865) objevil zákony biologické dědičnosti, tedy předávání
struktur a vlastností. Einstein (1905) odhalil, že hmota a energie, prostor a čas jsou
relativně proměnné. Hubble (1929) objevil rudý posun galaktických spekter, který
vedl k formulaci teorie velkého třesku. Crick a Watson (1957) rozluštili genetický kód.
A Lovelock (1979) svou hypotézou Gaia poukázal na vzájemnou provázanost a souhru
biosféry a geosféry. Planeta Země se chová jako velký živý organismus, který lidé svou
dnešní činností smrtelně ohrožují.
Jaké velké výzvy nás čekají ve 21. století? John Horgan (1996) se zabýval biologickými vědami a tvrdí, že k rozřešení zbývají především tři podstatné záhady:
1. Jak vznikl život?
Umělá buňka bude možná sestrojena ještě v první polovině 21. století, avšak z už existujících složek, jako jsou DNA, bílkoviny, enzymy, různé organely apod. Stvořit živou
buňku z prvků a sloučenin, které nebyly vyprodukovány jinými buňkami, se nám nemusí podařit nikdy.
2. Jak se oplozená buňka množí a jak vznikající embryo diferencuje tkáň ve specializované orgány?
Co „přehazuje výhybky“ v buňkách, že každá z nich najede na jinou kolej a směřuje
k jinému cíli? Co koordinuje časově i funkčně vznikající pletiva a orgány, že jedna část
nepředběhne druhou nebo nezůstane pozadu?
3. Jak může hmotné tělo vyprodukovat nehmotnou mysl? Jak dokáže hmotná síť neuronových ganglií a synapsí vytvořit abstraktní myšlenku?
Mozková činnost se u člověka projevuje myšlením a schopností uvědomovat si sebe
sama. Myšlenku samu však zatím neumíme nějakým přijímačem zachytit.
V oblasti astronomie a kosmologie se nám, přes všechny velké objevy 20. století,
objevuje více otázek než odpovědí a zdá se, že jsme na samém počátku naší cesty za
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poznáním vesmíru. Viditelná hmota ve vesmíru totiž zdaleka není to jediné, co se zde
vyskytuje. Planety, hvězdy a galaxie tvoří jen asi 5 % veškeré hmoty ve vesmíru, jsou-li
současné kosmologické teorie správné. Dalších 30 % tvoří neviditelná „temná hmota“.
Zbytek představuje asi tzv. „temná energie“, o které astronomové věří, že způsobuje stále
rychlejší rozpínání vesmíru, místo aby se kvůli gravitaci smršťoval.
Americký spisovatel Bill Bryson (2003) k tomu výstižně poznamenává: Dostáváme
se k poznání, že žijeme ve vesmíru, který nemůžeme spočítat, obklopeni hvězdami, jejichž
vzdálenost neznáme, v prostoru vyplněném hmotou, kterou nemůžeme identifikovat, a řídíce se podle fyzikálních zákonů, jejichž vlastnostem nerozumíme.
Zdá se, že čím více se noříme do zkoumání světa kolem nás, tím více poznáváme,
kolik toho ještě nevíme. Každý objev přináší více otázek než odpovědí. Jaké jsou pravděpodobně blízké a vzdálenější výzvy, které ovlivní život jednotlivců, národů i celého
lidského společenství?

4.3

Výzvy blízké budoucnosti – informační
technologie, nanotechnologie, biotechnologie

Lidská tvořivost je neomezená, je naším největším bohatstvím a konkurenční výhodou oproti všem ostatním živočišným druhům. Podle zprávy Stav budoucnosti (Glenn,
Gordon, Florescu, 2012) patří v oblasti vědeckého výzkumu a rozvoje technologií mezi
nejperspektivnější následující oblasti:
– syntetická biologie – přepisování a vytváření nových genetických kódů;
– trojrozměrné (3D) tiskárny – „tisk“ biologických orgánů, zbraní, domů atd.;
– umělá inteligence – autonomní a kontinuální přepisování vlastního software, založené na zpětné vazbě senzorů v globálních sítích;
– robotika – vytváření robotů a kyborgů těžko rozeznatelných od lidí; velkou neznámou však zůstává vědomí (za jakých podmínek a zda-li vůbec se u těchto robotů
a kyborgů může „vynořit“);
– výrobní procesy na úrovni atomů a další formy nanotechnologií;
– klesající ceny obnovitelných zdrojů energie;
– vytvářející se „nervový systém civilizace“ (informační technologie a informační sítě
propojující celé lidstvo, objevuje se „kolektivní inteligence“).
Můžeme předpokládat, že díky vědě a rozvoji technologií se život v příštích několika
desetiletích změní více než v minulých desetiletích. Před pouhým půl stoletím neexistovaly internet, světová webová síť, osobní počítače či mobilní telefony. Nevěděli jsme
také o zákeřnosti viru HIV a prakticky neexistovala debata o příležitostech a rizicích
globalizace či geneticky modifikovaných organismů. Svět byl rozdělen na dva znepřátelené bloky (kapitalistický a socialistický) a mnozí se celkem oprávněně obávali, že
nukleární světová válka zničí svět.

107

Dnešní žáci a studenti, kteří budou za několik desetiletí řídit tento svět (a budou
za něj odpovědní), by měli o budoucnosti přemýšlet a připravovat se na ni. A nejen to,
měli by ji v rámci svých možností aktivně spoluvytvářet!
Podívejme se podrobněji na několik výše zmíněných výzev blízké budoucnosti.

Informační technologie
Ve starověku se množství informací, které měl člověk k dispozici, zdvojnásobilo přibližně za 1500 let. S vynálezem knihtisku (1447) se množství informací zdvojnásobilo
každých 100 let, později každých 50 let. Ve 20. století se množství informací zdvojnásobilo každých 10 let a od rozšíření osobních počítačů, internetu a dalších informačních
technologií je to každých 7 let.
Internet se již stal jednou z nejmocnějších hnacích sil globalizace, vzdělávání, demokratizace a ekonomického růstu. „Kybersvěty“ soupeří s reálným světem a přitahují
pozornost milionů lidí. Velmi brzy bude většina světa zapojena do „planetárního nervového systému“ – světové webové sítě (World Wide Web). Hlavním cílem internetu je
učinit světové informace dostupné všem lidem. Kyberprostor by se tak stal základním
a bezprecedentním médiem pro lidskou společnost. (Glenn, Gordon, Florescu, 2009)
Ray Kurzweil (1999) se optimisticky domnívá, že díky informačním technologiím
vstupujeme do éry velké akcelerace. Až příliš odvážně tvrdí, že 21. století bude ekvivalentem pokroku dosaženého za posledních 20 000 let.
Naopak německý neurobiolog Manfred Spitzer (2014) upozorňuje na četná rizika
a mluví přímo o nebezpečí digitální demence. Tvrdí, že digitální média nás zbavují nutnosti vykonávat duševní práci. Navíc na digitálních médiích vzniká závislost, především
pokud jsou přístupná již malým dětem. V dlouhodobém horizontu tak podle Spitzera
digitální média poškozují tělo (nehýbeme se a mnoho hodin denně se „hrbíme“ před
obrazovkou počítače) a mysl. Nervové spoje odumírají a ty nové nepřežijí, protože jich
není třeba.
U dětí a mladistvých dramaticky klesá schopnost učení, dochází k poruchám pozornosti a čtení, k poruchám spánku, k otupělosti a úzkosti, k depresím, tloustnutí
(k nadváze až obezitě), ke sklonům k násilí a z toho pramenícímu celkovému úpadku
společnosti.
Toto varování není radno brát na lehkou váhu, protože Manfred Spitzer svá tvrzení
dokládá desítkami seriózních vědeckých výzkumů, které proběhly a probíhají v různých
částech světa.
V Japonsku (a nejen tam) jsou lidé fascinováni roboty, což jsou vlastně počítačem
řízené stroje. Roboti se využívají nejen při výrobě v továrnách, ale také jako pomocníci
v domácnosti, a dokonce jako „domácí mazlíčci“. Zdá se, jako by mnoha lidem vyhovovalo být více v kontaktu s roboty než s jinými lidmi.
Největší riziko zneužití informačních technologií však pravděpodobně spočívá
v tom, že by nás stát či zločinecké organizace mohly s jejich pomocí připravit o soukromí a svobodu tak dokonale, jak se o tom nesnilo ani Georgi Orwellovi (1949) v jeho
románu 1984.
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Osobní karta s magnetickým kódem může obsahovat tisíce informací o každém jedinci. Pak by mohl být každý identifikován a zařazen po stránce zdravotní, ekonomické,
trestněprávní atd. A to je samozřejmě zneužitelné. Nesejmutelný náramek nebo čip pod
kůží nás neučiní pohádkově neviditelným, ale naopak dohledatelným na kterémkoliv
místě planety, a to i zpětně, tedy kdo, kde a kdy (včera, před týdnem, před rokem) byl.
Nemluvíme o daleké budoucnosti, ale o realizované přítomnosti. (Svoboda, Nováček,
2002)

Nanotechnologie
U nanotechnologií se jedná o manipulaci s jednotlivými atomy a molekulami (o velikostech řádově v miliardtinách metru) za účelem vytvoření struktur s komplexními
a atomárními vlastnostmi. (Drexler, 1986) Umělé nanomateriály jsou pak anorganické
molekuly vysokého stupně stejnorodosti, mající alespoň jeden důležitý rozměr pod
hranicí 10 nanometrů, jež jsou speciálně navrženy pro určitou aplikaci.
V blízké budoucnosti tak nanopřístroje velikosti krevních buněk budou moci být
vpraveny do lidského těla a provádět vnitřní vyšetření i léčebné zákroky, včetně chirurgických. Nanostroje budou schopny projít tělem, zničit jednotlivé rakovinné buňky
a nezničit přitom ty zdravé. Nanostroje také budou používány k dodání léků na přesně
lokalizovaná místa v těle, na čištění tepen, na opravy srdce, mozku a dalších orgánů
bez klasické operace.
Manipulace s jednotlivými atomy není nic nemožného. Vyvíjejí se spínací prvky
s rozměry atomu, motory či čerpadla velikosti molekuly a budou se také vyvíjet roboti
srovnatelní s mikroorganismy.
Díky nanotechnologiím budeme schopni vyrábět obleky, jejichž vlákna budou současně počítačem, termoregulačním prvkem či komunikačním zařízením a podle přání
budou navíc měnit barvu a vzor.
Nanotechnologie však s sebou nesou i řadu závažných potenciálních rizik (Glenn,
Gordon, 2005):
– Umělé krevní buňky, které radikálním způsobem vylepší schopnosti lidského těla,
by mohly způsobit přehřátí organismu a jeho selhání.
– Umělé „viry“ sestrojené za účelem vyhledávání specifických lidských cílů na základě
definovatelných genetických markerů by mohly zmutovat a způsobit biologickou
pandemii.
– Všeobecné rozšíření nanosenzorů by mohlo vytvářet psychický stres a pocit neustálého sledování.
– Použití nanotechnologií vylepšujících lidské smysly by mohlo vést k závislosti, chronickému únavovému syndromu a poškození nervového systému.
– Nanotechnologie řízené nanopočítači by mohly na bojišti zcela nahradit lidské vojáky,
a učinit tak rozpoutání vojenského konfliktu snadnějším a politicky přijatelnějším.
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Biotechnologie
Biotechnologie pracují se živými organismy a mohou být nesmírně užitečné, ale stejně
tak extrémně nebezpečné. Díky biotechnologiím budeme schopni rozpoznat a napravit
nemoci genetického původu dříve, než se rozvinou. Zdravotní systém by se tak mohl
změnit z tradiční diagnózy a terapie na predikci a prevenci.
Biotechnologové vkládají geny cizích organismů nejen do mikrobů a rostlin, ale
také do obratlovců, například ryb a savců. Tyto organismy pak „vyrábějí“ specifické
molekuly. Nebo může být geneticky pozměněn celý orgán, aby po transplantaci do
lidského těla produkoval žádanou látku. Toto odvětví umělé syntézy nových látek se
nazývá syntetická biologie.51
Součástí biotechnologií je bioinženýrství, zabývající se vylepšováním tělesné stavby
i mentální kapacity člověka. Francis Fukuyama (2002) varuje, že snahy po ovládnutí
lidské přirozenosti pomocí biotechnologií jsou závažnější a nebezpečnější než snahy
o ovládnutí mimolidské přírody pomocí průmyslových technologií. Lidský genom má
jen asi 30 000 genů (např. u červů je to 19 000 genů). Proto pravděpodobně genetická
příčinnost chování a vlastností vyššího řádu, například osobnosti či inteligence, je tak
složitá, že s ní nikdy nebudeme umět manipulovat bez vedlejších nežádoucích účinků.
Jediný gen má totiž více účinků, jindy zase musí několik genů spolupracovat na tvorbě
jediného účinku. Můžeme si tak zahrávat s „biologickou časovanou bombou“ (Taylor,
1970), aniž by si to odborníci připouštěli a laici tušili.
Díky biotechnologiím a bioinženýrství budeme schopni své tělo (resp. jeho jednotlivé části) obnovovat. Člověk by se tak v rozumné fyzické a snad i psychické kondici
mohl dožívat kolem 120 let.
Součástí genetických manipulací je klonování. Reálnost klonování byla demonstrována v roce 1996, kdy byla ve Skotsku ze somatické buňky dospělého jedince úspěšně
naklonovaná ovce Dolly. Ta však zemřela již v roce 2003, pravděpodobně u ní probíhalo
zrychlené stárnutí.
V roce 2004 oznámili vědci v Jižní Koreji, že vytvořili lidský klon a získali z něj první
odvozenou kmenovou buňku. Nakonec se ukázalo, že šlo o podvod. Dříve či později se
to však někomu podaří. Byl by to významný pokrok na cestě k využití takových buněk
k náhradě jiných buněk v lidském těle poškozených nemocemi, jako je např. cukrovka
nebo Alzheimerova choroba. Z kmenových buněk by mělo být jednou možné nahradit
jakoukoliv část lidského těla.
Existuje také snaha o znovuvytvoření některých zaniklých živočišných druhů genetickými manipulacemi. V Austrálii se například pokoušeli prostřednictvím klonování
o oživení tasmánského tygra.52 Ten vyhynul ani ne před sto lety, a jsou proto k dispozici
zachovalé buňky z těla této šelmy.
S klonováním jsou spojené mnohé etické a právní otázky. Bude nejspíše nutné definovat, co je lidský život. Pokud si ze svých buněk naklonujeme další bytost, bude mít
51
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Syntetická biologie je definována jako návrh a konstrukce nových biologických částí, zařízení
a systémů, které v přirozeném (přírodním) prostředí neexistují. (Glenn, Gordon, 2007)
Oficiálním názvem vakovlk tasmánský, masožravý vačnatec, který vyhynul ve 20. století.

dědičná práva? V jakém právním vztahu bude k „normálním“ dětem? Co když si někdo
naklonuje svého biologicky identického dvojníka jenom proto, aby později mohl použít
jeho tělesné orgány? Bude to vražda?
Zdá se, že prostřednictvím biotechnologií a zejména genetických manipulací se
začínáme dotýkat „stromu života“.53 Křesťanské církve varují před machinacemi se
životem. Katolická církev například nic nenamítá proti transplantacím orgánů, ale je
proti genetickým manipulacím. Život považuje za dar Stvořitele, nikoliv za produkt, se
kterým si můžeme nakládat, jak se nám zlíbí.
V oblasti biotechnologií, nanotechnologií a informačních technologií se mohou podle
Glenna a Gordona (2003) pro lidstvo ukázat jako nejrizikovější tyto oblasti výzkumu
a jeho aplikací:
– záměrné či neúmyslné vypuštění geneticky modifikovaných organismů s hrozivými
dopady na biosféru;
– zneužití biotechnologií k výrobě zbraní hromadného ničení;
– zneužití nanotechnologií k vytvoření tajných zbraní schopných hromadného zabíjení;
– ztráta biodiverzity vinou agresivního marketingu prosazujícího patentované geneticky modifikované druhy;
– inteligentní nanotechnologie, které se vlastní evolucí vymknou lidské kontrole.

4.4

Horizonty lidské představivosti a tvořivosti

Fyzik a popularizátor vědy Michio Kaku (2010) uvádí, že dnes fyzikové chápou základní
zákony v rozsahu ohromujících 43 velikostních řádů, od vnitřku protonu až k rozpínajícímu se vesmíru. Díky tomu jsme schopni lépe rozlišovat mezi vymoženostmi budoucí
techniky, které jsou třeba nepravděpodobné, ale možné, a těmi, které jsou z pohledu
dnešního poznání skutečně nemožné.
„Skutečně nemožné“ znamená nemožné podle známých fyzikálních zákonů, které,
jak se zdá, platí v celém nám známém vesmíru (například perpetuum mobile).
Na samé hranici našeho porozumění fyzikálnímu světu je možnost cestování v hyperprostoru a procházení tzv. „červími dírami“.54
Ruský vědec Nikolaj Kardašev navrhl kategorizovat civilizace (i potenciálně existující mimozemské civilizace) podle spotřeby energie. Civilizace typu I je planetární,
spotřebovává jen malou část slunečního svitu, jenž dopadá na naši planetu v množství
asi 1017 wattů. Civilizace typu II je hvězdná, spotřebovává všechnu energii vyzařovanou
hvězdou neboli 1027 wattů. Civilizace typu III je galaktická a spotřebovává energii miliard hvězd neboli okolo 1037 wattů. Jednotlivé typy jsou tedy odstupňované po násobcích
10 miliard. (Kaku, 2013)
53
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Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu,
uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. (Gn 2, 9)
Červí díra je hypotetický objekt umožněný schopností časoprostoru utvořit „zkratku“ přes prostor a čas.
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Podle této klasifikace je naše dnešní civilizace typu 0, protože svoji energii získáváme
z ropy a uhlí (tedy z odumřelých rostlin). Michio Kaku (2013) navrhuje přidat ještě
civilizaci typu IV, která by čerpala svou energii z mimogalaktických zdrojů.
Pokud by světová civilizace rostla (měřeno hrubým domácím produktem) o jedno
procento ročně, trval by přechod od jednoho typu civilizace k dalšímu asi 2500 let.
Naše civilizace by mohla tímto způsobem dosáhnout civilizace typu I přibližně za 100
let, tedy někdy na přelomu 21. a 22. století.55
My se však nyní soustředíme na několik vzrušujících výzev, které by možná už
v průběhu 21. století mohly významně ovlivnit náš vývoj.

Termojaderná fúze
Jedná se o jadernou reakci, která je založena nikoliv na štěpení jader atomů (jako je
tomu v dnešních jaderných elektrárnách), ale na slučování atomů. Termojaderná fúze
spočívá ve slučování jader atomů vodíku a vzniku helia,56 přitom se uvolní obrovské
množství energie. Vytváří se však jen nepatrné množství jaderného odpadu.
Palivo pro fúzní elektrárny pochází z obyčejné mořské vody. Na každý kilogram
paliva uvolňuje fúze 10milionkrát více energie než benzín. Sklenka vody se tak rovná
obsahu 500 000 barelů ropy. (Kaku, 2013)
Fúzní reaktory jsou oproti štěpným reaktorům mnohem bezpečnější. V termojaderném reaktoru je vždy jen nepatrné množství paliva ve stavu plazmatu o teplotě nad
100 milionů stupňů Celsia. Jakmile se plazma ochladí, reakce se ihned zastaví. Díky
tomu nemůže termojaderná elektrárna explodovat. Kdyby se například vypnulo magnetické pole fúzního reaktoru, zasáhla by horká plazma stěny komory a fúzní proces
by se zastavil.
V roce 2006 bylo vytvořeno mezinárodní konsorcium pro stavbu mezinárodního
termonukleárního experimentálního reaktoru (tzv. ITER, nachází se na jihu Francie).
K prvnímu komerčnímu využití termojaderné fúze by mohlo dojít snad někdy kolem
roku 2050 či 2060.
Prozatím se podařilo slučovat jádra vodíku (deuteria a tritia) jen na velmi krátkou
dobu a spotřeba energie byla větší, než kolik se jí při fúzi vytvořilo (plazma se totiž při
vysoké teplotě a tlaku snaží v podobě turbulencí uniknout a ochladí se o stěny reaktoru).
Hlavním, doposud nevyřešeným problémem tedy je, jak udržet plazmu při teplotě
nad 100 milionů stupňů Celsia a pod velkým tlakem po delší dobu, aby reakce poskytla
dostatečné množství energie. Pokud se to podaří, lidstvo pravděpodobně získá prakticky
nevyčerpatelný, ekologicky čistý a bezpečný zdroj energie.
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Zde je vhodné upozornit na tzv. Fermiho paradox, což je rozpor mezi vysokou pravděpodobností existence
mimozemských civilizací a tím, že není žádný důkaz o kontaktu s nimi. V roce 1950 upozornil slavný
fyzik Enrico Fermi na to, že ačkoliv je vesmír dost starý, nenacházíme v naší galaxii (Mléčné dráze) stopy
po mimozemských civilizacích. Jedním z možných vysvětlení je, že každá civilizace se po nějaké době
sama zničí, protože nezvládne rizika, která technologicky vysoce vyspělá společnost přináší.
Vodíková jádra uvnitř plynu jsou tlačena k sobě, až se sloučí a vytvoří helium.

Supravodivost
Vytvoření supravodičů fungujících při pokojové teplotě by nám umožnilo pohybovat
předměty téměř pouhou myšlenkou. Mohli bychom tak vytvořit mohutné magnetické
pole, aniž bychom na to spotřebovali ohromné množství energie. Pokud bylo 20. století
věkem elektřiny, stalo by se 21. století věkem magnetismu.
Supravodivost umožní prakticky vyloučit ztráty při přenosu elektřiny. 57 Díky
supravodivým magnetům budeme moci libovolnými předměty pohybovat téměř bez
omezení.
Supravodiče by mohly vytvářet stálá magnetická pole obrovské síly. Proudí-li elektřina měděnou smyčkou, rozptýlí se její energie vinou odporu drátu během zlomku vteřiny. Elektřina v supravodivé smyčce však může zůstat beze změny po léta. (Kaku, 2013)
Auta a vlaky by se mohly pohybovat bez tření. Silnice či koleje by byly ze supravodičů. Auta by obsahovala permanentní magnet nebo by si supravodičem vytvářela
své vlastní magnetické pole. Vůz by se pak vznášel a k jeho pohybu by sloužil stlačený
vzduch k překonání odporu vzduchu.

Kosmický výtah
S pokroky v oblasti nanotechnologií se stává reálnější myšlenka „kosmického výtahu“.
Ten by se mohl stát nejefektivnějším a také nejekologičtějším způsobem naší expanze
do blízkého kosmického prostoru.
Základní princip „lanovky do kosmu“ je velmi jednoduchý. Na geostacionární dráze
ve výšce 36 000 km nad rovníkem se umístí vesmírná stanice, ze které povedou dvě
lana: jedno k povrchu Země, druhé opačným směrem k dostatečně hmotnému závaží,
které díky odstředivé síle udrží celý systém napnutý. Po laně budou vyjíždět k vesmírné
stanici kabiny pro osobní i nákladní dopravu, bez nutnosti dosáhnout velmi vysokých
rychlostí, nezbytných u dnešních raket k překonání zemské gravitace. (Novák, 2005)
Dlouho jsme neměli k dispozici materiály dostatečně pevné na to, aby unesly vlastní
váhu tak dlouhého lana. V roce 1985 však byly objeveny tzv. fullereny, což jsou molekuly se šedesáti a více atomy uhlíku uspořádanými do uzavřených sférických tvarů.
To umožnilo vytvořit odvozené trubicové struktury – uhlíková nanovlákna, která mají
desetkrát větší pevnost v tahu než jakýkoliv jiný dnes známý materiál.
Dlouho se dařilo vytvářet nanotrubice dlouhé jen několik milimetrů, dnes už je možné vyrábět nanovlákna v řádu centimetrů. To už by nám mělo umožnit splétat z těchto
krátkých nanotrubic delší lano, podobně jako dnešní obyčejná lana jsou spletena z více
kusů jednotlivých provázků. Výhodou je, že u nanovláken již působí přitažlivé síly mezi
atomy (podobně jako diamant není z jednoho atomu, a přesto je nejtvrdším známým
materiálem, a to právě kvůli síle vazeb mezi atomy uhlíku, z nichž se skládá).
Před realizací kosmického výtahu však leží řada úskalí, mezi které patří namáhání
a únava materiálu, vlivy počasí, mikrometeoritů, statické elektřiny a kosmického záření.
Jako těžko řešitelný problém se mohou ukázat drobné defekty ve struktuře nanovláken.
Pokud na svém místě chybí jediný atom uhlíku, znamená to snížení pevnosti až o 30 %.
57

Při pohybu drátem elektrony ztrácejí energii, jak narážejí do atomů. Při teplotách blízko absolutní
nuly jsou však tyto atomy téměř v klidu a elektrony se mezi nimi pohybují bez ztráty energie.
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Zatím i u velmi kvalitních nanovláken chybí v průměru jeden atom z tisíce atomů
uhlíku. To představuje jeden defekt na délce čtyř mikrometrů nanovlákna. Při předpokládané délce lana pro kosmický výtah (36 000 km) by to už byl problém, zejména
pokud by se nahromadilo více defektů na krátkém úseku.
„Lanovka do kosmu“ znamená levnou cestu do blízkého kosmického prostoru, a to
je velmi lákavé. Kdy a jestli vůbec se to podaří, však zatím nevíme.

Replikátor – manipulace s hmotou na úrovni atomů
Slavný fyzik Richard Feynman už v roce 1959 tvrdil, že fyzikální zákony nepopírají možnost
manipulovat s objekty na úrovni jednotlivých atomů. Snem nanotechnologie je schopnost
manipulovat s jednotlivými atomy a využít je jako stavební kameny při výrobě.
„Svatým grálem“ nanotechnologie je vytvoření „replikátoru“, tedy zařízení, které
by žádoucí produkt sestavovalo molekulu po molekule, atom po atomu. Do replikátoru
bychom vložili základní suroviny a miliardy nanotechnologických robotů by podle
zadaného programu sestavovaly zcela nový produkt po jednotlivých molekulách.
Někteří vědci jsou však k mechanickému skládání atomů a molekul skeptičtí.
Například laureát Nobelovy ceny Richard Smalley: Stejně jako nemůžete zařídit, aby
se chlapec a dívka do sebe zamilovali tím, že je přistrčíte k sobě, nemůžete mechanickým
pohybem dosáhnout toho, aby se mezi dvěma molekulárními objekty odehrála konkrétní
chemická reakce podle vašeho přání… Chemie, stejně jako láska, je mnohem delikátnější.
Na druhou stranu příroda toto zařídit umí. Michio Kaku (2013) uvádí jako příklad
narození miminka. To vznikne ze stravy, kterou vstřebáváme. Molekuly DNA (jež obsahují plán na miminko) řídí činnost ribozomů (které sestaví molekuly ve správném
pořadí) a pro růst dítěte použijí bílkoviny a aminokyseliny obsažené ve stravě.58
V samotné podstatě dnešní průmyslové výroby je zakódováno plýtvání s materiály
a energií. Za každým výrobkem je několikanásobně objemnější odpad a energie ztracená
v neefektivních strojích, při chlazení, dopravě apod. Sériová výroba také znamená, že
zákazníkovi jsou nuceny výrobky, které spíše než jeho potřebám vyhovují ekonomickým
zájmům výrobce.59
Sériová výroba na linkách znamená úpadek kvality. Pro výrobce není žádoucí, aby
produkt sloužil příliš dlouho, protože je třeba neustále vyrábět a prodávat další výrobky.
Naproti tomu zařízení sestavující produkt atom po atomu prakticky nezná slovo odpad.
Produkce předmětů podle individuálních požadavků a v místě spotřeby znamená nejen
lepší výrobky, ale i úspory za přepravu, obchod, balení atd.
Postupné vymizení tovární výroby však může znamenat také rozpad současné společenské struktury, změny životního stylu a z toho plynoucí sociální otřesy. Na jednu stranu
by mohli neproduktivní jedinci (povaleči) dostat co chtějí, aniž by se o to jakkoliv zasloužili. To může vést k požitkářství a degenerující společnosti. Na druhou stranu to může
u kreativních lidí vést k jejich seberealizaci a rozvoji podnikání. Budou-li lidé osvobozeni
od strachu z chudoby v případě neúspěchu, budou svobodnější, odvážnější a iniciativnější.
58
59
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Lidské tělo má přitom 50 miliard buněk a více než 1026 atomů.
Památný je v této souvislosti výrok zakladatele automobilky Ford: Můžete si přát auto značky Ford
v jakékoliv barvě, bude-li to černá.

4.5

Ovládání hmoty prostřednictvím vědomí,
mimosmyslové vnímání

Možná jednou zvládneme termojadernou fúzi i manipulaci s hmotou na úrovni atomů.
To ale nemusí být všechno. Velkou záhadou je pro nás zatím interakce hmoty a vědomí,
resp. možností ovládání hmoty skrze vědomí.
Na základě tisíciletých zkušeností lidí rozmanitých kultur se zdá, že zkoumání vědomí by mohlo být tou cestou, která umožní člověku učinit největší evoluční skok v dějinách. Máme na mysli především tzv. změněné stavy vědomí. Ty lze navodit různými
způsoby – meditací, intenzivní modlitbou, hladověním, rytmickými pohyby (tancem)
či vědomým dýcháním. Výsledkem bývá vnímání mimosmyslových informací.
Psychiatr John Nelson (in Laszlo, 2006) však upozorňuje, že je třeba být velmi obezřetný. Změněné stavy vědomí totiž na jednom konci spektra přecházejí v šílenství,
zatímco na druhém dosahují nejvyšších sfér tvořivosti, moudrosti a geniality.
Ke změněným stavům vědomí má blízko parapsychologie, prozatím rozporuplně
chápaná disciplína, která studuje různé formy mimosmyslového vnímání. Tradiční věda
zatím považuje lidské bytosti spíše za jakési elektrochemické „stroje“, které získávají
informace prostřednictvím zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. Badatelé v oblasti paranormálních jevů se domnívají, že člověk má skrze mimosmyslové vnímání schopnost
překračovat hranice prostoru i času.
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Infobox: Lze překračovat hranice prostoru a času?
Teoretický fyzik David Bohm (1980) tvrdí, že hmota, energie a světlo by se mohly skládat
z interferenčních obrazců, které nesou informace o všech ostatních vlnách světla, energie
a hmoty. Každá část energie a hmoty tedy představuje mikrokosmos, který obsahuje celek.
Život podle něj nelze chápat jako produkt neživé hmoty. Hmota i život jsou abstrakce,
které byly odvozeny z holografického pohybu, tedy nedílného celku. Jak hmota, tak vědomí jsou aspekty téhož nedílného celku.
Stanislav Grof a Hal Zina Bennett (1999) tuto myšlenku rozvádějí dále: Jako individuální lidské bytosti tedy nejsme izolovanými a bezvýznamnými newtonovskými jednotkami,
ale jako integrální pole holografického pohybu je každý z nás zároveň mikrokosmem, který
odráží a obsahuje makrokosmos. Pokud tomu tak je, pak každý z nás má v sobě potenciál
k dosažení přímého a prožitkového přístupu k doslova každému aspektu vesmíru.
Také Ervin Laszlo (2006) je přesvědčen, že náš vesmír není založen jen na hmotě
a energii, ale je spíše „informovaným vesmírem“. Informovaný vesmír je pravděpodobně
nejúplnější koncepcí světa, jakou kdy věda vytvořila. Je to opravdu sjednocená koncepce
kosmu, života a mysli.“
Podle této koncepce je základem reality kosmické pole, které zachovává a přenáší
informace. Hypotézu kosmického pole vysvětluje Ervin Laszlo následovně: Ve vesmíru
existuje nejen hmota a energie, ale také jemnější, a přesto reálný prvek – informace ve formě aktivní a účinné „in-formace“. Tyto „in-formace“ spojují všechny předměty v prostoru
a čase, resp. skrze prostor a čas. Interakce ve sférách přírody a mysli jsou zprostředkovány
fundamentálním informačním polem vesmíru.
Nicola Tesla byl na počátku 20. století přesvědčen o „původním médiu“, které naplňuje
prostor, a přirovnal je k „akáše“, což je éter přenášející světlo. Toto původní médium, resp.
druh silového pole, se stává hmotou, když na ně působí „prána“ neboli kosmická energie.
Jakmile prána přestane působit, hmota mizí a vrací se do akáši. Protože toto médium
naplňuje veškerý prostor, lze s ním spojovat všechno, co se děje v prostoru.
Od konce prvního desetiletí 20. století fyzikové přijali Einsteinův matematicky propracovaný čtyřrozměrný prostor a odmítli jakoukoliv koncepci média, éteru nebo silového
pole. Jejich místo nahradilo absolutní vakuum, tedy prostor, který je úplně prázdný, když
v něm není hmota. Někteří vědci tvrdí (např. Bohm, 1981), že ve vesmíru existuje informační pole v tzv. kvantovém vakuu, což je moře energie, které vyplňuje kosmický prostor.
Kvantové vakuum považují za superhusté a supravodivé kosmické médium, které
přenáší světlo a všechny univerzální síly přírody. Toto kvantové vakuum by mohlo být
nejen suprahustým mořem energie, ale také mořem informací. Podle Mitchella (in Laszlo,
2006) jsou informace základní substancí vesmíru. Jsou jednou součástí dvojice, jejíž druhou částí je energie.

Mimosmyslové vnímání60 lze rozdělit do čtyř skupin:
– telepatie (přenos myšlenek);
– předvídání budoucnosti;
60
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Mimosmyslovým vnímáním je myšleno získávání informací bez užívání smyslových orgánů (tzv.
ESP – extra-senzory perception).

– informace o minulých událostech (těch, které jsou běžnými prostředky nedostupné);
– jasnovidectví (získávání poznatků o vzdálených událostech nezávisle na smyslech
a telepatii).
Mimosmyslové vnímání využívají pravděpodobně šamani, když se prostřednictvím
tance či jiného prostředku dostávají do změněného stavu vědomí (transu).
Jedním z nejvíce provokujících jevů v oblasti mimosmyslového vnímání je předvídání budoucnosti, protože se vzpírá zdravému rozumu. V naší každodenní zkušenosti vnímáme, že čas plyne lineárně. Co bude, můžeme do jisté míry předvídat, ale budoucnost
by neměla být předurčena, protože co by v takovém případě byla naše svobodná vůle?
Teorie relativity, formulovaná Einsteinem, však odstranila čas a prostor jako pozadí
deterministického pohybu hmotných bodů. Einstein spojil čas a prostor ve čtyřrozměrné kontinuum, jež interaguje s událostmi – částicemi hmoty a světla. Kvantová
teorie pak odstranila jednoznačné dráhy pohybu (částice už se nepohybovaly jedním
determinovaným způsobem, ale pohybovaly se způsobem, jenž umožňuje volbu mezi
alternativními pohyby) a uvedla neurčitost do samotných základů reality. (Laszlo, 2006)
Einstein tvrdil, že rozdíl mezi minulostí, současností a budoucností je pouze iluzí.
„Čas“ není vůbec tím, čím se zdá být. Neplyne pouze jedním směrem a budoucnost
existuje současně s minulostí. Je to v rozporu s naší každodenní zkušeností, ale fyzikálním zákonům cestování v čase v principu neodporuje.
To, že čas možná není tím, čím se zdá být, vytušil básník Thomas Stearns Eliot:
Čas přítomný a čas minulý, oba jsou snad přítomny v čase budoucím, a čas budoucí je
obsažen v čase minulém.
Dříve jsme žili s představou, že pokud bychom znali postavení každého atomu v každém okamžiku, můžeme předpovídat (v mechanicky chápaném světě) všechno. Od
objevu principu neurčitosti však víme, že není jedna budoucnost, ale mnoho možných
budoucností. To otevírá prostor pro svobodnou vůli člověka a jeho schopnost realitu
ovlivňovat a spoluvytvářet.
Einstein nepřijal kvantovou teorii, protože věřil, že Bůh nehraje v kostky. Možná
ale je Bůh hravý a je schopen předvídat nejen jednu předem danou budoucnost, ale
mnoho potenciálně možných budoucností. A my jsme možná schopni svět kolem nás
ovlivňovat více, než si myslíme, a způsoby, které zatím jen tušíme.
Předpokládejme tedy, že Bůh může „hrát v kostky“. Může světu dávat smysl a cíl, ale
nechal jej utvářet skrze mnoho potenciálně možných budoucností.
Ervin Laszlo (2006) to přibližuje na příkladu hry, která generuje svůj vlastní cíl:
Představme si hru, kdy z místnosti odejde jeden hráč, zatímco ostatní si vyberou nějaký předmět, který má hráč po návratu do místnosti uhádnout. Tento hráč může položit
maximálně dvacet otázek, na které druzí odpovídají buď „ano“, nebo „ne“. Každá otázka
zužuje rozsah možností, protože vylučuje všechny alternativní možnosti.
Při hraní pozměněné verze hry odejde jeden hráč z místnosti, zatímco ostatní se dohodnou, že si žádný určitý předmět nevyberou, ale předstírají, že to udělali. Nicméně
musejí dávat konzistentní odpovědi. Když se nic netušící hráč vrátí a zeptá se např. „Je
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to živé?“, a když dostane odpověď ano, pak všechny další odpovědi musejí předstírat, že
zvolený předmět je rostlina, zvíře nebo mikroorganismus. Zkušený hráč dokáže během
dvaceti otázek snížit rozsah možností a dát definitivní odpověď – například „sousedovo
kotě“. To však nebylo určeno na počátku hry. Žádný konečný cíl neexistoval. Odpověď,
která se nakonec objevila, byla vygenerována hrou samotnou!
Podobně náš vesmír se vyvíjí velmi koherentně a konzistentně, jedno vyplývá z druhého. Volba není náhodná, je omezena zákony a konstantami vesmíru. Náhodný výběr
by totiž mezi množstvím alternativ trval příliš dlouho. Fyzik Fred Hoyle (in Laszlo,
2006) uvádí výstižný příklad toho, že se svět nevyvíjí náhodně:
Představme si slepce, který se snaží srovnat rozházené barvy Rubikovy kostky. Musí
otáčet barvy náhodně, což znamená, že jeho šance dosáhnout žádoucího výsledku je v rozsahu od 1 : 1 do 1 : 5 × 1018. Bude-li otáčet jednu barvu za vteřinu a bude-li muset vyčerpat
všechny možnosti, bude potřebovat 5 × 1018 vteřin. To však nebude možné, protože 5 × 1018
vteřin je 126 miliard let – skoro desetkrát více, než je věk našeho vesmíru! Situace se dramaticky změní, když mu někdo po každém otočení barvy řekne, zda barvu otočil správně
nebo nesprávně. Slepec pak srovná barvy průměrně po 120 pokusech. Bude-li otáčet jednu
barvu za vteřinu, dosáhne svého cíle za 2 minuty místo za 126 miliard let.
Evoluce vesmíru tedy možná nemá žádný předurčený cíl, ale má určitý směr – k rostoucí složitosti a struktuře.
V oblasti mimosmyslového vnímání existují zajímavé a provokující příklady „věštění“, tedy předpovídání budoucnosti. Problém většiny z nich je, že bývají dost mlhavé,
typu hvězda povstane na východě a velký král padne. Tyto věštby se dají volně vztáhnout
na řadu událostí. To je také problém snad nejslavnějšího věštce, Michela de Nostredame
(Nostradama). Ten počínaje rokem 1555 zveřejnil celkem 942 proroctví, sahajících až
do roku 3797. Jeho styl psaní (značná míra neurčitosti) ztěžuje výklad proroctví a některé jeho předpovědi jsou zjevně mylné (nenaplnily se). Pro nás je však důležité, že
Nostradamus věřil, že budoucnost není neodvratně daná, ale lze ji změnit prozíravým
jednáním. (Hogue, 2003)
Na světě existuje velké množství více i méně věrohodných záznamů o mimořádných
schopnostech některých lidí, dosahovaných ať už v normálním stavu nebo při změněných stavech vědomí.
Jedním z jevů, kdy se vědomí záhadně projevuje skrze tělo, je poltergeist neboli
„hřmotící duch“. Jedná se o zatím nevysvětlené, zpravidla zlomyslně laděné události, jen
zřídka však dochází k větším škodám. Poltergeist může působit po několik hodin nebo
také opakovaně po řadu měsíců. Většinou zmizí stejně náhle, jako se objevil. Obvykle
dochází k přesunům a rozbíjení nábytku, nádobí a dalších předmětů v blízkosti osoby,
která tento jev nevědomě působí.
Poltergeist je nějaká mocná, pro nás zatím neznámá (paranormální) síla, kterou
nějakým způsobem uvolňuje duševní stav osoby, která prochází silnou emoční krizí.
Často se projeví u dospívajících dětí v pubertě. Frustrace, napětí či jiné intenzivní emoce
si pak mohou razit cestu ven prostřednictvím podvědomé psychokinetické aktivity.
(Eysenck, Sargent, 1994)
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Psychokineze (pohybování makroskopickými předměty pouhou koncentrací vůle)
naznačuje, že vliv vědomí na hmotu se možná významně podceňuje.
Někteří lidé dokážou promítnout své myšlenky či představy duševní cestou na fotografický film, vznikne pak jakási „mentální fotografie“. Grof a Bennett (1999) uvádějí, že
ve změněných stavech vědomí lze vidět, případně prožívat různá energetická pole, která
by snad mohla být pojítkem mezi vědomím a hmotným světem. To obšírně zkoumal
Břetislav Kafka, o jehož výzkumech se ještě zmíníme v podkapitole 7.3.
Břetislav Kafka se zabýval schopnostmi jasnovidnosti (telegnóze) u lidí, které
uvedl do stavu hluboké hypnózy. Uspaný subjekt vnímal bez použití smyslů. Každý
z Kafkových subjektů měl nadání pro nějakou specifickou činnost. Někdo mohl velmi
dobře určovat diagnózy pacientů (třeba i na dálku), jiný měl schopnosti telekineze.
Vždy ale byl nezbytný dlouhý trénink. Své zkušenosti popsal Břetislav Kafka v několika
knihách, z nichž nejvýznamnější jsou Nové základy experimentální psychologie. (Kafka,
1999; Laštovička, 2012)
Telegnostická schopnost se projevovala v čelní oblasti hlavy (uspaný subjekt „viděl“
čelem). Odtud vycházel paprsek energetické aury (tzv. psychofluidu), dlouhý až několik
tisíc kilometrů, kterým uspaný subjekt mohl vyšetřovat nemocné.
Je zajímavé, že velmi podobně nezávisle na Kafkovi popisoval tento jev významný
český léčitel, páter František Ferda:61 Subjektivně mám pocit, a také to tak i vědomě
cítím, jako bych ze sebe vyslal paprsek, vnímám ho jako zelený paprsek, který se rychle
pohybuje; to trvá určitou dobu. Pak se najednou přestane pohybovat a já jsem se pomocí
tohoto paprsku spojil s osobou, pro kterou mám provést diagnózu, a již dostávám potřebné
informace a zapisuji. Tehdy mám pocit úlevy a radosti. (Rejdák, 2008)
Ještě zajímavější je to, že páter Ferda takto diagnostikoval pacienty při plném vědomí, ne v hypnóze. Blíží se to svědectví mnohých světců a mystiků, kteří při rozjímání
někdy upadli do vytržení, ve kterém zakusili podobné stavy duše jako uspaný subjekt
v hypnóze. Rozdíl je v tom, že mystik si přenáší zážitek do svého normálního vědomí,
lidé uvedení Břetislavem Kafkou do stavu hluboké hypnózy naproti tomu pouze podávali zprávu, po probuzení si nic nepamatovali.
Energetická pole popisují staré mystické tradice Východu, západní vědou však nikdy nebyla experimentálně ověřena (jedná se o aury, jemnohmotná těla, akupunkturní
meridiány, nádí, čakry apod.).62
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František Ferda (1915–1991) byl kněz a léčitel, který byl schopen na dálku pomocí „informačního
pole“ stanovit diagnózu pacienta a vybrat nejvhodnější postup léčby.
Jedním z nejvypracovanějších východních systémů popisujících jemné energie je koncepce hadí
síly neboli kundaliní. Podle hinduistické a buddhistické tantrické tradice je kundaliní chápána jako
tvůrčí energie vesmíru. Podle této víry odpočívá tato energie normálně v latentním stavu u báze
lidské páteře. Jakmile je probuzena, stoupá ve formě aktivní energie neboli šaktí kanály v jemném
těle (nádí) člověka. Cestou otevírá a aktivuje psychická centra těla (čakry), kterých je sedm a jsou
rozmístěna od báze páteře až po temeno hlavy. Přitom dochází k výrazným vjemům tepla a energie,
které jako by proudily vzhůru páteří. Člověk může prožívat intenzivní emoce, třes, prudké chvění,
složité svíjivé pohyby a široké spektrum transpersonálních jevů. (Grof, Bennet, 1999)
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Pozoruhodná a v řadě ohledů i záhadná je jóga. Zrodila se zřejmě v údolí Indu někdy
před 5000 lety. Jóga může mít mimořádný vliv na posílení vůle a koncentrace a může
rovněž napomoci při léčení fyzických onemocnění.
Někteří lidé věří, že jogínská cvičení mohou zvýšit psychické schopnosti neboli
„siddhi“, a umožňují tak velmi pokročilým jogínům zvládnout těžko pochopitelné jevy,
jako jsou levitace, telepatie, jasnovidectví a další. Jogínští mudrci však tvrdí, že to jsou
pouhé okrajové jevy, které se dokonce mohou stát překážkou dosažení konečného cíle
– vnitřní harmonie a osvícení.
Někteří jogíni dokážou výjimečně ovládat své fyziologické funkce, které jsou normálně řízeny autonomní nervovou soustavou. Dokážou prý přerušit arteriální i venózní
krvácení, zastavit (nebo spíše velmi radikálně zpomalit) své srdce, žít velmi dlouho bez
potravy, a dokonce nějakou dobu i bez přístupu kyslíku. Dokážou dlouhou dobu meditovat a sedět při tom nazí na ledu či sněhu. Umějí vyvolat překvapivé změny teploty
během krátké doby. Dokážou také sedět na sněhu a vydávat tolik tělesného tepla, že to
stačí na vysušení mokrých prostěradel, do kterých jsou zabaleni.
Jogín Svámí Ráma dokázal v laboratorních podmínkách během několika minut
dosáhnout rozdílu tělesné teploty zhruba 6 stupňů Celsia mezi dvěma termistory připevněnými na vnitřní a vnější stranu jeho dlaně. Dokázal během několika vteřin zpomalit
své srdce z 93 tepů za minutu na něco málo přes 60 tepů.
Náboženská a mystická literatura uvádí mnoho pozoruhodných jevů, z nichž některé
jsou natolik nevysvětlitelné a „nadpřirozené“ (vymykají se známým fyzikálním zákonům tohoto světa), že si s nimi věda zatím neví rady, nemá pro ně racionální vysvětlení.
U řady křesťanských mystiků jsou fascinující především krvácející rány (stigmata).
Připomínají Kristovo ukřižování, a objevují se tedy na rukou a nohou, v některých
případech jsou zjevné rány kopím v boku a také drobné ranky kolem temene hlavy,
kde měl Ježíš Kristus trnovou korunu.
Prvním, o kom víme, že se u něj projevila stigmata, byl sv. František z Assissi.
Následně se tyto znaky ukřižování projevily u více než tří set osob. Někteří stigmatici
krvácejí nepřetržitě, u jiných se rány projevují jen někdy, často ve stavech transu.
Také jevy bilokace a levitace jsou v křesťanské literatuře popsány. Uvádí se, že španělská františkánka María Coronel de Ágreda (1602–1665) se v letech 1620–1631 více
než 500krát objevila v Severní a Jižní Americe, přestože nikdy neopustila svůj klášter
ve španělské Ágredě. Měla i schopnost levitace.
Schopnost bilokace měli i další světci, např. Antonín Paduánský (1195–1231) či
Martin de Porres (1579–1639). O Josefovi Kopertinském (zemřel roku 1663 a v roce
1767 byl prohlášen za světce) se tvrdí, že prožil přes 70 levitací. Už od mládí se často
dostával do extatických stavů.
Uvádí se více než 200 případů křesťanských mystiků, kteří v náboženském transu
levitovali. O svaté Tereze z Ávily ze 16. století se tvrdí, že se často vznášela nad zemí po
dobu až 30 minut. To ji prý děsilo, nedokázala však levitaci zabránit.
Případy levitace jsou zaznamenány po celém světě a po dobu nejméně dvou tisíc
let. Problémem je, že dosud není známa žádná kvalitní fotografie levitujícího člověka.
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Předměty v reálném světě nejsou jeden od druhého izolovány. Jsou spojeny jak toky
energie, tak toky informací.
Většina z nás nemá osobní zkušenost se změněnými stavy vědomí63 a mimosmyslového vnímání není v běžném životě schopna. Ale mnozí bychom si ze svého života
možná vybavili určité záblesky mystického vhledu nebo snad intuice, která ovlivnila
náš život.
Grof a Bennett (1999) rozdělili tyto „záblesky“ do tří kategorií:
1. V nejpovrchnější formě tvůrčí inspirace zápasí člověk měsíce či roky s obtížným
problémem a nedaří se mu najít odpověď. A pak zcela náhle v jediném záblesku své
řešení objeví. Například Friedrich August von Kekule měl náhlou vizi chemického
vzorce benzenu, která vedla ke zrodu moderní organické chemie. Obdobně ruský
chemik Dmitrij Mendělejev spatřil v duchu svou slavnou periodickou tabulku prvků
podle jejich specifické hmotnosti.
2. V pokročilejší formě tvůrčí inspirace se může určitá nová myšlenka objevit dávno
před tím, než nadešel její čas (celé roky či staletí před vytvořením potřebné vědecké
základny). Příkladem je atomistická teorie Leukippova a Démokritova, vyslovená ve
starověku. Nebo další příklad – po staletích dominance newtonovské mechaniky se
vědecké chápání času, prostoru a hmoty přiblížilo představám vesmíru popsaným
ve východních náboženských textech starých tisíce let.
3. Nejdokonalejší formou inspirace je „prometheovský impuls“. K němu dochází, prožije-li vědec, vynálezce, umělec, filozof či duchovní vizionář náhlé zjevení, během něhož
si představí celý produkt v konečné formě. Často v této souvislosti mluvíme o „Boží
inspiraci“ nebo o „daru od Boha“. Příkladem může být Teslova konstrukce prvního
plně fungujícího generátoru střídavého proudu, jehož kompletní prototyp se mu zjevil jako vize. Matematik a astronom 18. století Karl Friedrich Gauss uváděl, že jeho
vědecké a matematické vhledy k němu přicházely rychlostí blesku – „z Boží milosti“.
Albert Einstein tvrdil, že také teorie relativity byla výsledkem náhlého vnuknutí.
		 Prometheovská inspirace je známá především v oblasti umění a náboženství.
Wolfgang Amadeus Mozart říkal, že často nacházel své symfonie v hlavě, v úplné
a dokončené formě. Johannes Brahms popsal svůj tvůrčí postup takto: Nápady ke
mně připlouvají přímo od Boha, a já nejenže ve zraku své duše vidím jednotlivá témata, ale tato témata už jsou oděna do správné formy, harmonie a orchestrální úpravy.
		 V oblasti víry miliardy lidí vyznávajících monoteistické náboženství (židovství,
křesťanství nebo islám) věří, že božská zjevení hluboce ovlivnila osudy celých národů (např. Mojžíš na hoře Sinaj, Ježíš na poušti, sv. Pavel na cestě do Damašku či
Mohamed během své vizionářské noční pouti). Pro buddhisty je hlavním stavebním
kamenem jejich víry zjevení (osvícení), které Buddha prožil při meditaci pod posvátnou smokvoní indickou. Také posvátné knihy velkých náboženství (védy, Tóra,
Bible, Korán) jsou (jak věří jejich vyznavači) inspirované zápisy, které byly sděleny
autorům v mimořádných stavech vědomí.
63

To je dobře, protože se jedná o riskantní a neodpovědné jednání. Zahráváme si s něčím, co vůbec
neznáme (viz např. módní cesty západních turistů k americkým šamanům, koketování s drogami
pro navození změněných stavů vědomí apod.).
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Pro tyto tři kategorie „záblesků“ tvůrčí inspirace nemá tradiční věda zatím vysvětlení.
Vědomí a jeho tušené možnosti mohou být vstupní branou k dalšímu evolučnímu vývoji
lidstva. To, že je tato oblast do značné míry prozatím zahalena tajemstvím, neznamená,
že bychom na její zkoumání měli rezignovat, nebo ji dokonce ignorovat.
Z minulosti jsou popsány případy, kdy z nebe padaly žáby. Celkem logickým vysvětlením by bylo předpokládat, že na nebesích je moře. Nebo bychom to mohli považovat
za blíže nespecifikované Boží varování. Nebo můžeme tento jev ignorovat a označit za
halucinaci či podvod. Teprve mnohem později se zjistilo, že velké vzdušné víry (tornáda) mohou vysát menší rybníky či jiné vodní nádrže, jejich obsah vyzvednout do
velkých výšek a kdekoli jinde jej vypustit.
Epileptici byli kdysi považováni za lidi posedlé ďáblem. Paracelsus, jemuž v mnoha
ohledech vděčíme za vznik moderní medicíny, však prosazoval, aby s nimi bylo zacházeno jako s nemocnými lidmi. Mnoho lidí trpících touto nemocí mělo díky němu
o něco lepší úděl.
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Mešita v Íránu

5

Západ v ohrožení

V podkapitole 4.4 jsme si na několika příkladech ukázali, že díky lidské kreativitě je
možné s pomocí převratných technologií vybudovat „krásný nový svět“, kde energie
i surovinových zdrojů bude dostatek, aby deset miliard lidí mohlo rozvíjet svůj tvůrčí
potenciál a žít důstojným způsobem života. Jak se však říká v knize Sírachovec (Sír
15, 17): Před člověkem je život a smrt a bude mu dáno, co si vybere. K tomu, abychom
náš svět zdevastovali až téměř k nežití, máme prostředků dost. A bohužel na řadě míst
planety se jedná o celkem reálnou hrozbu.

5.1

Islamismus jako třetí globální hrozba

Když se na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století zhroutil komunistický
systém, zdálo se, že liberální demokracie postupně zvítězí na celém světě. Podle Francise
Fukuyamy (1992) s pádem komunistické ideologie skončila doba střetu velkých ideologií a nastává období liberální demokracie. Tento vítězný koncept bude už jen modifikován a dolaďován podle místních geografických a kulturních podmínek.
Na Fukuyamu reagoval v roce 1993 Samuel Huntington článkem „Střet civilizací?“.64
Huntington tvrdil, že svět po pádu železné opony nebude jednodušší, ale naopak složitější. Bipolární svět se zhroutil a lidé se vrátí „ke kořenům“, kde důležitou roli hraje
náboženství, resp. náboženská tradice. Huntington vymezil osm kulturně-civilizačních
okruhů, které budou soutěžit o dominantní postavení: euroamerický (západní), ortodoxní (pravoslavný), hispánský, islámský, čínský, hinduistický, buddhistický a japonský. Jako devátý kulturně-civilizační okruh s otazníkem vyčlenil subsaharskou Afriku.
S otazníkem proto, že v subsaharské Africe jsou dosud dominantní spíše roztříštěná
kmenová společenství.
Nejméně dvě stě let dominoval světu kvůli své vědecké a technologické převaze euroamerický kulturně-civilizační okruh, nicméně o toto výsadní postavení bude usilovat
také islámský kulturně-civilizační okruh (díky demografickému růstu a ambicím šíření
islámu) a čínský okruh (díky ekonomickému růstu).
Především šíření islámu může ve 21. století vyvolat ve světě napětí a eskalaci násilí.
Přesněji se jedná o zradikalizovaný islám, resp. politický islám či islamismus. Ukolébáni
svým blahobytem, především na Západě toto nebezpečí velmi podceňujeme.
Před téměř sto lety naši předci těžce podcenili hrozbu vycházející z nacistického
Německa. Jakou hrozbou mohl být Adolf Hitler, který ani nedokončil střední školu
a v armádě dosáhl hodnosti desátníka? A přesto rozpoutal největší válečné šílenství
v dějinách.

64

V roce 1996 vyšla Huntingtonovi knížka se stejným názvem, ovšem už bez otazníku.
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Jakou hrozbou mohlo být před sto lety zaostalé Rusko? Marx a Engels předpovídali,
že proletářská revoluce se zrodí ve vyspělých zemích Evropy, nikoliv v Rusku. A přesto
plameny komunistického teroru zachvátily nejdříve Rusko a postupně další a další země
Evropy, Asie, ale i Afriky a Latinské Ameriky.
Pokud muslimové nedokážou přijmout, že náboženství (islám) se týká víry a mravů
a má být striktně odděleno od státu, budou hrozbou sami sobě i svému okolí. Není
náhodou, že většina zhroucených nebo selhávajících států se nachází v islámských zemích v pásmu od západní Afriky až po jižní Asii.65
Křesťanství si v minulosti prošlo bolestným procesem oddělování moci světské
a církevní. Bude schopen a ochoten podstoupit podobnou cestu islám? Zatím nevíme. Euroamerická civilizace udělá světu islámu tu nejlepší službu tím, že bude pevná,
schopná a ochotná bránit svoje největší výdobytky – svobodu, demokracii, tvořivost.
Je třeba vzít velmi vážně tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, když říká:
Demokracie je jen vlak, kterým dojedeme k cíli. Mešity jsou naše kasárny, minarety naše
bajonety a věřící jsou naši vojáci. Neexistuje žádný umírněný islám a nějaký jiný islám,
islám je prostě islám.
Leninova a Stalinova komunistická ideologie vycházela z ateismu. Náboženskou
víru nahradila světská ideologie, ve které není nic pevně ukotvené, vše je relativní,
a proto snadněji zneužitelné. Hitlerovo nacistické Německo se opíralo především o víru
v nadřazenost árijské rasy, tedy o rasismus. Tento pocit nadřazenosti v očích nacistů
ospravedlňoval zabírání území a vyvražďování milionů lidí.
To, že se stanou pokřivené formy islámu (politický islám, islamismus) srovnatelnou
hrozbou, není jisté, ale je to možné. Po metle komunismu (resp. ateismu) a nacismu
(resp. rasismu) by se tedy pro civilizaci dalším smrtelným nebezpečím mohla stát zvrácená forma náboženské víry. Tyto obavy nejsou nové a nevycházejí jen z islámského
terorismu posledních dvou či tří desetiletí. Už v roce 1938 napsal anglofrancouzský
spisovatel a historik Hilaire Belloc: Islám je nejimpozantnějším a nejvytrvalejším nepřítelem, jakého naše civilizace kdy měla, a může se kdykoli v budoucnu znovu stát stejně
velkou hrozbou, jakou byl v minulosti.
Islámský džihád téměř ovládl Evropu už v 8. století, kdy se jako požár šířil
z Arabského poloostrova na východ, ale i na západ, až na území dnešního Maroka.
Odtud expandoval na Pyrenejský poloostrov. Pokračující expanzi do Evropy zastavil
v roce 732 Karel Martel v bitvě u Poitier, v roce 737 pak vytlačil Araby zpět za Pyreneje.
Další expanze islámu do Evropy nastala po pádu Byzance v polovině 15. století.
Turecká invaze pohltila Balkán, Rumunsko, Ukrajinu a Maďarsko a zastavila se až
u Vídně v roce 1683.

65
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Nezačne-li svět politickému islámu čelit, stane se expanze islámu neovladatelná a nezastaví se před
ničím menším než zničením civilizace, jak ji dnes známe. Tak jako zničil všechny dřívější civilizace,
které okupoval, např. hinduistickou a buddhistickou civilizaci v dnešním Pákistánu a Afghánistánu
a zoroastriánské učení v dnešním Íránu. (C. Muthuswamy Gounder, politik indického státu Tamil
Nadu)

Pokud bude Evropa ve 21. století čelit třetímu džihádu, jejím úhlavním nepřítelem
nebude úderná síla nepřátelských armád, ale terorismus, migrace a vlastní otupělost
a ochablost pramenící z dlouhodobého života v materiálním nadbytku.
Arabské slovo džihád znamená boj nebo úsilí a může být chápán minimálně dvěma
způsoby:
– úsilí o sebezdokonalování, sebekázeň, boj proti vlastním nedostatkům, podřízení
se Boží vůli;
– úsilí o podmanění nevěřících a jejich podřízení islámu jako jediné a věčné pravdě
Boží.
Islám znamená poddání. V osobní rovině je to poddání se (svého já) Boží vůli. Ve společnosti se občané mají poddat vládě, která však má být poddána Boží vůli. Cílem je,
aby se nakonec celý svět poddal vládě islámu, která je poddána Boží vůli.
Jak zmiňuje Benjamin Kuras (2015), toto pojetí má jeden velký problém – poznat,
co je Boží vůlí. O Boží vůli rozhoduje třída náboženských učenců, zvaná ulema, proti
jejímž výnosům není žádné světské odvolání.
Křesťanství i islám vyznávají tzv. „zlaté pravidlo lidskosti“. Zakladatel křesťanství,
Ježíš Kristus, je formuloval takto: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem
jednejte s nimi. (Mt 7, 12; 6, 31) V islámu čtyřicátý hadíth podle an-Nawawího zní: Nikdo
z vás není věřící, pokud nepřeje svému bratru to, co si přeje sám.
V některých dalších důležitých ohledech se však křesťanství (resp. západní civilizace,
která je založena na základech židovství a křesťanství) a islám zásadně liší.
Na Západě chápeme svobodu jako osvobození od tyranie k samostatnému individuálnímu myšlení a tvořivosti. Islámští učenci naproti tomu definovali svobodu jako
„dokonalou poddanost Bohu“. V tomto pojetí je nevěra otroctví a víra je svoboda. To
je jedním z důvodů, proč naše pokusy o export demokracie a „univerzálních“ lidských
práv a svobody vyznání do islámských zemí bývají vnímány jako útok tyranie na jejich
svobodu. (Kuras, 2015)
Benjamin Kuras také uvádí, že západní pojetí míru a smlouvy se od islámského
zásadně liší vědomím, že aby smlouva a mír byly platné a trvalé, musí být fair. A to vyžaduje na obou stranách kompromis. Západní mír znamená kompletní splacení všech
dluhů tak, že nikdo nikomu nic nedluží. Proto se tolik lidí na Západě domnívá, že na
nás islám útočí jen proto, že mu něco dlužíme. A pro věřícího muslima je pak každý
ústupek důkazem, že Bůh je na jeho straně, nikoliv na straně ustupujícího.
Zakladatel Muslimského bratrstva (založeno v roce 1928, dnes má údajně kolem 100
milionů členů) Hassan al-Banna považoval Západ za zkažený a dekadentní. Posláním
bratrstva se stalo vzkříšení dvou základních pilířů islámu: svaté války džihád a zákonů šaría. Radost ze života označil za „pokořující iluzi světského požitkářství“ a v eseji
nazvaném Umění smrti vyhlásil „lásku k smrti“ a „touhu po noblesní smrti“ za základ
islámské budoucnosti. Odtud dost možná pramení nám nepochopitelné sebevražedné
útoky islámských teroristů (Kuras, 2015).
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Vedle džihádu je druhým pilířem islámu sbírka zákonů šaría.66 Vychází z příkazů
Koránu, následných textů hadís a záznamů chování, které Mohameda uráželo (zakázané) nebo je schválil (nařízené) nebo se k němu nevyjádřil (nezakázané ani nenařízené).
Zákony šaría sestavili imámové 150 let po Mohamedově smrti jako mocenský prostředek k ovládání muslimů a jimi okupovaných bezvěrců.
Šaría je se západní civilizací neslučitelná, protože stojí, kromě jiného, na těchto
principech:
– Muslimský muž je nadřazený muslimské ženě.
– Žena je vždy podřízena muži (otci, manželovi, bratrovi, otrokářovi) a ten má právo
ji trestat za neposlušnost.
– Všichni muslimové jsou nadřazeni všem nemuslimům.
– Muslim (muž či žena) nesmí opustit islámskou víru.
– Nemuslim zvaný káfir nesmí vyslovit žádnou kritiku žádného aspektu islámu, i kdyby byla pravdivá.
– Každý muslim má povinnost vykonat džihád čili propagovat islám a usilovat o jeho
vítězství.
– Majetek získaný džihádem od káfirů patří islámským vítězům.
– Káfirové poražení v džihádu mají volbu stát se muslimy nebo platit poddanskou daň
(v případě „lidu knihy“ čili křesťanů, židů a zoroastriánů) nebo se stát otroky (ženy
sexuálními otrokyněmi) nebo být zabiti.
Stěžejním politickým zákonem šaría, který vysvětluje všechna „arabská jara“ a „islámské
revoluce“, je podle B. Kurase tento: Islámský vladař má povinnost vládnout podle zákonů šaría. Jestliže podle nich vládne, třeba i nelaskavě, má pravověrný muslim povinnost
být poslušný a loajální. Jestliže však podle nich nevládne, třeba i laskavě, má pravověrný
muslim naopak povinnost vladaře svrhnout, a to i násilím a s pomocí rozběsněných pravověrných davů.
Právo šaría porušuje Univerzální deklaraci lidských práv, kterou v roce 1948 přijala
Organizace spojených národů. Také Evropský soud pro lidská práva v roce 1998 konstatoval, že zavádět právo šaría, byť i jen částečně, vedle evropských právních systémů by
bylo porušením Evropské konvence na ochranu lidských práv a základních svobod.
K nastolení zákonů šaría se dnes hlásí většina obyvatel v muslimských zemích, ale
i kolem 40 % evropských muslimů. Mnozí představitelé politického islámu se ani netají
tím, že chtějí v evropských zemích (kam přišli jako hosté) zlikvidovat sekulární demokracii a nahradit ji totalitní teokracií. V takovém případě, když náboženství (nebo
nějaká jeho zpolitizovaná forma) získá světskou moc a plete si teologii s politikou, může
se stát vražedným nástrojem. (Kuras, 2015)
Politický (zradikalizovaný) islám má za cíl ovládnutí světa. A v tom je jeho nebezpečí
naprosto srovnatelné s nacismem a komunismem.
Islám dělí svět na „dům islámu“ a „dům války“. Válka je přirozený stav tam, kde
islám dosud nevládne. Tam, kde islám vládne, jsou nemuslimové druhořadými občany
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Šaría znamená cestu, směr, návod, správný způsob života.

zvanými dhimmi, což znamená „smluvní poddaní“.67 Smlouva zaručuje dhimmiům
právo na život, majetek, ekonomickou činnost a náboženskou praxi výměnou za placení
daně džizia (obvykle polovina produkce či příjmů).
Součástí smlouvy je zákaz propagace svého náboženství, společenská, právní a politická podřízenost muslimům, zákaz kritizování islámu, jeho proroka a muslimské
vlády a podřízenost islámským zákonům ve sféře občanské a politické. (Kuras, 2015)
Podřízený stav dhimmiů platil ve většině islámských zemí do poloviny 19. století,
kdy jej osmanská říše zrušila pod nátlakem evropských mocností. V některých zemích
(Saúdská Arábie) však zůstal a jeho znovuzavedení je jedním z cílů radikálního (politického) islámu.
Protože se celý svět má podrobit islámu, byl vždy islamistický extremismus politickou součástí islámského náboženství (byť v různých dobách a na různých místech
v rozdílné míře).
Jedním z požehnání v Koránu je: užívej si kořisti a lupu, jsou zákonné a dobré. To má
devastující dopad na vzdělání, podnikavost a pracovitost muslimů. Zotročování bezvěrců a krádež jsou povýšeny nad poctivou práci. Vůči takové formě politického islámu
nelze být tolerantní, má-li západní civilizace přežít. Nesmíme tolerovat netoleranci:
Rozšíříme-li neomezenou toleranci i na ty netolerantní, nejsme-li připraveni bránit
tolerantní společnost před útokem netolerantních, ti tolerantní budou zničeni a tolerance
s nimi. Proto si musíme na záchranu tolerance vyhradit právo netolerovat netolerantnost.
(Karl Popper)
Více než politický islám a jeho nejviditelnější projev – terorismus – nás ohrožují
naše naivní tolerance netolerantnosti, ale také relativizace hodnot, apatie, ztráta pudu
sebezáchovy a devastující multikulturní politická korektnost.68
Mezi naše velké hříchy patří i to, že zavíráme oči nad muslimskou perzekucí křesťanů v islámských zemích. Odhaduje se, že asi sto milionů křesťanů, kteří žijí v zemích
s islámskou vládou, je již několik desetiletí vystaveno velmi krutému pronásledování,
vyhánění z domovů a zabíjení. Jen v samotném Iráku byl z domovů vyhnán téměř milión křesťanů a je dost možné, že tamní křesťanská komunita úplně zanikne. Západní
země s tím nejsou ochotny a schopny cokoliv udělat, přestože tam dlouhodobě mají
početné vojenské jednotky. Při takovém vývoji budou dost možná křesťanské komunity (nejen v Iráku) následovat židovské menšiny, které byly téměř ve všech islámských
zemích zlikvidovány nebo vyhnány (z původního milionu židů v islámských zemích
před padesáti lety zbylo jen zhruba jedno procento, tedy necelých deset tisíc židů).
Na základě historických zkušeností můžeme konstatovat, že islám se nikdy nepřizpůsobuje, nepřijímá kompromisy a usiluje o nadvládu. Egyptská exulantka a exmuslimka
Ninie Darwish z vlastní zkušenosti ví, jak islám škodí nejvíce porobeným, ohlupovaným,
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Do kategorie „dhimmi“ spadají křesťané, židé a zoroastriáni jako „lid knihy“. Ostatní jsou kategorií
bezvěrců (pohanů) a musí si zvolit mezi přijetím islámu, otroctvím nebo smrtí.
Multikulturalismus je návrat do dětinství. Přijmout nápad, že kultura, která přinesla světu svobodu
svědomí, svobodu víry, svobodu slova, rovné právo žen a svobodné podnikání, má stejnou hodnotu
jako kultury, které nic takového neudělaly (nebo vytvořily horší věci), znamená zabydlet se v pohádce.
(Diana West, americká novinářka)
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v bídě, vzteku a nenávisti udržovaným muslimům. Islám vytvořil morálně zmatenou
a sebedestruktivní kulturu neschopnou poctivé debaty a sebekritiky:
Epidemie islámského terorismu, občanských nepokojů, válek a revolucí není nic jiného
než symptom paniky z pádu islámu. Je to zoufalé volání o pomoc, o novou krev, která by
jej zachránila. Jakmile Západ prohlédne tajný život islámu, uvidí, jak rychle islám zkolabuje sám do sebe, a osvobodí více než miliardu lidí. Politická tyranie už nikdy nesmí být
náboženským právem.
V Evropě ve středověku došlo k postupnému oddělení moci světské od církevní.
Církve (katolická i církve protestantské) se věnují tomu, v čem jsou kompetentní –
otázkám víry a mravů. O správu věcí veřejných, o politiku se stará stát, včetně garance
lidských práv a svobod. Protože jen svobodný člověk je schopen hledat Boha svobodně.
Jen tak může naplnit své poslání – získávat vědomosti, učit se tvořit a milovat.
Islám se v současnosti bojí demokracie, svobody vyznání a lidských práv. Nedokáže
fungovat ve svobodné společnosti, proto kam vstoupí, potřebuje prosazovat zákony šaría
a stavět na nich totalitní stát. Aby se islám nestal ve 21. století hrozbou srovnatelnou
s komunismem a nacismem, potřebujeme mu dovolit, aby se stal pouhým náboženstvím
čili osobním vztahem člověka k Bohu. (Kuras, 2015)
Má-li být v Evropě i ve světě mír, a nikoliv střet civilizací s islámem, jehož hranice
jsou krvavé (Huntington, 1996), musí se vzdát džihádu a práva šaría. Nebude to však
bezbolestný proces.

5.2

Ohrožení křehké rovnováhy

Politický islám je vážnou hrozbou západní civilizaci a ostatnímu světu, nikoliv však
jedinou. Nelze předpovědět všechny „divoké karty“,69 které mohou nastat, přesto některé
z nich jsou z dnešního pohledu reálně možné a je vhodné se na ně připravit.

5.2.1

Izrael a arabský svět

Když v roce 70 našeho letopočtu bylo židovské povstání potlačeno Římany, byli Židé
vyhnáni ze své domoviny na téměř dva tisíce let. Když v roce 1948 vznikl židovský stát
Izrael, arabské státy se s tím nikdy nesmířily a začala série válek, konfliktů a permanentního politického napětí, které trvá dodnes.
Nic nenasvědčuje tomu, že by se do budoucna měla situace výrazně zlepšit. Palestinci
usilují o svůj vlastní stát, Izraelci zřejmě nemají v úmyslu to dopustit a pokračují v budování osad na okupovaných územích.70 Palestinci odpovídají teroristickými útoky
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Divoká karta je nepravděpodobná událost, která však, pokud nastane, bude mít zásadní vliv na
další vývoj. Příkladem divoké karty je např. rozpad Československa na počátku 90. let 20. století.
Získaných po tzv. šestidenní válce v roce 1967.

vedenými z pásma Gazy i z území Libanonu. Írán a některé další islámské státy občas
vyhrožují Izraeli úplným zničením.
Izrael čelí mnohonásobné početní převaze a vlastní jaderné zbraně. Je otázkou času,
kdy atomové zbraně získá Írán a možná i další islámské země, což povede k eskalaci napětí.
Izrael je jedinou demokratickou zemí na Blízkém východě a režimům okolních
států je trnem v oku. Napětí mezi Židy a Araby se táhne celými dějinami těchto národů. Semínka tohoto sváru byla pravděpodobně zaseta již na úsvitu dějin obou národů.
Abraham, praotec Židů i Arabů, měl ženu Sáru, byli však bezdětní. Proto Sára přesvědčila Abraháma, ať si vezme egyptskou otrokyni Hagar, aby mu dala syna. Stalo se tak
a narodil se Izmael. Hospodin dal Hagar zaslíbení, že z něj vzejde početné potomstvo,
Izmael však bude člověk nezkrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti
němu; bude stát proti všem svým bratřím. (Gn 16, 12)
Bůh však dal zaslíbení také Abrahamovi:
Já jsem! A toto je má smlouva s tebou:
Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů.
Nebudeš se už nazývat Abram;
tvé jméno bude Abraham.
Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů. (Gn 17, 4–5)
Sára v pokročilém věku otěhotněla a narodil se syn Izák. Na naléhání Sáry a po Božím
zaslíbení, že i z Izmaele vzejde veliký národ, poslal Abrahám otrokyni Hagar i se synem
do pouště. Nicméně také Hagar, když vyčerpaná čekala v poušti se svým synem už jen
na smrt, se dostalo Božího zaslíbení: Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním
veliký národ. (Gn 21, 18)
Tato křivda, vyhnání Hagar a Izmaele do pouště, jako by se promítala do veškerých
budoucích vztahů Židů a Arabů.
Židé mají po dvou tisíciletích vyhnanství svůj stát, kterého se nevzdají. Zaplatili za
něj strašnou cenu, šest milionů zavražděných v nacistických koncentračních táborech.
Bez této oběti by pravděpodobně Organizace spojených národů nikdy neodsouhlasila
vznik židovského státu na územích obývaných Palestinci.
Protože se Židé ani Palestinci svých územních nároků nevzdají, jsou „odsouzeni“
k tomu naučit se spolu nějak rozumně vycházet. Bude to však ještě dlouhá a těžká cesta
s nejistým výsledkem.

5.2.2

Írán, Severní Korea, Pákistán – rizika zneužití atomové
bomby

Přibližně dvě desítky států vlastní atomové zbraně nebo jsou blízko k jejich získání.
Mezi nimi jsou přinejmenším tři problematické státy.
V Íránu byl v roce 1979 svržen šáh a jeho značně zkorumpovaný režim. Přišlo však
něco horšího – teokratický stát a tvrdá diktatura připomínající středověk.
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Írán dlouhodobě usiluje o získání vlastních nukleárních zbraní a dříve či později se
mu to pravděpodobně podaří. Především za prezidenta Ahmadínežáda (2005–2013) se
netajil tím, že chce zničit stát Izrael. To samozřejmě vytváří v celém regionu Blízkého
východu nestabilní situaci.
Severní Korea je stát s nejšílenějším režimem na světě, je to poslední bašta tvrdého,
zvráceného komunismu. Severokorejci žijí v tomto pekle na zemi jež sedmdesát let a nikdo
si neumí představit, jak asi budou vypadat poslední křeče a následné zhroucení režimu.
Severní Korea je nebezpečná tím, že jaderné zbraně už má a vyvíjí balistické rakety
schopné nést jaderné nálože na velké vzdálenosti. Ohroženy jaderným útokem tedy
nejsou jen Jižní Korea a Japonsko, ale brzy bude v dosahu těchto raket i západní pobřeží
Spojených států.
Obyvatelé Severní Koreje čelí opakujícímu se hladovění, ale režim vydržuje armádu
o síle více než jednoho milionu vojáků v aktivní službě.
Až se jednou tento režim zhroutí, začne nejspíše postupné sjednocování Jižní
a Severní Koreje. Když však pomyslíme na to, jak náročné a drahé bylo sjednocení
Německa po pádu Berlínské zdi, vymyká se výzva sjednocení obou zemí na Korejském
poloostrově naší představivosti.
Pákistán je další problematický stát v problematické části světa, který vlastní jaderné
zbraně. Jeho dlouhodobý spor s Indií o území Kašmíru může kdykoliv přerůst v závažný
konflikt s možným zneužitím nukleárních zbraní.
Po Indii má druhou nejdelší hranici s Afghánistánem, dlouhodobě nefunkčním,
prakticky zhrouceným státem. Hornaté hraniční území těchto dvou států je zázemím
a úkrytem pro teroristy z al-Kajdy a po porážce a zhroucení Islámského státu zde možná
najdou útočiště i zbytky této teroristické organizace.
Na mezinárodní scéně se Pákistán snaží budit dojem spolehlivého západního spojence. O jeho spolehlivosti však nejvíce vypovídá fakt, že když americké speciální jednotky
Seals zaútočily na dům, kde se ukrýval nejhledanější terorista bin Ládin (pouhých 100
km severně od Islámábádu), nebyla pákistánská vláda informována pro podezření, že
její tajná služba tohoto teroristu kryla.
I dvousetmilionový Pákistán je tedy zdrojem napětí a možného regionálního konfliktu.

5.2.3

Zhroucené státy a migrační vlny

Když Spojené státy v prosinci 1992 zahájily v Somálsku operaci Obnovená naděje
(Restore Hope), bylo jejím hlavním úkolem obnovit alespoň základní funkce tohoto
zhrouceného státu. Po neúspěšné akci jednotek Rangers a Delta Force, při které bylo
v hlavním městě Mogadišu zabito 19 vojáků a záběry mrtvých těl vláčených rozvášněným davem se objevily v americké televizi, prezident Clinton celou operaci odvolal.
Zachránil tím asi životy dalších amerických vojáků, ale od té doby je Somálsko nadále
územím, kde vládnou kmenoví válečníci a násilí je druhem sofistikovaného a výnosného
podnikání.
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Počet selhávajících nebo téměř zhroucených a nefunkčních států se rozrůstá. Jedná
se především o oblast Guinejského zálivu, severní Afriku a Blízký východ.
Západní mocnosti přestávají mít sílu a odhodlání v těchto oblastech zasahovat
a nejsou ani přesvědčeny o tom, že je to správné. Organizace spojených národů ztrácí
schopnost financovat narůstající počet mírových misí, které mají zabránit eskalaci násilí
a zabíjení.
Pokud žijete v takových oblastech, bez reálné šance na brzké zlepšení situace, je
pochopitelné, že „hlasujete nohama“ a snažíte se utéct jinam. V případě zmíněných
regionů buď do okolních, zatím stabilnějších států, nebo pokud na to máte prostředky,
do Evropy či jiných bohatších částí světa. Narůstající počet válečných, ekonomických,
ale i environmentálních utečenců pak vytváří migrační vlnu, která může zásadně změnit
tvář Evropy.
Migrační vlna v roce 2015, kdy do Evropy přišel více než milion uprchlíků a migrantů, prokázala, jak jsou evropské země i obyvatelé v těchto zemích rozštěpení v názorech
na to, zda utečence přijímat, případně kolik jich přijímat.
Zatím neexistují ani přibližné seriózní odhady, kolik nově příchozích mohou jednotlivé země ročně absorbovat, aby to pro ně bylo spíše přínosem než ohrožením. Přitom je
jisté, že migrační tlak bude narůstat. Nejchudší země mají největší populační přírůstky
a tito noví občané budou extrémně těžce hledat zaměstnání a zdroj obživy.
Pokud by současné populační trendy pokračovaly, do konce 21. století počet obyvatel Afriky naroste z jedné miliardy na čtyři miliardy. Takový přetlak může vyvolat
novodobé „stěhování národů“.
Proti tomu existuje pravděpodobně jediná prevence – prostřednictvím rozvojové pomoci a spolupráce pomáhat lidem v těchto zemích vybudovat funkční instituce
a funkční stát, který by jim dal naději na lepší budoucnost pro ně nebo alespoň pro jejich
děti. Čas od času se objevují návrhy na Marshallův plán pro Afriku, případně pro další
regiony, který by byl podobně úspěšný jako Plán evropské obnovy v Evropě po druhé
světové válce. Prozatím však chybí dostatek politické vůle i odhodlání na straně dárců
(rozvinutých zemí) i příjemců, jejichž politické elity na zlepšení života svých obyvatel
valný zájem ani nemají.

5.2.4

Ambice Číny a Ruska

Čínská civilizace je stará pět tisíc let a sama sebe vždy považovala za „říši středu“. Podle
Samuela Huntingtona (1996) bude společně se západní civilizací a s islámskou civilizací
soutěžit o dominantní postavení ve světě.
Čína prochází už po tři desetiletí nebývalým hospodářským růstem. Její hrubý
domácí produkt (ukazatel ekonomické výkonnosti) je druhý největší na světě po
Spojených státech a dost možná se stane během dalších dvou či tří desetiletí nejsilnější
ekonomikou světa. Má pětinu světového obyvatelstva (1,4 miliardy lidí), ale jen necelou
desetinu světové rozlohy zemědělské půdy, lesů či zásob sladké vody. Proto se snaží
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přírodní zdroje získávat jinde ve světě, především v Africe. Číňané nejsou zatíženi
dědictvím kolonialismu, přesto se v afrických zemích jako novodobí kolonisté chovají.
Bez problémů se dohodnou i s těmi nejzkorumpovanějšími vládami (Zimbabwe,
Súdán), budují rychle, levně a nekvalitně infrastrukturu a berou si za to přírodní zdroje.
Čínský hospodářský model je pro mnohé rozvojové země lákavý, ale cena je vysoká.
Pracující žijí v těžko přijatelných sociálních podmínkách, kvalita životního prostředí je,
především ve městech, tristní. Kvůli sociálnímu a environmentálnímu dumpingu tak
mohou, aspoň prozatím, zaplavovat svět svým zbožím.71
Čína pravděpodobně nebude mít ambice expandovat vojensky, spíše bude jako nová
světová mocnost chtít ovlivňovat dění ve světě nepřímo, svojí hospodářskou politikou
a také prostřednictvím početného obyvatelstva etnických Číňanů, kteří jsou přítomni
ve většině zemí světa.
Doma bude Čína čelit tenzím mezi většinovou populací a muslimskými Ujgury na
západě. Na mezinárodním poli bude nadále konfrontována (alespoň ze strany svobodných a sebevědomých zemí, které se nezaprodají za příslib obchodních výhod) s okupací
Tibetu. Dalším důležitým faktorem se dost možná stane hlad po duchovním rozměru
života. Přes veškeré perzekuce narůstá vliv křesťanství a počet křesťanů. Důležitou roli
možná také sehraje tibetský buddhismus. Podobně jako v římské říši bylo po tři století
křesťanství tvrdě potlačováno a nakonec přežilo její pád a stalo se hnacím motorem
vzestupu západní civilizace, tak i tibetský buddhismus se může v budoucnu stát katalyzátorem změn v duchovně vyprahlé čínské společnosti.
Rusko je země, která byla vždy rozkročena mezi Evropou a Asií. Rusko mělo, má
a bude mít velmocenské ambice a také mesiášský komplex, že to bude nakonec ono,
kdo zachrání civilizační výdobytky před všemi nástrahami světa, včetně upadajícího,
dekadentního Západu. Na jednu stranu Rusové dokázali za nesmírných obětí porazit
hitlerovské Německo, na druhou stranu se nedlouho poté stali okupanty mnoha zemí,
včetně bývalého Československa. Dokázali vyslat prvního člověka do vesmíru (Jurije
Gagarina), ale především ve vesnicích za Uralem žijí lidé ve velmi nuzných podmínkách.
Ruské hospodářství je postaveno na exportu přírodního bohatství a peníze novodobých miliardářů ve velkém odtékají z Ruska do zahraničí.72 Příliš mnoho mužů pracuje
v armádě nebo u policie a pak chybí v civilních povoláních.
Dlouhodobě neřešitelným problémem je pověstný alkoholismus. Očekávaná délka
života ruských mužů je oproti střední a západní Evropě o 13–17 let nižší, a to především kvůli nadměrné konzumaci tvrdého alkoholu, případně jiných návykových látek.
Rusové stárnou a počet obyvatel se snižuje z původních 150 milionů obyvatel na
dnešních 138 milionů. Prognóza do roku 2050 mluví o pouhých 111 milionech obyvatel. Pokud bude především na Sibiři populační „vakuum“ a v sousední Číně populační
71
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Je zatím nejasné, jak s tímto stavem zahýbe přicházející nová vlna vysoce sofistikované industrializace – automatizace a robotizace. S tím možná ani čínská pracovní síla nebude konkurenceschopná a dojde k přesunu výroby zpátky do západních zemí.
Americký senátor John McCain se v této souvislosti nelichotivě vyjádřil: Rusko je benzínová pumpa
převlečená za stát.

přetlak, je otázkou, kdo bude mít rozhodující vliv v průběhu několika desetiletí73 na
rozvoj ruského Dálného východu.
Zoufalí lidé i státy mohou provádět zoufalé věci. Rusové mají pocit, že mají právo na
uplatňování svého vlivu v blízkém zahraničí, resp. na územích, která považují za svoji
sféru vlivu. Opětovně to dokázali okupací ukrajinského Krymu a vojenskou podporou
povstalců ve východní části Ukrajiny. Do sféry svého vlivu nadále počítají pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko, Litva), které jsou však již členy Severoatlantické aliance (NATO).
A dost možná Rusové, především v armádě, sní o návratu do středoevropských zemí
nebo aspoň o posilování svého vlivu na politické a hospodářské dění v těchto zemích.
Budou tyto země schopny se bránit? A budou jim jejich spojenci v Severoatlantické alianci ochotni účinně pomoci, i za cenu vlastních obětí? Tím se dostáváme k poslednímu
faktoru ohrožení křehké rovnováhy, který zmíníme. Je jím unavená Evropa.

5.2.5

Budoucnost Evropy

Evropa, resp. Evropská unie čelí několika krizím – odchodu Velké Británie, nárůstu
populismu a nacionalismu, neudržitelnému zadlužení Řecka, Itálie a dalších států, neustálému přílivu válečných uprchlíků i ekonomických migrantů, agresivní politice Ruska
a těžko předvídatelné politice Spojených států vůči Evropské unii po zvolení Donalda
Trumpa americkým prezidentem.
Není však třeba Evropskou unii odepisovat předčasně. Před pěti sty lety by si nikdo
nevsadil na to, že Evropa, resp. západní civilizace se stane ve světě dominantní silou.
Přečkala řadu krizí a náboženských válek a často z těchto potíží vyšla posílena podle
hesla: krize je převlečená příležitost.
Od dob římského impéria nebyla v Evropě vytvořena jednotná říše, jako např.
v Turecku, Rusku, Číně či Japonsku. Možná právě diverzita národů a jejich zájmů je
v dlouhodobějším horizontu stabilnějším a životaschopnějším uspořádáním než velký
územní celek s totalitním či autoritářským režimem. Tato rozmanitost je, podobně jako
v přírodě, hnací silou vývoje.
Budoucnost Evropy a Evropské unie je však příběh s otevřeným koncem. Zdá se,
že současná podoba Evropské unie není dlouhodobě životaschopná a bez zásadnější
konfrontace a nalezení atraktivního sdíleného cíle půjdeme jen z jedné krize do další
dílčí krize.
Otakar A. Funda (2000) tvrdí, že civilizace zaniká, když:
– ztratila vizi;
– ztratila nepsaný konsenzus o tom, co je správné a co ne;
– náklady potřebné na její udržení v chodu překročí objem zisku její produkce;
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To nezbytně neznamená, že mezi ruským medvědem a čínským drakem vypukne vojenský konflikt
o Sibiř. Již dnes v této části světa žijí legálně i nelegálně statisíce Číňanů, jejichž počet i vliv bude
dále narůstat.
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– mechanismy sloužící k udržení jejího fungování v chodu dostoupily takové komplikovanosti, že nejsou opravitelné za provozu;
– se unavila, vyčerpala svůj rozlet a elán a rozhostila se v ní rozkladná nálada.
V Evropě dnes pozorujeme, bohužel, řadu jevů, které Fundův názor potvrzují. To můžeme podrobněji ukázat na sedmi příkladech:
1. Máme málo dětí
Je to velký paradox, že materiálně chudé společnosti jsou bohaté na děti a bohaté
společnosti jsou na děti chudé. Dnešní mladí lidé mají mnoho příležitostí k seberelizaci. Je třeba studovat, cestovat, budovat kariéru, zajistit si slušné bydlení a životní
standard, a pak možná bude čas na dítě. Jenže „pak“ už často bývá pozdě nebo je
prostor tak maximálně pro jedno dítě. Dítě je závazek na dvacet let až čtvrt století,
a to není v dnešní době velkých příležitostí a „výzev“ jednoduché podstoupit. Většina
evropských společností není schopna dosáhnout ani prosté reprodukce populace. Pokud někde vzniká „prázdný prostor“, má tendenci se zaplnit, obzvlášť pokud
v okolí existuje přetlak. Evropa proto čelí a bude čelit velkým migračním tlakům
z afrických, blízkovýchodních a asijských zemí.
2. Stárnoucí populace
Procentuálně stále méně lidí v ekonomicky produktivním věku pracuje nejen na
sebe, ale také na lidi v předproduktivním a zejména v postproduktivním věku.
Hranice pro odchod do důchodu se zvyšuje, ale celou řadu povolání není reálné
vykonávat do pozdního věku. Díky stále dokonalejší lékařské vědě jsme schopni
prodlužovat lidský život, ovšem za cenu velmi vysokých finančních nákladů. Vzniká
proto velmi citlivá otázka, do kdy a v jaké kvalitě lidský život udržovat a kdy už
nechat člověka „přirozeně odejít“.74
3. Rozpadající se rodina
Za celou historii lidstva jsme nevymysleli dokonalejší základní jednotku společnosti,
než je rodina. V Evropě se nám tento model masivně rozpadá. Pokud se polovina (ve
městech podstatně více než polovina) manželství rozpadá, svědčí to o tom, že naše
společnost je vážně nemocná. Stále větší počet mladých lidí navíc do manželského
svazku ani nevstupuje.
4. Zhoršující se genofond populace
Lidé méně vzdělaní mají obvykle více dětí než lidé vzdělanější. Lidé dlouhodobě závislí
na sociálních dávkách mají obvykle více dětí než lidé vytížení časově náročnou prací.
5. Zhoršující se fyzická odolnost a neplodnost
Fyzickou práci místo lidí stále častěji vykonávají stroje a tento proces se s nástupem
automatizace a robotizace ještě urychlí. Vyhýbáme se fyzické námaze. Jezdíme autem
do práce, na nákup a všude tam, kde bychom mohli pohodlně dojít pěšky nebo dojet
na kole. Děti se ve škole vyhýbají tělocviku. Pobyt a pohyb v přírodě považujeme za
zbytečný, ne-li přímo nebezpečný. Lákavou alternativou je virtuální počítačový svět,
74
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Tím samozřejmě nemáme na mysli eutanazii, která rozhodně přirozeným odchodem ze života není.

ale ten nám jistě více odolnosti a zdraví nepřinese. Je také alarmující, že v důsledku
kombinace celé řady faktorů (špatná kvalita životního prostředí, včetně úniků zbytků
používané hormonální antikoncepce do vod, výživa apod.) klesá neustále plodnost
žen i mužů. Odhadem desetina až pětina párů je již neplodných, což některé z nich
řeší umělým oplodněním.
6. Zřekli jsme se křesťanství
Evropa je postavena na tradici křesťanství a jako křesťanská byla budována po téměř
dva tisíce let. Problémem Evropy je, že nyní nemá sjednocující ideu a cíl. Vybudovali
jsme konzumní ráj, ale co dál? Evropskou společnost už nedrží pohromadě morální
principy a normy, jen státní zákony. Vzdá-li se Evropa svých hodnot založených na
tradici křesťanství, zaplní se logicky uvolněný prostor něčím jiným.
7. Nároková mentalita
Nároková mentalita pramení ze štědrého sociálního zajištění. Evropa je materiálně
bohatá a rozvinuté evropské státy přijaly poměrně štědré sociální systémy. To je jistě
dobře. Problém nastává, když tyto systémy začneme považovat za něco, na co máme
právo a nárok. Jeremy Rifkin (2005) píše o americkém snu, jak se touha usilovat
o své štěstí postupně a nenápadně proměnila u nastupující generace v pocit, že má
právo na štěstí. To je možná nenápadný, ale velmi podstatný rozdíl – usilovat o štěstí
a úspěch nebo si dělat nárok, že mi je společnost (stát) musí poskytnout.
Tyto faktory ochromují společnost a civilizaci více než odlesňování nebo desertifikace,
protože erodují naši vůli a odhodlání si problémy přiznat a čelit jim.

5.3

Pokus o udržitelný rozvoj a globální řízení

Exponenciální nárůst výroby a spotřeby v ohraničeném ekosystému Země není dlouhodobě udržitelný. Je zřejmé, že rozvojové země budou usilovat o dosažení lepších
podmínek k životu prostřednictvím hospodářského růstu a až poté budou případně
svoje aktivity korigovat s ohledem na únosnou kapacitu ekosystémů. Klíčovým pojmem
se stal „udržitelný rozvoj“ (sustainable development), který byl poprvé rozpracován
Komisí OSN pro životní prostředí a rozvoj (1987).
Udržitelný rozvoj je podle zmíněné komise takový rozvoj, který uspokojuje potřeby
současnosti bez ohrožení potřeb budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby.
V nejširším smyslu je strategie udržitelného rozvoje zaměřená na prosazování harmonie
mezi lidskými bytostmi a mezi lidstvem a přírodou.
Problém této definice je v její vágnosti. Nelze nesouhlasit s tím, že všichni lidé by
měli mít možnost uspokojovat svoje potřeby. Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj
se však tyto potřeby ani nepokouší definovat.
Evropský parlament definuje udržitelný rozvoj jako takový rozvoj, který přináší zlepšení životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace.
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Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) definuje udržitelný rozvoj jako dynamickou rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními
aspekty vývoje v podmínkách globalizace, resp. jako ekonomicky efektivní, sociálně únosný
a environmentální šetrný rozvoj ve všech oborech lidské činnosti.
Bývalý federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek (1993) definoval udržitelný rozvoj následovně: Udržitelný rozvoj, resp. udržitelný způsob života usiluje o ideály
humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou. Je to způsob života, který hledá
rovnováhu mezi svobodami a právy každého jedince a jeho odpovědností vůči jiným lidem
a přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím.
Velmi výstižně je pojem udržitelného rozvoje zakotven i v právním řádu České
republiky v zákonu o životním prostředí (zákon č. 17/1992 Sb.): Udržitelný rozvoj je
takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich
základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachování přirozené
funkce ekosystémů.
Na základě uvedených definic můžeme formulovat čtyři konkrétní požadavky, které
musíme postupně naplňovat, abychom směřovali k dlouhodobě udržitelnému rozvoji:
1. Požadavek, aby všichni lidé na Zemi mohli uspokojovat své (alespoň základní) potřeby.
2. Požadavek na právo budoucích generací uspokojovat jejich potřeby.
3. Požadavek respektování přiměřených práv ostatních živých bytostí.75
4. Požadavek učení se z budoucnosti (učení založeného na předvídání možných důsledků našich současných aktivit) a respektování principu předběžné opatrnosti.76
Po třech desetiletích usilování o prosazení udržitelného rozvoje a třech velkých konferencích OSN věnovaných těmto otázkám (v Riu de Janeiru 1992, v Johannesburgu 2002
a znovu v Riu 2012) vidíme, že v národním i nadnárodním měřítku máme v prosazování
udržitelného rozvoje velmi rozporuplné a ne příliš povzbudivé výsledky. Nepříznivé
globální trendy, na které již upozornila první zpráva Římskému klubu Limity růstu
(1972), pokračují a dále se vyhrocují. To však neznamená, že bychom neměli o dlouhodobě udržitelný rozvoj usilovat, i když nevíme, jestli šance na úspěch je osmdesátiprocentní, padesátiprocentní nebo jednoprocentní.
Udržitelný rozvoj bude snad dosažitelný, když:
– změníme postupně naše hodnotové orientace tak, aby byly slučitelné s principy
udržitelného rozvoje. Sféra hodnotových orientací je však značně setrvačná a mění
se pomalu, v řádu desetiletí a staletí. Změna v hodnotových orientacích probíhá
nenápadně, i když je pro prosazování udržitelného rozvoje zásadní. Je otázkou, máme-li na potřebnou změnu hodnotových orientací dostatek času;
75
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Peter Singer (1975) píše: Jsme si rovni, i když to neznamená, že jsme stejní. A Erazim Kohák (1998)
dodává: Máme různé potřeby, avšak stejné právo na jejich naplnění.
Princip předběžné opatrnosti byl definován v zásadě č. 15 Deklarace z Ria na konferenci o životním prostředí a rozvoji v roce 1992: Tam, kde hrozí vážná nebo nenapravitelná škoda, nesmí být
nedostatek vědecké jistoty zneužit pro odklad účinných opatření, která by mohla zabránit poškození
životního prostředí. (Moldan, 1993)

Infobox: Hodnotové orientace neslučitelné a slučitelné s udržitelným rozvojem
Josef Vavroušek (1993) se pokusil o rámcové vymezení klíčových hodnot, které stimulují vznik
globálních i regionálních problémů (hodnoty typu A), a k nim přiřadil alternativní hodnoty,
které by měly být slučitelné s dlouhodobě udržitelným způsobem života (hodnoty typu B):
1. Vztah člověka k přírodě
(A)
Kořistnický vztah k přírodě.
(B)
Vědomí sounáležitosti s přírodou.
2. Vztah jednotlivce ke společnosti
(A)
Jednostranný důraz na individualismus a soutěživost.
(B)
Vyvážený důraz na jednotlivce a kolektiv, doplnění soutěživosti kooperací.
3. Vztah k toku času a smyslu dějin
(A)
Posedlost ideou kvantitativního růstu.
(B)
Důraz na kvalitativní rozvoj lidské společnosti.
4. Vztah ke smyslu vlastního života
(A)
Hédonistická orientace na konzumní způsob života.
(B)
Důraz na kvalitu života, uvědomělou skromnost a odříkání se věcí zbytných.
5. Vztah ke svobodě a odpovědnosti
(A)
Jednostranný důraz na lidská práva a svobody.
(B)
Rozvoj lidských práv a svobod při respektování odpovědnosti, která je s nimi spojena.
6. Vztah k úrovni našeho poznání
(A)
„Pýcha rozumu“ spočívající v jednostranném důrazu na racionalitu a přeceňování
znalostí lidí i jejich schopností předvídat a usměrňovat budoucí vývoj.
(B)
Předběžná opatrnost při všech zásazích do přírody i do společnosti.
7. Vztah k vlastnímu životu
(A)
Oslabení pudu sebezáchovy a schopnosti korigovat nesprávné nebo neúspěšné jednání.
(B)
Obnovení pudu sebezáchovy člověka
8. Vztah k budoucím generacím
(A)
Preferování krátkodobých zájmů nad zájmy dlouhodobými, život na úkor budoucích
generací.
(B)
Respektování dlouhodobých důsledků lidských činností.
9. Vztah k odlišným názorům a civilizacím
(A)
Netolerance k názorům druhých, náboženská, rasová či jiná nesnášenlivost, řešení
problémů silou.
(B)
Vzájemná tolerance, řešení problémů jednáním.
10.Vztah k věcem společným
(A)
Rezignace na spolurozhodování o společných záležitostech.
(B)
Rozvoj participativní demokracie.

– dokážeme vytvořit a prosadit ekonomické nástroje napomáhající směřování k udržitelnému rozvoji. Nebo obecněji, dokážeme prosadit nový, environmentálně orientovaný
směr ekonomie a ekonomiky, který bude respektovat únosnou kapacitu ekosystémů;
– dokážeme vytvořit a prosadit technologie, které budou úsporné a efektivnější. Cílem
je co nejvíce napodobit fungování ekosystémů, v nichž neexistuje odpad, respektive odpad z jednoho procesu je vstupní surovinou procesu dalšího. Podobně jako
v hospodářství přírody bychom měli i v hospodářství lidské společnosti směřovat
k uzavírání materiálových toků a k využívání energie z obnovitelných zdrojů, které
jsou odvozeny z energie dopadajícího slunečního záření;
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Infobox: Udržitelné využívání přírodních zdrojů, ekologická daňová reforma a občanský příjem
Ekonom Herman Daly (1989) uvádí tři konkrétní principy, jak dlouhodobě udržitelně využívat
přírodní zdroje a ekosystémy Země:
1. Míra užívání obnovitelných zdrojů (les, rybí populace,…) nepřekročí míru jejich regenerace.
2. Míra užívání neobnovitelných přírodních zdrojů (např. fosilní paliva) nepřekročí míru, jakou
budou rozvíjeny substituující obnovitelné zdroje.
3. Míra emisí škodlivin do životního prostředí nedosáhne hranice asimilačních schopností prostředí (a nepřesáhne tedy únosnou kapacitu ekosystémů).
Klíčovým ekonomickým nástrojem pro prosazování dlouhodobě udržitelného rozvoje je ekologická daňová reforma. Její podstata spočívá v přesunu daňové zátěže z toho, čeho chceme mít
dostatek (např. práce), na to, čeho chceme mít co nejméně (např. vyčerpání přírodních zdrojů).
Znamená proto postupné zavádění výrazného zdanění, a tedy zdražení energetických a surovinových
zdrojů, které bude ovšem kompenzováno nižším, případně až nulovým zdaněním práce.
Zásadou ekologické daňové reformy je, že má být fiskálně (rozpočtově) neutrální. Tedy to, co
stát získá na vyšším zdanění přírodních zdrojů, „rozpustí“ do snížení zdanění práce.
Ekologická daňová reforma představuje složitý strategický manévr. Proto by její náběh měl být
postupný, trvající možná i více než jedno desetiletí.
Dlouhodobý horizont zavádění ekologické daňové reformy je překážkou jejího politického prosazení. Pro politiky, jejichž horizont uvažování se pohybuje ve čtyřletých nebo pětiletých cyklech, je
těžké, aby přijali za svou náročnou daňovou reformu, jejíž přínosy se projeví až po skončení jejich
volebního období.
Dalším problémem zavádění ekologické daňové reformy je, že by měla být zavedena najednou
ve velkém a silném hospodářském prostoru. Není možné, aby jeden stát při volném pohybu zboží
a služeb výrazně zdanil např. benzín a naftu, pokud tak okolní státy neučiní také.
Pozitivním důsledkem ekologické daňové reformy by bylo, že podniky i domácnosti budou
přírodními zdroji více šetřit. Podniky budou motivovány využívat moderní, úsporné technologie,
domácnosti budou investovat především do energetických úspor. Zavedení ekologické daňové reformy by bylo novým impulsem pro využívání obnovitelných zdrojů energie, důslednější recyklaci
surovin a také pro delší životnost výrobků. Dalším přínosem bude podpora zaměstnanosti, protože
méně zdaněná lidská práce je levnější.
Zaměstnanost však v blízké budoucnosti radikálně ovlivní rychle nastupující automatizace
a robotizace. To vede některé vizionáře k poměrně radikálním návrhům. Například zakladatel firmy Microsoft Bill Gates přichází s ideou zdaňovat i roboty. To by mohl být velmi zajímavý nápad
v kombinaci s další relativně novou a radikální ideou, s tzv. občanským příjmem. Občanský příjem
je nezdaněný příjem, který by byl vyplácen státem každému bez výjimky, včetně dětí. Na občanský
příjem by měl nárok každý, včetně nezaměstnaných. Nahradil by celou škálu dnes existujících státních příspěvků (přídavky na děti, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, starobní důchody
aj.), i když by si každý mohl navíc platit pojištění.
Občanský příjem by pravděpodobně umožnil vznik mnoha nových nízce placených pracovních
míst a míst na zkrácený pracovní úvazek. Jednou z výhod občanského příjmu by bylo, že by odpadlo
dnešní administrativně náročné a ponižující ověřování příjmů (kdy např. příjemce příspěvku v nezaměstnanosti musí prokazovat, že nemá žádné finanční zdroje). Občanský příjem by lidem umožnil
zabývat se neplacenou (nebo málo placenou) prací – výchovou dětí, prací pro společný prospěch
komunity apod.
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Infobox: Příroda jako neomezený zdroj inspirace
V přírodě už všechno bylo. Proudový motor? Už miliony let ho „používají“ chobotnice.
Ultrazvukový radar? Ten „vlastní“ netopýři. Znamenitá termoizolační hmota? Obyčejná pomerančová kůra. Noktovizi používají v noci neomylní švábi a žádný počítač nevytvoří dokonalejší
aerodynamický tvar, než to dokázala příroda u okřídleného semene klenu. Donedávna jsme
nevěděli, že obyčejný lidský sval je nejdokonalejším motorem, jaký je vůbec možné vytvořit. Jeho
účinnost představuje 95 % absolutní možné výkonnosti, zatímco nejdokonalejší spalovací motor
pouze 35 %. (Pleško, 1992)
Během evolučního vývoje už bylo to podstatné vynalezeno. Stačí přírodní jevy pozorně
sledovat a nechat se inspirovat:
Pavouci produkují ze strávených cvrčků a much hedvábí, které je pevnější než polyaramid
kevlar, jenž dokáže zastavit i střelu z ruční zbraně. Abychom však mohli vyrobit kevlar, musíme
nalít molekuly vyrobené z ropy do tlakové vany, ve které je koncentrovaná kyselina sírová, a vařit je za teploty několika set stupňů Celsia. Tím molekuly donutíme k tomu, že nabudou formy
tekutých krystalů. Pak je musíme podrobit vysokým tlakům, aby se vlákna narovnala, než budou
dále tvarována. Energetický vstup je mimořádný a vedlejší produkty toxické. Pavouk umí dosáhnout stejně kvalitního výsledku, aniž by k tomu potřeboval vařit kyselinu sírovou nebo používat
vysokoteplotních lisů. Kdybychom se naučili tomu, co umí pavouk, měli bychom obnovitelnou
surovinu, ze které lze vyrábět superpevné, ve vodě nerozpustné vlákno za pomoci minimálních
energetických vstupů a bez jakéhokoliv toxického odpadu.
Škeble abalone vytvářejí vnitřní skořápku, která je dvakrát pevnější než naše nejlepší
keramika. Rozsivky umí „vyrobit“ sklo. Přitom oba tyto procesy využívají mořskou vodu
a nemají k dispozici žádné topeniště. Stromy mění sluneční záření, vodu a oxid uhličitý ze
vzduchu na celulózu, která je pevnější než nylon. Začleňují ji do dřevní hmoty, což je přírodní
kompozitní materiál s větší odolností na ohyb, než mají beton nebo ocel. (Hawken, Lovins,
Lovins, 2003)
Technologie citlivé a šetrné k přírodě se mohou stát konkurenční výhodou pro ty, kdo budou
dostatečně kreativní a adaptabilní. Ropný průmysl vedl a až na výjimky vede boj proti limitům
omezujícím emise oxidu uhličitého. Paul Hawken a manželé Lovinsovi (2003) připomínají,
že tato strategie je asi tak cenná jako bojovat za obranu psacích strojů po nástupu počítačů.
Možná již nastal okamžik, kdy další technický vývoj spalovacího motoru je nehospodárný
a měli bychom se orientovat na jiný druh pohonu:
Tím, že firmy bojují nesprávnou bitvu a opožďují se s inovacemi, si zajišťují nové silné konkurenty. Z dnešních gigantů mohou být zítra trpaslíci. Nebo také vyhynulí dinosauři.
Vývoj moderních technologií může být rozvojovou příležitostí pro dnešní hospodářsky
zaostalé země. Více než miliarda lidí dosud nemá přístup k elektřině. Díky solárním panelům
a dalším decentralizovaným obnovitelným zdrojům energie však už asi nikdy neuvidí stožáry
dálkového elektrického vedení, které hyzdí krajinu a jsou investičně náročné. Podobně už
nikdo v rozvojových zemích nebude stavět telefonní sloupy, protože telefonické linky zde
nahradily mobilní telefony.
Vědecko-technický rozvoj se týká především výroby. Příčinou a hnací silou výroby je však
spotřeba. Nejde jen o to spotřebovávat méně, ale zejména citlivě a účelně. Čerpání přírodních
zdrojů můžeme snižovat prodlužováním životnosti výrobků, jejich recyklací po dožití nebo
také sdílením výrobků (např. automobilů či praček) používaných jen několik hodin denně či
týdně více lidmi.
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– dokážeme vybudovat funkční a efektivní stát i samosprávné jednotky na úrovni obcí
a regionů a zároveň se dokážeme domluvit na základních principech nadnárodního, resp. globálního řízení. To neznamená „světovou vládu“, ale soubor přijatých,
respektovaných a vynutitelných pravidel;77
Infobox: Globální řízení
Politici v nadnárodních institucích (Evropská unie, Organizace spojených národů,…) se cítí
občanům ještě méně odpovědní, než na úrovni místní či národní. Systém národních států funguje 400 let. Byl to především systém rovnováhy koloniálních mocností. Ve druhé polovině 20.
století pak existovalo bipolární rozdělení světa na komunistický Východ a kapitalistický Západ.
Základním kamenem dnešních mezinárodních vztahů je suverenita. Ve vztahu ke globálním společným statkům je však nutné suverenitu omezit nebo ji vykonávat kolektivně.
Nejzávažnější hrozby národní suverenitě a územní celistvosti mají dnes často vnitřní, ne vnější
kořeny. Proto je třeba upravit chápání suverenity tak, aby právo jednotlivců bylo vyváženo
s právy státu a zájmy národů byly vyváženy se zájmy globálního společenství.
Hlavním nástrojem pro spolupráci států na mezinárodní a globální úrovni je Organizace
spojených národů. Je však otázkou, jestli OSN v budoucnu pro svoji obrovskou byrokracii
a neefektivnost zanikne, nebo projde zásadní reformou.
Těžko odhadovat, jestli bude možné OSN revitalizovat, nebo vznikne jiná organizace (podobně jako po druhé světové válce nahradila OSN předchozí Společnost národů).
Globální řízení bývá dosud vnímáno jako vztah mezi vládami. To však nestačí. Globální
řízení musí zahrnovat i aktivity a zájmy nevládních organizací, občanských hnutí, církví, nadnárodních korporací, akademické obce a hromadných sdělovacích prostředků.
Možná vznikne nový typ instituce, tzv. transinstitucionální organizace (Glenn, Gordon,
2007). Transinstitucionální organizace by mohla být zvláštním druhem instituce, která by jednala
ve spolupráci s vládou, korporacemi, univerzitami, nevládními organizacemi, nadnárodními či
mezinárodními organizacemi a jednotlivci. Pokud jednáte s vládou, musíte se chovat politicky.
Když jednáte se ziskovou korporací, musíte respektovat její zájmy a pohled na věc. Jestliže jednáte
s akademickým pracovištěm, musejí být vaše teoretické znalosti na úrovni. Jednáte-li s nevládní
organizací, musíte brát zřetel na globální a mezinárodní aspekty dané problematiky. Normálně
dnes lidé ani organizace tímto způsobem nejednají. Jejich myšlení a jednání je spíše analytické
a specializované na určitý výsek reality.

K naplňování principů udržitelného rozvoje se dnes alespoň přibližuje jen několik
rozvinutých zemí – snad Německo, Nový Zéland, skandinávské země a možná i některé další (Rakousko, Švýcarsko, země Beneluxu, Kanada). Z rozvojových zemí by to
možná mohl být buddhisticky orientovaný Bhútán se svojí ideou „národního štěstí“.78
77

78
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Je to podobné jako u pravidel silničního provozu. Všude na světě platí, že na červené světlo se na
křižovatce stojí a přes plnou čáru se nepřejíždí. Toto omezení rádi přijímáme jako nutný předpoklad k tomu, aby byla automobilová doprava bezpečnější.
Hrubé národní štěstí (Gross National Happiness) je pokusem definovat kvalitu života více holisticky a s ohledem na nemateriální aspekty života, než to činí ukazatel hrubého domácího produktu
(HDP). Hrubé národní štěstí symbolizuje závazek budovat ekonomiku, která by sloužila unikátní
bhútánské kultuře, založené na buddhistických duchovních hodnotách.

V Latinské Americe by symbolem naděje mohla být Kostarika, jedna z nejrozvinutějších
zemí v tomto regionu. Přestože nemá vlastní armádu, je dlouhodobě politicky stabilní
a poměrně bezpečná.
Dokážou tyto „ostrovy pozitivních odchylek“ inspirovat a ovlivnit další země, nebo
spíše podlehnou hlavnímu proudu vývoje světového hospodářství (založeného na neustálém růstu ekonomické výkonnosti), který má k udržitelnému způsobu života daleko?

5.4

Dokonalá bouře a udržitelný ústup

Formulování a prosazování udržitelného rozvoje je troufalý pokus o vybudování lepšího
světa lidskými silami. Výsledek je velmi nejistý. V kapitole 3 jsme se stručně zabývali
některými významnými globálními problémy. Z nich můžeme vyčlenit několik megatrendů, jejichž další vývoj bude pro podobu budoucího světa klíčový.
Megatrendy představují významné, rozsáhlé změny vývoje, které mohou změnit
společnost v mnoha oblastech, například v politice, ekonomice, hodnotách nebo sociálních vztazích. Megatrendy někdy vytvářejí silné protichůdné trendy, které se mohou
vzájemně ovlivňovat. (Naisbitt, 1984, 2006)
Zmíníme jen čtyři klíčové megatrendy, které asi budou pro první polovinu 21. století
určující:
– Klimatické změny – provádíme experiment globálního rozsahu, jehož výsledky neznáme a jehož důsledky budeme moci jen velmi málo ovlivnit. Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře vlivem člověka narůstají (u oxidu uhličitého z původních
280 ppm na počátku průmyslové éry na dnešních 406 ppm) a přes četná proklamativní prohlášení států se tento trend zatím nedaří zvrátit.
– Ropný zlom a nedostatek energie obecně. Roční spotřeba energie roste přibližně
o 3 % a tento trend se jen tak nezastaví, především v rozvojových zemích je hlad po
energii veliký. Jsme z 85 % závislí na fosilních palivech, z nichž klíčovým zdrojem
je ropa. Velmi brzy projdeme globálním ropným zlomem. To neznamená vyčerpání
ropy, ale stav, kdy poptávka bude převyšovat nabídku a producenti ropy ji nebudou
schopni uspokojit. Tento nedostatek se projeví nárůstem cen ropy i energie obecně.
– Nedostatek potravin vyplývající z nedostatku energie. Bude-li energie drahá, budou
drahé také energetické vstupy do celého zemědělsko-potravinářského komplexu.
Vysoké ceny se nejvíce projeví v rozvojových zemích s narůstající populací, kde
budou mít lidé potíže se uživit.
– Migrace bude vyvolaná a posilovaná válkami a neudržitelnou situací ve zhroucených
nebo selhávajících státech (permanentní konflikty kmenových válečníků, občanské nepokoje) a nesnesitelnými podmínkami environmentálními (nedostatek vody,
postupující desertifikace, vzestup hladiny oceánů). K tomu je samozřejmě třeba
připočítat velkou masu ekonomických migrantů, kteří „hlasují nohama“ a jdou za
lepším.
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Tyto faktory se vzájemně synergicky posilují a jsou podporovány dalšími výzvami: poklesem hladiny podzemních vod, šířením infekčních chorob, degradací nebo i devastací
životního prostředí, politickou nestabilitou v rozvinutých zemích danou vysokou mírou
zadlužení a „deficitem demokracie“ (projevujícím se např. nezvládnutelnou mírou korupce, nárůstem populismu a nacionalismu), organizovaným zločinem a terorismem atd.
Nebezpečné je zejména to, že tyto problémy mají kumulativní účinek. Hrozí tak
efekt tzv. „dokonalé bouře“ (perfect storm).
Infobox: Dokonalá bouře
Sebastian Junger (1997) se nechal inspirovat velkým extratropickým cyklonem v severním
Atlantiku a napsal knihu Dokonalá bouře. V roce 2000 ji zfilmoval Wolfgang Petersen.
Dokonalá bouře je výraz pro událost, kdy nastane velmi ojedinělá kombinace okolností, které
situaci dramaticky vyhrotí. Ve výše zmíněném případě vytvořil dokonalou bouři synergický
efekt tří meteorologických jevů: teplý vzduch z oblastí nízkého tlaku přicházející z jednoho
směru; proud studeného a suchého vzduchu generovaný oblastí vysokého tlaku přicházející
s jiného směru; tropická vlhkost vzduchu způsobená hurikánem Grace.
Tyto tři povětrnostní fronty se setkaly u ostrova Sable nedaleko kanadských břehů a vytvořily
jednu z nejmohutnějších zaznamenaných bouří.

Synergický, kumulativní účinek výše zmíněných (případně dalších) faktorů může způsobit, že dlouhodobě udržitelný rozvoj se stane nerealizovatelným, nedosažitelným
cílem. Energie lidí a států bude pohlcena bojem o zdroje, o přežití.
Pokud připustíme, že dlouhodobě udržitelného rozvoje nemusíme dosáhnout, že
na jeho prosazení nebudeme mít dostatek odhodlání a času, pak je prozíravé promýšlet
i další alternativy.
James Lovelock, britský fyzik a autor hypotézy Gaia,79 byl pravděpodobně prvním,
kdo v knize Odplata Gaii (2006) vyslovil domněnku, že na udržitelný rozvoj je již pozdě.
Místo toho bychom měli usilovat o udržitelný ústup:
Už je pozdě na trvale udržitelný rozvoj, my potřebujeme trvale udržitelný ústup.
Vyznavači udržitelného rozvoje i volného trhu se dopouštějí velkého omylu, když sdílejí
víru, že další rozvoj je možný a že se Země udrží ještě nejméně polovinu tohoto století
víceméně ve stejném stavu jako dosud. Očekávat, že udržitelný rozvoj nebo konvenční
postup jsou životaschopné metody přístupu, je jako myslet si, že rakovina plic se dá vyléčit
tím, že přestaneme kouřit.
Lovelock spatřuje největší nebezpečí především v probíhajících klimatických
změnách, které už nepůjde zastavit, jen zmírnit. Vnímá naši dosavadní neschopnost
79

144

James Lovelock (1979) je autorem čtyřicet let staré hypotézy Gaia, podle které se systém Země
chová jako jednotný samoregulační systém složený z fyzikálních, chemických, biologických a lidských prvků. Interakce a zpětné vazby mezi jednotlivými komponenty jsou komplexní a vykazují
časovou a prostorovou variabilitu na mnoha úrovních. Je to dynamický fyziologický systém, který
udržuje podmínky pro život už více než tři miliardy let. Hypotéza Gaia vidí biosféru jako aktivní
adaptivní systém, jenž je schopný udržet Zemi v homeostáze.

přijmout účinná preventivní opatření a vzhledem ke svému věku vidí, že to není poprvé
během jeho života:
Jsem dost starý na to, abych zaznamenal výraznou podobnost mezi přístupem k hrozbě války před více než šedesáti lety a hrozbě globálního oteplování dnes. Většina z nás si
myslí, že by se asi brzy mohlo stát něco nepříjemného, ale stejně jako v roce 1938 nemáme
jasno v tom, v jaké podobě to přijde a co s tím máme dělat. Je zvláštní, jak moc se Kjótský
protokol80 podobá mnichovské dohodě, politici se snaží projevit činnost, ale ve skutečnosti
jen hrají o čas.
Podle Lovelocka se nevyhneme bolestným důsledkům naší jednostranné závislosti
na fosilních palivech, jejichž spalováním vzniká skleníkový plyn oxid uhličitý. Současná
lidská společnost je na energii z fosilních paliv závislá jako narkoman na své droze:
Jako civilizace jsme velice podobní někomu, kdo je závislý na droze, která zabíjí, když se
nepřestane užívat, a zabíjí, když je závislému odebrána ze dne na den.
Nejvíce nyní potřebujeme změnit náš způsob myšlení a smrtelné nebezpečí si uvědomit. Změnou způsobu myšlení má James Lovelock na mysli usilování o udržitelný ústup,
nikoliv o další expanzi a růst našich aktivit. Přirovnává naši situaci k Napoleonovu
tragickému tažení na Moskvu v roce 1812, kdy také měl raději včas ustoupit, ale nebyl
toho schopen a zničil armádu:
V září, když dosáhl ruského hlavního města, zašel už příliš daleko a vzácné zásoby se
každým dnem tenčily, zatímco on upevňoval dobyté území. Neuvědomoval si, že nezdolné
síly pod vedením zimy straní Rusům, umožní jim protiútok a znovuzískání ztraceného.
Jediný způsob, jak se mohl vyhnout porážce, byl okamžitý a profesionálně provedený
ústup, aby zachránil armádu pro budoucí bitvy. Kvalita vedení se v armádě poměřuje
schopností zorganizovat a provést úspěšný ústup. Nadešel čas, kdy všichni musíme začít
plánovat ústup z neudržitelných pozic. Je mnohem lepší ustoupit teď, dokud ještě máme
energii a čas.
Mnohokrát jsme byli varováni, že exponenciální růst populace, energie, surovin
a znečištění není v prostorově ohraničené biosféře dlouhodobě možný. Tři desetiletí, od
roku 1987, jsme mohli a měli prosazovat a rozvíjet koncept dlouhodobě udržitelného
rozvoje, ale nebyli jsme schopni účinné akce.
Můžeme ještě nějakou dobu o udržitelný rozvoj usilovat, ale zároveň je čas připravovat se i na možnost, že se to nepovede a my budeme muset ze svých vysokých materiálových a energetických nároků ustoupit. Je pravá chvíle si takovou možnost připustit
a začít formulovat cesty a způsoby, jak to udělat, abychom minimalizovali škody a bolest,
kterou to přinese. Pokud se na tuto možnost včas nepřipravíme, může nastat třetí scénář,
který se v minulosti již mnohokrát odehrál, ale jistě bychom jej neradi prožili znovu,
tentokrát v globálním rozsahu.
Udržitelný ústup je politicky těžko prosaditelný a psychologicky obtížně absorbovatelný. Budeme tak dlouho exponenciálně navyšovat spotřebu zdrojů a produkci odpadních látek, až bude únosná kapacita využívání ekosystémů natolik překročena, že
dojde k jejich zhroucení.
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Kjótský protokol byl přijat v roce 1997 a týkal se omezení vypouštění skleníkových plynů.
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Socha ženy, jezero Bajkal

6

Kolaps, transformace a regenerace

6.1

Kolaps

V minulosti prošly kolapsem celé civilizace (mínojská, egyptská,…) nebo říše (perská, římská,…). Tento rozpad může trvat několik desetiletí i staletí. Západořímská
říše oficiálně zanikla v roce 476, když byl císař Romulus Augustus sesazen Germánem
Odoakerem, ale to je jen symbolický zlom. Říše postupně erodovala pod náporem
Vandalů, Vizigótů, Hunů, Germánů a dalších barbarských kmenů.
Jared Diamond (2005) definuje kolaps společnosti jako úbytek populace nebo politické, ekonomické a společenské provázanosti na rozsáhlém území po dlouhou dobu.
Kolapsy společností se vyskytovaly v různých dobách na různých místech. Diamond
uvádí jako příklady zhroucených společností Anasazie a Cahokie v Severní Americe,
Močiky a Tiwanaky v Jižní Americe, mykénské Řeky a mínojskou Krétu v Evropě, Velké
Zimbabwe v Africe, kambodžský Angkor Wat a města harappské kultury z údolí Indu
v Asii a Velikonoční ostrov v Tichém oceánu. Kolaps těchto dávných společností byl
způsoben přinejmenším zčásti ekologickými problémy, které lze rozdělit do osmi kategorií:
– odlesnění a zničení přirozeného prostředí;
– problémy s půdou (eroze, zasolení a pokles úrodnosti);
– problémy se správou vodních zdrojů;
– nadměrný lov;
– nadměrný rybolov;
– působení dovezených biologických druhů na původní druhy;
– nárůst lidské populace;
– zvýšení dopadů této populace na životní prostředí (v přepočtu na jednoho obyvatele).
V současné době se k předchozím osmi environmentálním faktorům ohrožujícím společnosti přidávají čtyři další:
– změny klimatu způsobené lidmi;
– hromadění toxických látek v životním prostředí;
– nedostatek energie;
– úplné využití fotosyntetické kapacity Země pro potřeby člověka.
Dřívější kolapsy probíhaly v zásadě jako variace na jedno téma: Populační růst nutil
k přijetí takových prostředků, které umožňovaly posílení zemědělské výroby (například
zavlažování, dvojí obdělávání do roka nebo budování teras na svahu), a k rozšíření farmaření z nejlepších, původně zvolených území na okrajová. Neudržitelné postupy způsobily
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poškození životního prostředí a jejich následkem bylo zemědělsky marginální území nutné
znovu opustit. Důsledkem pro společnost byl nedostatek potravin, hladovění, války o příliš
omezené přírodní zdroje pro velký počet lidí a svržení vládnoucích elit rozčarovanými
davy. Pokles populace byl nakonec zapříčiněn hladomory, válkami a nemocemi; společnost ztratila část politické, ekonomické a kulturní provázanosti, které dosáhla na svém
vrcholu. (Diamond, 2008)
Jestli se společnost zhroutí nebo ne, je do velké míry ovlivněno okolím – tedy přátelskými či nepřátelskými sousedy a možností obchodovat s partnery. Vždy je však
zásadní reakce společnosti na její problémy a schopnost je řešit.
Jak by kolaps vypadal v současnosti? Možnou podobu tohoto scénáře výstižně popsal
Robert D. Kaplan (2001): Základní faktory ovlivňující vývoj jsou ekologická vyčerpanost,
kulturní a rasové kolize, geografická podmíněnost a proměny podoby války. Místem, kde
se negativní působení těchto faktorů projevuje dnes nejzřetelněji, je Afrika, resp. oblast
Guinejského zálivu. Tato část planety nabízí děsivý obraz chudoby, nemocí a vyčerpaných
zdrojů. Je to region rozpadajících se národních států a mezinárodních hranic, rozmáhající
se zločinnosti a permanentních kmenových válek. Za této situace vystupuje jako skutečné
strategické nebezpečí nekontrolovatelný výbuch kriminální anarchie. Takový vývoj možná
očekává zbytek Afriky a třetího světa. V těchto extrémně těžce ovladatelných zemích pak
tlaky neústí v totalitarismus, ale v rozpad sociálních struktur a v „kulturu pouličních
válečníků“, jako např. v Somálsku. Přes kontinenty se přeženou vlny nepřehledných konfliktů bez jasného schématu, což pro Západ znamená, že nebude existovat žádná zjevná,
jednoduše definovatelná hrozba, jakou byl komunismus nebo nacismus.
Tato situace se dnes netýká jen oblasti Guinejského zálivu. Narůstá počet zhroucených (nebo přinejmenším nefunkčních) států, jako jsou například Somálsko, Kongo,
Afghánistán či na americkém kontinentu Haiti. I pokud by došlo ve světě ke všeobecnému kolapsu a chaosu, lidé v těchto zemích to téměř nepostřehnou, protože v tomto
stavu prakticky žijí.
V blízké budoucnosti půjde o to, jestli se tato ohniska nestability budou rozšiřovat
a plameny chaosu a anarchie zachvátí velké části dnes stabilizovaných a relativně dobře
fungujících společností nebo nikoli.

6.1.1

Příklady civilizací ztracených v minulosti

V minulosti existovala řada civilizací, které již zanikly. Víme však o všech civilizacích,
které tu kdy byly? Nemůžeme vyloučit, že v budoucnu objevíme stopy po rozvinutých
civilizacích či společnostech, které již existovaly a jejichž poznání a moudrost třeba
nejsou definitivně ztraceny.
Nejznámější hypotetickou „ztracenou civilizací“ je bájná Atlantida. Podle řeckého
filozofa Platona byla Atlantida rozsáhlým ostrovem, který se rozkládal za Héraklovými
sloupy (Gibraltarský průliv) v Atlantickém oceánu. Kromě Platona se však z té doby
žádná zmínka o velkém ostrově, který se potopil do Atlantiku, nevyskytuje. Předlohou
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pro Platonovo vyprávění proto mohl být podstatně menší sopečný ostrov Théra (dnešní
Santorini) ve Středomoří.
Atlantida je možná jen legendou, mýtem. Ale stejně tak byla za legendu a mýtus
považována Trója.81 Až do té doby, než ji v roce 1870 při archeologickém průzkumu
objevil Heinrich Schleimann.
Na ztracenou civilizaci může odkazovat také Velká sfinga v egyptské Gíze. Střed
korpusu sfingy existoval již během prudkých dešťů, které následovaly po konci poslední
doby ledové, tedy někdy před 7000–9000 lety. Tradičně se udává, že byla postavena mezi
lety 2558–2532 př. n. l., její stáří by tedy bylo zhruba 4500 let.
Na bocích Velké sfingy jsou rozpoznatelné poznávací znaky fluviální eroze, způsobené velkými objemy rychle se pohybující vody v průběhu dlouhých časových úseků.
Naposledy byl takový druh eroze v pouštích severní Afriky možný na konci doby ledové
před 8000–12 000 lety.
Na konci poslední doby ledové nastalo v Egyptě období silných dešťů. Ty trvaly
přibližně 4000 let a skončily asi před 8000 lety. Sfinga je tedy pravděpodobně stará
nejméně 7000 let, možná dokonce 9000–11 000 let. (Braden, 2012)
Záhadou je pro nás zatím také nejstarší známé archeologické naleziště Göbekli Tepe
v jihovýchodním Turecku. Jedná se o obřadní komplex nejstarší doložené civilizace na
Zemi, jež je stará 11 500 let.
Göbekli Tepe se skládá z většího počtu kruhových staveb o různé velikosti (snad
se jednalo o obřadní místa). Zatím byly odkryty čtyři kruhové stavby a padesát pilířů.
Na pilířích jsou vyobrazeny věrné reliéfy zvířat, ptáků, hmyzu a různých abstraktních
symbolů. Pilíře, včetně reliéfů, jsou vytesány z jednoho kusu vápence, což je technicky
značně náročné. Na přesun každého pilíře z lomu a jeho vztyčení bylo potřeba asi
500 lidí. V nedalekém Balikli Gol byla také nalezena nejstarší socha člověka v životní
velikosti.
Někdy kolem roku 8000 př. n. l. bylo pravděpodobně toto místo úmyslně zasypáno.
Proč se tak stalo, nevíme. (Braden, 2012)

6.1.2

Příklady společností nedávno zhroucených

Velikonoční ostrov
Kolaps původních obyvatel na Velikonočním ostrově je názorným příkladem ekologické
katastrofy, ke které došlo v úplné izolaci. Polynésané osídlovali odlehlé ostrovy z Asie
přes západní Tichomoří. Tento proces byl dokončen okolo roku 1200 n. l. Samotný
Velikonoční ostrov byl osídlen kolem roku 900 n. l.
Velikonoční ostrov je velký jen 171 km2. Leží v subtropech a díky sopečnému původu měl úrodnou půdu. Okolní oceán je natolik chladný, že se tu nevyskytují korálové
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Trója je legendární město popsané v Homérově Illiadě. Leží u moře na severozápadě Malé Asie
(území dnešního Turecka).
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útesy. Je tam proto nedostatek ryb. Počet tehdejších obyvatel Velikonočního ostrova se
odhaduje v rozmezí 6–30 tisíc lidí, hustota tedy činila 56–280 obyvatel/km2.
Velikonoční ostrov je známý především pro obří sochy. Je jich na ostrově 887, z toho
téměř polovina vytesaných soch zůstala v kamenolomu Rano Raraku. Průměrná vztyčená socha dosahovala výšky téměř 4 metrů a hmotnosti kolem 10 tun. Nejvyšší socha
měří 9,76 metru, nejtěžší socha váží 88 tun. Jedna nedokončená socha měří dokonce
21,35 metru a váží 270 tun.
Stavba co největších a nejtěžších soch byla asi důsledkem soupeření jednotlivých
náčelníků, kteří tak dávali najevo svůj vliv a význam.
Před příchodem lidí byl Velikonoční ostrov po statisíce let pokryt subtropickým
lesem vysokých stromů a křovinatých dřevin. Odlesňování začalo kolem roku 900 n. l.
a završeno muselo být před rokem 1722, kdy ostrov objevil nizozemský mořeplavec
Jacob Roggeveen (odlesnění bylo pravděpodobně dovršeno v období 1300–1400 n. l.).
Zničení porostů na Velikonočním ostrově představuje jeden z nejextrémnějších
příkladů odlesnění na celém světě, vymizely všechny druhy stromů, z nichž se les skládal. Lidé poté neměli palivové dříví, aby se udrželi v teple za chladných zimních nocí.
Díky několika vlnám vodní eroze způsobené zemědělstvím postupně vymizela travnatá krajina. Snížily se výnosy, docházelo k vysoušení a vylouhování živin. Následoval
hladomor, populační kolaps a propuknutí kanibalismu. To vedlo k tomu, že dříve složitá
a sjednocená společnost Velikonočního ostrova se někdy kolem roku 1680 zhroutila
v epidemii občanské války. Mnozí lidé začali kvůli bezpečnosti bydlet v jeskyních.
Zhroutilo se náboženství i moc náčelníků. Kolaps společnosti Velikonočního ostrova přišel rychle poté, co bylo dosaženo vrcholu populace, budování monumentálních
staveb a největších dopadů na životní prostředí. Ostrované tak sami zničili práci svých
předků.
Zánik přeživších obyvatel Velikonočního ostrova pak bohužel dovršili Evropané, kteří tam zavlekli infekční nemoci a využívali domorodce na nucené práce. Ty vyvrcholily
v letech 1862–1863. Dvě desítky peruánských lodí tehdy unesly přibližně 1500 obyvatel,
což byla polovina přežívající populace. V roce 1872 už zbývalo na Velikonočním ostrově
jen 111 původních obyvatel.
V roce 1888 anektovala Velikonoční ostrov chilská vláda. Ostrované se v roce 1914
pokusili o vzpouru, tu však ukončil příjezd chilské válečné lodi. Občany Chile se ostrované stali až v roce 1966. V současnosti se postupně snaží o vzkříšení hrdosti na
vlastní kulturu.
Velikonoční ostrov je díky své izolovanosti nejjasnějším příkladem společnosti, která
zničila sama sebe nadměrným využíváním vlastních přírodních zdrojů. Paralely mezi
Velikonočním ostrovem a celým dnešním světem jsou mrazivě jasné: díky globalizaci
dnes všechny státy sdílejí přírodní zdroje a navzájem se ovlivňují, jako tomu bylo u klanů na Velikonočním ostrově. Velikonoční ostrov byl izolován v Tichém oceánu, stejně
jako Země je izolována v kosmickém prostoru. (zpracováno podle J. Diamonda, 2005)
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Rozkvět a pád norského Grónska
Po téměř pět set let, od roku 984 n. l. do 15. století, vybudovali Skandinávci 2400 kilometrů od Norska katedrálu a kostely, psali v latině a staré norštině, používali železné
nástroje, chovali hospodářská zvířata, řídili se poslední evropskou módou v oblékání
– a nakonec zmizeli.
Vikingové sdíleli Grónsko s Inuity (Eskymáky). Vikingové zmizeli, ale Inuité přežili.
Do Grónska se vrátili až tři sta let po vymření středověkých Vikingů Dánové (v roce
1721) a ovládli jej. Domorodí Gróňané získali samosprávu až v roce 1979.
Proč středověcí Skandinávci grónské problémy nezvládli, ale Inuité ano? Norové
žili ve dvou osídleních na grónském západním pobřeží, přibližně na 61. a 64. stupni
severní šířky. V Grónsku mezi lety 800–1300 n. l. vládlo poměrně mírné klima, podobné dnešnímu. Pak nastoupila malá doba ledová, která trvala až hluboko do 19. století.
Zvýšené množství ledu mezi Grónskem, Islandem a Norskem ukončilo spojení grónských Norů s vnějším světem. Inuité chladné podmínky snášeli dobře, protože mohli
lovit tuleně kroužkované. Inuité také úspěšně lovili různé druhy velryb, Norové však ne.
Proč se vlastně Norové od Inuitů nenaučili čelit chladným podmínkám malé doby
ledové? Celkem norskou populaci Grónska tvořilo odhadem pět tisíc lidí – přibližně
čtyři tisíce ve Východním osídlení a tisíc v Západním osídlení (jsou od sebe vzdálena
483 kilometrů).
Základ obživy grónských Norů tvořilo pastevectví (chov domácího dobytka) a lov
divokých zvířat pro maso. Když Norové dorazili do Grónska, upřednostňovali krávy
před ovcemi a ty zase před kozami. Pořadí vhodnosti těchto tří zvířat v grónských
podmínkách bylo ale opačné.
Soudobé norské dokumenty uvádějí, že většina grónských Norů nikdy v životě nespatřila pšenici, krajíc chleba nebo pivo (vařené z ječmene). Na archeologických nalezištích grónských Norů nápadně chybí ryby. Rybí kosti tvoří hluboko pod 0,1 % zvířecích
kostí. (Na Islandu to je 50–95 % zvířecích kostí.)
Hladomor mohla u grónských Norů vyvolat řada mrazivých klimatických událostí.
Například i v moderním Grónsku chladná zima a silné sněžení v letech 1966–1967
zahubily 22 tisíc ovcí.
Společnost grónských Norů se dala označit pěti přívlastky: komunitní, násilná, hierarchická, konzervativní a eurocentrická.
Populace přibližně pěti tisíc Norů žila na 250 statcích, průměrně dvacet lidí na jednom. Statky se sdružovaly do obcí s centry ve čtrnácti hlavních kostelech, průměrně
kolem dvaceti statků na jeden kostel. Byla to společnost vyloženě komunitní; jednotlivec
nemohl odejít, živit se sám a doufat, že přežije. Vedle důrazu na komunitu byl do této
společnosti z Norska a Islandu přenesen silný rys násilí.
Grónsko nebylo politicky organizováno jako stát. Představovalo volnou federaci
náčelnictví. Vikingské Grónsko bylo ve srovnání s Norskem konzervativní společností,
která odolávala změnám a lpěla na starých způsobech.
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Grónsko konvertovalo ke křesťanství kolem roku 1000 n. l. Byla zde hierarchická
společnost, v níž se vyskytovaly velké majetkové rozdíly ospravedlňované církví, docházelo k neúměrným investicím do kostelů.
Grónské oděvy se řídily evropskou módou zdůrazňující eleganci, přestože byly daleko méně vhodné do chladného grónského podnebí než inuitská jednodílná nepromokavá bunda.
Grónští Norové byli evropštější než samotní Evropané, což je kulturně spoutávalo.
Neprovedli drastické změny svého způsobu života, které jim mohly pomoci přežít.
Například zbytečně tvrdohlavě udržovali chov krav v nevhodném grónském klimatu.
Grónští Norové si poškodili životní prostředí nejméně ve třech ohledech: zničili
původní vegetaci, vyřezali drny a zapříčinili půdní erozi.
Norové záviseli, co se energie týče, na spalování dřeva. Inuité se naučili používat
k vytápění a osvětlování příbytků velrybí tuk, Norové hlavně spalovali dřevo vrb a olší.
Po vyčerpání dříví Norové spalovali zvířecí kosti, hnůj a drny. Gróňané také trpěli
zoufalým nedostatkem železa, když bylo lodní spojení s Norskem kvůli ledovým krám
uzavřeno. Ztrátou železa přišli grónští Norové o vojenskou převahu nad Inuity. Museli
bojovat stejně jako Inuité, vyzbrojeni luky, šípy a kopími.
Půdní eroze v Grónsku začala vykácením nebo vypálením půdního krytu tvořeného
stromy a keři, které zadržují půdu účinněji než tráva. Po ztrátě těchto stromů a keřů
nastoupil dobytek, zvláště ovce a kozy, které spásaly trávu. Jakmile se rozbil travnatý
kryt a odkryla půda, odnášely ji silné větry a déšť.
Při stavbě domu bývaly drnové stěny až 1,8 metru široké, aby poskytly izolaci vůči
chladu. Stavba velkého obytného domu v Grónsku spotřebovala přibližně čtyři hektary
trávníku. Gróňané také museli po každých několika desetiletích budovu „předrnovat“.
Šance grónských Vikingů na přežití by byly vyšší, kdyby se od Inuitů poučili, jak
v drsných klimatických podmínkách přežívat, nebo kdyby s nimi obchodovali. Neučinili
však ani jedno.
Inuité představovali na rozdíl od Norů vrchol mnohatisíciletého kulturního pokroku obyvatel Arktidy, kteří se učili zvládat místní podmínky. Norové nazývali Inuity
„ubožáci“. Je až ohromující, že nepřevzali naprosto nic z inuitských technologií, které
umožnily přežití. V žádném norském sídle se například nenašla ani jedna harpuna,
vrhač oštěpů nebo zbytky kajaku.
Norové a Inuité spolu obchodovali jen minimálně, pokud vůbec. Nepodařilo se najít
ani žádného míšence Inuitů a Norů. Grónští Norové byli hluboce církevně orientovaní
křesťané a pohrdali pohany.
Konec norské kolonie v Grónsku způsobilo pět faktorů: vliv Norů na životní
prostředí, změna podnebí, upadající spojenecké styky s Norskem, nárůst nepřátelství
k Inuitům a vlastní konzervativní přístup (neochota či neschopnost se adaptovat na
místní podmínky).
Obyvatelé Západního osídlení zabili psy, na nichž záviseli při lovu karibu na podzim,
a zabili také novorozený dobytek potřebný na obnovu stád. Poslední obyvatelé tak nakonec vydali svědectví, že byli příliš zoufale hladoví na to, aby se starali o budoucnost.
Obyvatelům prostě došlo jídlo i palivo.
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Ani moderní Grónsko není soběstačné, nýbrž je silně závislé na dánské zahraniční
pomoci a na licenčních poplatcích za rybolov od Evropské unie. (zpracováno podle
J. Diamonda, 2005)

6.2

Transformace

Všechny velké společnosti či civilizace procházejí fázemi mladosti, dospělosti a stárnutí,
podobně jako je tomu u člověka. Doba jejich trvání však může být rozdílná. A jejich
zánik („smrt“) není jako u člověka nevyhnutelný, mohou se transformovat v novou
kvalitu. Člověk, ač sám smrtelný, žije svým způsobem dál ve svých dětech. Stejně tak
západní civilizace navázala na odkaz helénské civilizace (a ta zase na odkaz mínojské
civilizace) a římské říše a rozvinula jej.
Carroll Quigley (1979) rozlišuje pět fází vývoje civilizace:
– formování;
– období zrání;
– expanze;
– zlatý věk;
– úpadek.
Tímto vývojem už prošla během posledních 6000 let celá řada civilizací: egyptská,
sumerská, mínojská, helénská, babylonská, chetitská, starosyrská, mayská či andská.
Po dvě stě let dominovala světu díky své technologické převaze západní civilizace.
Podle amerického futurologa Alvina Tofflera (1980) však již dochází k její postupné
transformaci: Jsme poslední generací staré civilizace a první generací civilizace nové. Je
důležité identifikovat klíčové vzorce změn, jakmile se objeví, takže je pak můžeme ovlivňovat. Dnes není základní politickou otázkou, kdo kontroluje chod posledních dní průmyslové společnosti, ale kdo vytváří novou civilizaci, která nahradí průmyslovou společnost.
Některé generace jsou zrozeny k tomu, aby tvořily, jiné udržují civilizaci.
V Tofflerově podání tedy zánik západní civilizace v podobě, jak ji známe, nemusí
znamenat nic tragického ani negativního. Staré uvolní místo novému. Generace, které
udržovaly civilizaci, budou nahrazeny generacemi, které budou vytvářet civilizaci novou. Krize v sobě vždy obsahuje ohrožení i příležitost.
Duane Elgin (1993) přirovnává vývoj civilizace ke střídajícím se ročním obdobím:
Jako se střídají roční období, tak také civilizace procházejí obdobími vzestupu a úpadku.
Většina společností prošla obdobími jarního a letního vzrůstu a nachází se v periodě podzimního a zimního sestupu. Pokud brzy nevyvineme tvořivé úsilí, které nás dovede do nového, postindustriálního stadia rozvoje, posuneme se do tuhé zimy civilizačního rozpadu.
Podle Elgina existuje celá řada signálů, že vstupujeme do stadia civilizační krize:
zadlužení a stagnující ekonomika, ztráta sociálního cítění, zájmové skupiny, jejichž vliv
převáží veřejný zájem, ohromná byrokracie a neschopnost reagovat na lokální i globální
ekologické problémy. Elgin rozlišuje čtyři stadia civilizačního růstu, která jsou charakterizována v tabulce 2.
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Období I: vysoký růst,
„jaro“

Období II: plné rozvinutí, „léto“

Období III: počáteční
úpadek, „podzim“

Období IV: rozpad,
„zima“

Období víry

Období rozumu

Období cynismu

Období zoufalství

Vysoký sociální konsenzus, silný smysl
pro sdílený cíl.

Sociální konsenzus
začíná slábnout s naplněním sdíleného
sociálního cíle.

Konsenzus je velmi
slabý, požadavky
zájmových skupin se
stávají silnějšími než
sdílený sociální cíl.

Zhroucení konsenzu,
různé sociální cíle,
které jsou vzájemně
v konfliktu.

Byrokracie je nízká,
aktivity jsou většinou
seberegulující.

Byrokratická složitost
narůstá, aktivity jsou
zvětšující se měrou
regulovány.

Byrokratická složitost
se vrší rychleji než
schopnost efektivní
regulace; byrokracie
začíná „klopýtat“.

Byrokratická složitost
je ubíjející, byrokracie
se vymyká kontrole;
společnost se začíná
rozpadat.

Tabulka 2: Čtyři stadia civilizačního růstu (Elgin, 1993)

Dnešní západní civilizace se posunovala v průběhu 90. let 20. století do čtvrtého období – rozkladu systému: Pokud budeme pokračovat v dosavadním kurzu, budou naše
děti žít v oteplujícím se klimatu, které bude tak destabilizováno, že rozvrátí potravinovou
produkci, a vyvolá tím velkou vlnu hladomoru; budou vyčerpány zdroje ropy, bude široce
rozšířeno odlesnění krajiny, dobrá vůle lidské komunity bude zpustošena tím, jak budou
národy bojovat o přístup ke zbylým zdrojům; pobřežní města budou zaplavena stoupající
hladinou oceánů a moří, miliony lidí budou migrovat do oblastí, kde ještě jsou nějaké
zdroje k životu, krátkovlnné sluneční záření bude pronikat skrze oslabenou ozonovou
vrstvu a bude ohrožovat fungování potravního řetězce; bude podstatně méně zemědělské
půdy k uživení dalších tří miliard lidí, bude drasticky snížen počet rostlinných a živočišných
druhů a toxické znečištění znehodnotí půdu, vodu i vzduch. (Elgin, 1993)
Nemá smysl někoho obviňovat za náš posun do stadia civilizační proměny, neboť
my všichni jsme odpovědní (byť v různé míře) za to, kam nyní směřujeme.
Lidé se této situaci budou bránit a vzdorovat. Teprve až dají průchod svému hněvu
a smutku nad zničenými sny materiální prosperity, obrátí se snad k vytváření a budování
nové civilizace. Teprve až se zřekneme naděje, že zlatá éra „nekonečného“ průmyslového
růstu může být obnovena, odvážíme se jít dál.
Lidé mohou snést mnoho trápení, pokud v tom vidí nějaký smysl. Bez smyslu pro
společný cíl začnou v našem životě převládat pocity marnosti a zoufalství: Nemůžeme
vědomě budovat budoucnost, kterou si neumíme představit. Prvním požadavkem je vytvořit pro nás realistickou, přesvědčivou a poutavou vizi budoucnosti, která je snadno
sdělitelná. Potřebujeme objevit příběh, který shrnuje příští stadium našeho evolučního
vývoje a funguje jako katalyzátor naší energie a entuziasmu. (Elgin, 1993)
V podobném duchu píše Viktor Frankl (2006): Základním zájmem člověka je jeho
vůle ke smyslu. Žijeme ve století rozšiřujícího se pocitu bezesmyslnosti. Ve skutečnosti však
může člověk přežít pouze tehdy, když žije pro něco. A zdá se, že to platí nejen o přežití
jednotlivého člověka, ale také o přežití lidstva. Pouhé přežití nemůže být nejvyšší hodnotou.
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Pokud je vůle ke smyslu potlačena, objevuje se „vůle k moci“ a/nebo „vůle ke slasti“.
Čím více však jde člověku o slast, tím více mu uniká. Podle Viktora Frankla musíme
překonat předsudek, že člověk usiluje v zásadě o to, aby byl šťasten. Co ve skutečnosti
chce, je to, aby k tomu měl důvod.
Může trvat několik desetiletí, než projdeme touto temnou nocí civilizačního úpadku, na jejímž konci objevíme znovu jarní období civilizačního rozvoje s obnoveným
smyslem pro společně sdílený cíl.
Když selžeme, koncem „zimního“ období úpadku bude kolaps civilizací a krutá devastace biosféry. Druhým možným výstupem je stagnace civilizací – lidé a celé národy
vyčerpají svoji energii a kreativitu jen na udržování daného stavu. Třetím možným
a žádoucím vyústěním „zimního období“ je obnova světové civilizace a její nový rozkvět.

6.3

Regenerace

Po krizi přichází období naděje, obnovy a rozkvětu. Můžeme to pozorovat v přírodě.
Od počátku prvohor se na Zemi odehrálo nejméně pět velkých globálních katastrof, při
kterých vždy vyhynulo 75–95 % všech rostlinných a živočišných druhů. Nenásledovalo
však období úpadku rozmanitosti života nebo stagnace, ale naopak evoluční vývoj k dokonalejším životním formám.
Infobox: Teorie přerušovaných rovnováh
Evoluční teoretikové Niles Eldredge a Stephen Jay Gould zformulovali v roce 1972 tzv. teorii
přerušovaných rovnováh neboli „punktualismus“. Evoluce probíhá v náhlých rozpucích, kdy
vždy po katastrofě dochází k rychlému a bohatému druhovému rozrůzňování. Po čase se
však vyprázdněné ekologické niky nasytí a vznikání nových druhů (speciace) se zpomaluje.
Organismy suchozemských biomů i jejich dílčích ekosystémů se uspořádávají v novou dynamickou rovnováhu. Tato teorie doplnila Darwinovu evoluční teorii, ale nenahradila ji.
Podobně můžeme aplikovat teorii přerušovaných rovnováh na změny ve společnosti. Jedná
se o diskontinuální změnu, která má tři fáze: starou éru, období přechodu (transformace)
a novou éru, která se objevuje následně po transformaci.
Rovnováha je produkt kontinuální změny. Jednou za čas však přijde diskontinuální změna.
Období rovnováhy můžeme nazvat „érami“. Transformace (období přechodu) je problematické
období zmatků a konfliktů. Ekonom Joseph Schumpeter to nazýval „vlnami kreativní destrukce“. Futurolog Peter Bishop (Bishop, Hines, 2012) to nazývá „vlnami destruktivní kreativity“.
Transformace je obvykle doprovázena obdobím poklesu, které charakterizuje přechod mezi
dospělou fází staré éry a začátkem nové éry. Je to podobné, jako když se chceme na horách
dostat z nižšího vrcholu na vrchol vyšší, také obvykle musíme nejdříve sestoupit níže (do
sedla), než začneme zase stoupat.
Ti, kteří dokážou odhadnout, jak budou vypadat základní charakteristiky nové éry, mají při
formulování vizí a strategií budoucího vývoje zřejmou výhodu.
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Podobné je to u lidské společnosti. Po druhé světové válce nastal v evropských zemích demografický boom, rodilo se nebývale hodně dětí. Také hospodářsky znamenala
50. a 60. léta v Evropě období rozmachu a prosperity.
Když skončila v Evropě v roce 1648 třicetiletá válka mezi katolíky a protestanty, byl
podepsán vestfálský mír. Tato smlouva přinesla obrovský posun ve vztazích mezi státy.
Byl přijat princip národní suverenity, který je základem mezinárodních vztahů dodnes.
V době globalizace narážíme na jeho limity a za národní suverenitu a nedotknutelnost
hranic se schovává nejeden „zvlčilý“ režim. Nicméně tento princip chránil slabší státy
před silnějšími, a to byl významný civilizační posun.
Když probíhala na severoamerickém kontinentu válka Severu proti Jihu, přinesla
970 tisíc obětí. Ale jedním z jejích důsledků bylo zrušení otroctví v roce 1865 přijetím
13. dodatku ústavy Spojených států.
Po první světové válce, která byla pro svět šokem a přinesla 15 milionů obětí, byla
na základě pařížské mírové konference založena Společnost národů (League of Nations)
– první celoplanetární pokus spravovat mezinárodní a globální záležitosti společně.
V průběhu druhé světové války se Spojenci připravovali na poválečné uspořádání
a v červenci 1944 se 44 zemí dohodlo na tzv. brettonwoodském měnovém systému, tedy
na systému regulace mezinárodních měnových vztahů. Byl založen Stabilizační fond,
z něhož později vznikl Mezinárodní měnový fond. Dále byla založena Mezinárodní
banka pro obnovu a rozvoj, z níž následně vznikla Světová banka.
Po válce byl v dubnu 1948 přijat americkým Kongresem Program evropské obnovy
neboli Marshallův plán. Je to jeden z nejúspěšnějších projektů v historii. Jeho realizací
byla pověřena Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci (OEEC), z níž později vznikla dodnes významná Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Marshallův plán měl vliv na vznik Evropského společenství uhlí a oceli, z něhož později
vzniklo Evropské hospodářské společenství a následně pak Evropská unie.
Pokud půjdeme hlouběji do minulosti, může nás inspirovat především renesance
(znovuzrození), která trvala zhruba od 14. do 17. století. Je to období „exploze lidského
génia“, období velkého rozkvětu umění a vědy a také návratu k antice. Její kolébkou
byla Florencie a následně další italská města. Hospodářská prosperita podporovala
rozvoj stavitelství a výtvarného umění. Značná míra politické svobody utvářela rozvoj
„renesančního člověka“, tedy osobnosti zabývající se mnoha obory lidského vědění
a umění. Takto se i zaniklá západořímská říše dočkala svého dědice a následovníka,
trvalo to ovšem téměř tisíc let.
Krize je vždy příležitostí ke katarzi a nadějí na nový začátek. Není to však žádný
neměnný zákon, že po krizi následuje obnova a rozvoj, nýbrž šance, příležitost.
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Meditující mnich ve Lhase, Tibet

7

Doteky nadpřirozena

Jsme hrdí na to, co díky vědě a technice dokážeme, ale na ty nejpodstatnější otázky
uspokojivě odpovědět neumíme: Kdo jsme? Kam směřujeme? Máme nesmrtelnou duši?
Existuje život za branou smrti?
Většina z nás věří či alespoň doufá, že má nesmrtelnou duši, ale s jistotou to nevíme.
A věda nám v tom, alespoň zatím, pomoci neumí.
Žijeme v přirozeném světě, ale od úsvitu lidských dějin doufáme v život nadpřirozený.
Po dlouhém a úspěšném studiu, „jak“ je svět postaven, stále více žízníme po odpovědi,
„kdo“ jej vytvořil a za jakým účelem.
Od 16. a 17. století se (alespoň v západní civilizaci) prosazovalo pojetí světa jako
stroje. To způsobily nové a úchvatné objevy ve fyzice, astronomii či matematice. Zaplatili
jsme za to však vysokou cenu. Vykázali jsme z vědy pojem kvalita a omezili vědu na
studium jevů, které lze měřit a kvantifikovat. Výsledkem je mrtvý svět: vymizel vzhled,
zvuk, chuť, hmat i vůně a spolu s nimi odešla i estetika, etické cítění, hodnoty, kvalita, duše, vědomí, duch. Zkušenost jako taková byla vypuzena z vědeckého diskurzu.82
(Capra, 1996)
Od druhé poloviny 20. století jsme však možná svědky nového sbližování vědy
a náboženství. Podle Stephena Jay Goulda (1999) existuje „magisterium vědy“ a „magisterium víry“.83 Věda a víra jsou dvě nezávislé domény.
Magisterium víry je založeno na Božím zjevení a je to vlastně výklad (interpretace)
tohoto zjevení. Je kompetentní pro duchovní a morální aspekty života a učí absolutní
a neměnné pravdy spásy. Magisterium vědy naproti tomu obsahuje to, čeho se lidé
dobrali vlastním rozumem a v dané historické situaci. Toto učení se stále reviduje,
zdokonaluje a je ve vývoji.
Věda je racionální, „objektivní“ a hledá, jak svět funguje. Je však ohrožována virem
„pýchy rozumu“ a v posledních čtyřech stoletích také mechanistickým pojetím (viděním
světa jako „stroje“, který se dá rozložit na součástky, a tím jej pochopit).
Víra je subjektivní, více intuitivní, hledající smysl tohoto světa a našeho místa v něm.
Jestliže vědu ohrožuje pýcha rozumu a přežívající vidění světa, pak víru ohrožuje extrémní fundamentalismus.84
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Proti tomuto mechanistickému pojetí světa se účinně postavila až teorie systémů, rozvinutá ve
20. století. Systémům nemůžeme porozumět na základě jejich analýzy. Podle systémové teorie jsou
totiž základními, esenciálními vlastnostmi organismu nebo živého systému vlastnosti celku, které
nemá žádná jeho část. Tyto vlastnosti vznikají interakcemi a vztahy mezi částmi. (Capra, 1996)
Stephen J. Gould použil tyto pojmy v knize Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of
Life (Skály věků: Věda a náboženství v plnosti života).
Fundamentalismus je choroba víry, která se chtěla opevnit ve stínech minulosti před zneklidňující
složitostí světa. (Halík, 2009)
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7.1

Fyzika – až na hranice přirozeného světa

Věda, především fyzika, za posledních sto let prošla radikálním odklonem od pojetí
světa jako stroje. Einsteinova teorie relativity ukázala, že prostor a čas nemusí být tím,
čím se zdají být. Prostor se zakřivuje, čas se mění v závislosti na rychlosti pohybu pozorovatele a při dosažení rychlosti světla by se zcela zastavil.85
Ještě více nepochopitelná než teorie relativity je kvantová fyzika a mechanika. Hmota
se stává „méně hmotnou“. Hranice mezi materiálním a nemateriálním se začínají rozostřovat, jedno může přecházet v druhé. Velkým problémem dnešní fyziky je, že má dvě
teorie. Jedna je klasická newtonovská fyzika pro náš svět, který známe z každodenní
zkušenosti. A pak je to kvantová fyzika, kde Newtonovy zákony nestačí.
V atomárním světě se podle Heisenbergova principu neurčitosti elektron chová
jako částice, ale také jako vlnění. Můžeme znát buď cestu elektronu, jak se pohybuje
prostorem, nebo můžeme vědět, kde se elektron v daném okamžiku nachází. Nemůžeme
však znát obojí. (Bryson, 2003)
Většina vědců věří, že princip neurčitosti je základní nevyhnutelnou vlastností světa. A tento princip říká, že není jedna budoucnost, ale mnoho možných budoucností.
Stephen Hawking (1988) k tomu uvádí: Kvantová mechanika nepředpovídá jediný konečný výsledek pozorování. Místo toho předpovídá množství různých výstupů a ukazuje
nám, jak pravděpodobný každý z nich je.
Mohli bychom spekulovat, že tímto způsobem Bůh „umístil“ do světa možnost fungování svobodné vůle. Svět není determinovaný (předurčený). Existují možné, různě
pravděpodobné budoucnosti, ale ne budoucnost jediná.
Dosud tedy máme dva druhy fyzikálních zákonů – jeden pro makrosvět, druhý pro
mikrosvět (svět velmi malých částic). Einstein se do konce svého života snažil o velkou,
sjednocující teorii, ale tu nemáme dodnes. Tato teorie je ve fyzice nazývána teorie všeho
nebo také jednotná teorie pole.
Albert Einstein to kdysi nazval čtením Boží mysli. Tvrdil, že pokud bychom byli
schopni shrnout všechny fyzikální zákony přírody do jediné konzistentní soustavy rovnic, mohli bychom na jejich základě vysvětlit všechny vlastnosti vesmíru.
Spisovatel Arthur C. Clarke napsal, že každá rozvinutější technologie je nerozeznatelná od kouzla. V tomto smyslu bude věda velmi pravděpodobně schopna vyprodukovat mnoho „kouzel“, která budou mít jediné omezení – budou muset respektovat
fyzikální zákony platné ve vesmíru.
Fyzik a popularizátor vědy Michio Kaku (2013) uvádí řadu příkladů „kouzel“, která
díky vědě pravděpodobně zvládneme do konce 21. století. Budeme schopni manipulovat
s objekty silou své mysli. Získáme telekinetické schopnosti. Počítače schopné číst naše
myšlenky dokážou plnit naše přání. Pomocí biotechnologie budeme vytvářet dokonalá
těla a prodlužovat délku svého života. Budeme též schopni vytvářet formy života, jež
85
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Podle současného stavu poznání nic nemůže dosáhnout rychlosti světla, ovšem s jedinou výjimkou. Rychlostí světla putuje světlo, a sice proto, že se nejedná o materiální objekt (jeho hmotnost
je nulová).

na Zemi nikdy nebyly. Díky nanotechnologii budeme moci vzít předmět a změnit jej
na něco jiného, vytvářet něco zdánlivě z ničeho. Svými stroji budeme schopni získávat
neomezenou energii hvězd. Budeme mít na dosah vyslání vesmírných lodí k výzkumu
blízkých hvězd.
Čipy budou tak levné a dostupné, že budou všude kolem nás – v oblečení, v nábytku,
ve stěnách, v našem těle. Všechny budou napojeny na internet. Čipy budou plnit naše
přání, kamkoli se pohneme. Vkročíme do místnosti a budeme mentálně ovládat počítač,
jenž zase bude ovládat věci kolem nás (počítač bude velmi přesně skenovat náš mozek
a určovat, jaké jsou naše myšlenky podle přesné lokalizace právě aktivních oblastí
v mozku).
Problém je, že přes všechny tyto fascinující možnosti bude člověk rozpolcen ve své
náchylnosti k dobrému i ke zlému. Věda vytváří stejné množství problémů, kolik jich
vyřeší, jen vždy na vyšší úrovni.
Aldoux Huxley v románu Konec civilizace (1932) psal o dětech, které se budou rodit
ze zkumavky, protože dojde k oddělení plození a sexu. Očekával hierarchický svět, kde
lékaři úmyslně klonují lidská embrya s mozkovou vadou, z nichž vyrůstají sluhové
vládnoucí elity. Lidé jsou roztříděni podle stupně psychického poškození mozku,
počínaje Alfami, což jsou lidé dokonalí a předurčení k vládnutí, a konče Epsilony, což
jsou jen mentálně zaostalí otroci. Technika, místo aby osvobodila lidstvo od chudoby,
nevědomosti a chorob, se stala noční můrou a udržovala umělou a zkaženou stabilitu
za cenu zotročení celé populace.
Čeká nás přechod od kapitalismu zboží ke kapitalismu intelektu. Na rozdíl od zboží
je k vytvoření intelektuálního kapitálu třeba člověka vychovávat, kultivovat a vzdělávat,
což vyžaduje desetiletí osobního úsilí. Tím snad také budeme schopni alespoň částečně
rizika spojená s rozvojem vědy eliminovat.
Vyjádřeno slovy současného amerického spisovatele Stevena G. Posta: Od Aristotela
po Tomáše Akvinského dokonalost znamenala moudrost zakotvenou ve zkušenosti a ve
vztazích, které nás učí normálnímu životu prostřednictvím příkladu. Naše zdokonalení
nespočívá v genetickém vylepšování, nýbrž v zušlechtění charakteru.
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Infobox: Podivuhodné vlastnosti světla a pátý rozměr
Fyzikové považovali dříve pátý rozměr za kuriozitu, pro vyšší dimenze se nenašel žádný důkaz.
V roce 1919 vyšel Theodor Kaluza z Einsteinovy obecné teorie relativity, umístil ji však do pěti
rozměrů (jeden rozměr časový a čtyři prostorové, protože čas je čtvrtým prostoročasovým
rozměrem). Když se pátý rozměr stále zmenšuje, rovnice se podivuhodně rozštěpí na dvě
části. Jedna popisuje standardní Einsteinovu teorii relativity, z druhé se však stává Maxwellova
teorie světla!
Po léta neměli fyzikové jasno v tom, že pokud je světlo vlnění, co se pak vlní? Světlo prochází
miliardami světelných let prázdného prostoru, to je však vzduchoprázdné, bez jakékoliv látky.
Co se tedy ve vzduchoprázdnu vlní? S Kaluzovou teorií jsme získali konkrétní návrh, jak problém zodpovědět: světlo jsou záchvěvy pátého rozměru. Maxwellovy rovnice přesně popisující
všechny vlastnosti světla jsou vlastně rovnicemi pro vlnění v pátém rozměru.
Možná tedy tajemství světla leží v pátém rozměru. Je to řešení, které jako by poskytovalo
elegantní sjednocení světla a gravitace.
Představme si ryby plovoucí v mělké nádrži. Možná si nikdy nepřipustí myšlenku třetího
rozměru, protože jejich oči směřují do stran a plavat mohou jen dopředu, dozadu, vlevo
a vpravo. Třetí rozměr by jim mohl připadat nemožný. Pak však začne pršet. Třetí rozměr
vidět nemohou, jasně však vidí stíny vlnek na povrchu nádrže. Stejným způsobem vysvětluje
Kaluzova teorie světlo jako vlnky na pátém rozměru. (Kaku, 2010)

Úvahou o pátém rozměru (viz infobox) jsme se dostali na hranici reality a fantazie.
Matematici umí pracovat ve svých abstrakcích s mnoha rozměry. Ve snaze o vytvoření teorie, která by sjednotila newtonovskou fyziku s kvantovou fyzikou, se dostali
k jedenácti rozměrům. V reálném životě jsme však schopni vnímat čtyři rozměry (tři
prostorové a jeden časový rozměr, tedy časoprostorové kontinuum).
Na hranici reality a fantazie nebo reality a fikce jsou také úvahy o mimozemských
civilizacích. Pokud bychom se s vyspělou mimozemskou civilizací setkali, zásadně by to
náš další vývoj ovlivnilo. Byli by k nám mimozemšťané přátelští, či nepřátelští? Dokázali
bychom s nimi komunikovat? A pokud ano, rozlišovali by svět na přirozený a nadpřirozený? Jaké by bylo jejich svědectví o Bohu? Znali by Ježíše Krista?
Víme, že jen v naší galaxii je více než sto miliard hvězd a mnohé mají planetární
systémy. Víme už také o několika planetách mimo naši sluneční soustavu, které se
nacházejí v obyvatelné zóně. To znamená, že by se tam mohla vyskytovat voda, a tedy
možná i život.
Na druhou stranu od každé potenciální mimozemské civilizace nás dělí obrovská
prostorová i časová vzdálenost. Proxima Centauri, která je součástí shluku tří hvězd Alfa
Centauri, je vzdálená 4,3 světelných let. Dosáhnout této hvězdy by s dnešní kosmickou
lodí trvalo 25 000 let. Známá hvězda Sírius je o dalších 4,6 světelných let vzdálenější.86
Na Zemi probíhá vývoj savců přibližně 65 milionů let a evoluce moderních lidí
(Homo sapiens) asi 200 tisíc let. První civilizace se objevují až v době po poslední době
86
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Robert Temple v knize The Sirius Mystery (Tajemství hvězdy Sírius, 1976) píše o přírodním kmeni
Dogonů v africkém státě Mali, který má pozoruhodně přesné znalosti o této hvězdě. Dogonové
sami věří, že civilizaci založili návštěvníci ze Síria.

ledové, přibližně před 6000–12 000 lety. Vesmír je starý více než 13 miliard let. Je tedy
extrémně nepravděpodobné, že bychom se setkali s mimozemskou civilizací ve stejný
čas na přibližně stejném evolučním vývoji.
Pokud by byla mimozemská civilizace na nižším evolučním vývoji, nebude mít
prostředky k tomu, aby o sobě dala vědět. Pokud by byla na vyšším evolučním vývoji,
budeme v situaci šimpanze, který se snaží pochopit, co je člověk.
Přesto se v historii i v moderní době objevují náznaky, že jsme tu snad mohli mít
návštěvníky z vesmíru, že jsme dokonce možná jejich potomky nebo že nás „vyšlechtili“
(např. úpravou našeho genetického kódu), a tím vyčlenili ze živočišné říše.
Historicky už prorok Ezechiel, který žil v 6. století př. n. l. měl vize ohnivého mraku,
který se pozoruhodně podobá moderním příběhům o mimozemšťanech. V První knize
Mojžíšově je záhadná zmínka o tom, jak si „synové Božští“ brali půvabné lidské dcery
a ty pak rodily zrůdy, resp. bohatýry dávnověku. (Gn 6, 1–4)
Knihy propagující hypotézu návštěvy „mimozemšťanů“ neměly velký ohlas až
do roku 1969, kdy vyšla Erichu Dänikenovi v angličtině kniha Chariots of the Gods?
Unsolved Mysteries of the Past (Kočáry bohů? Nerozluštěná tajemství minulosti). V ní
rozvíjí domněnku, že mimozemšťané navštívili v dávných dobách Zemi, aby se spojili
s lidským pokolením, a předali mu tak své poznání. Ta byla, alespoň prozatím, odmítnuta jak vědci, tak teology.
UFO (z anglického unidentified flying objects – neidentifikované létající objekty) je
tedy fenoménem na hranici reality a fantazie nebo možná spíše na hranici reality a fikce,
má však potenciál ovlivnit směřování naší civilizace.
Této hypotetické možnosti však není třeba věnovat příliš mnoho pozornosti a upínat
se k ní na úkor našich ryze pozemských problémů a výzev: V posledních dvou generacích
se lidstvo téměř pobláznilo otázkou, zda jsou či nejsou ve vesmíru bytosti a jejich civilizace
podobná nám, zda se snad někdy dotkly naší planety, resp. zda se s nimi někdy setkáme.
Zdá se však, že přes všechny závratné těžkosti takovéto snahy přece jen bude člověku naší
planety vlastně snadnějším úkolem najít ve vesmíru takové bytosti než znovu najít sama
sebe. (Machovec, 1998)

7.2

Proroci a zázraky – zjevené pravdy

Všechna tři monoteistická náboženství (židovství, křesťanství, islám) mají svoje proroky,
kteří zprostředkovávali zjevené pravdy z nadpřirozeného světa. Protože, jak vyznavači
těchto náboženství věří, jsou to pravdy zjevené od Boha, jsou z nadpřirozeného světa
a lidským rozumem jsou nepoznatelné.
Starý zákon obsahuje knihy, které psali proroci. Podle židovské tradice mezi ně
patří: kniha Jozue, kniha Soudců, 1. a 2. kniha Samuelova, 1. a 2. kniha královská,
kniha Izajáš, kniha Jeremjáš a kniha Ezechiel. Mezi další starozákonní proroky židovská tradice řadí Ozeáše, Jóela, Ámose, Abdijáše, Jonáše, Micheáše, Nahuma, Abakuka,
Sofonjáše, Ageuse, Zacharjáše a Malachiáše.
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Křesťanství tyto proroky a prorocké knihy také přijímá, mezi nejvýznamnější starozákonní proroky však řadí Izajáše, Jeremjáše, Ezechiela a také proroka Daniela.87
Křesťanství považuje za největšího proroka Ježíše Krista, ale ve skutečnosti za mnohem víc než proroka. Křesťané jej považují za očekávaného Mesiáše,88 Spasitele lidstva
a Božího syna. Islám uznává Ježíše Krista za velkého proroka, ale za posledního a největšího z proroků považuje Mohameda.
Proroci jsou lidé z tohoto světa, kteří nám „z Božího vnuknutí“ předávají poselství ze
světa nadpřirozeného. Problém samozřejmě bývá rozeznat pravé proroky od falešných
a pravá poselství od těch lživých.
Všechna tři monoteistická náboženství také věří v anděly, kteří jsou posly z nadpřirozeného světa. Anděl je nadpřirozená duchovní bytost podřízená Bohu a je prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Padlí andělé (tedy ti, kteří se vzepřeli Bohu) jsou
v křesťanství nazýváni démony.
V křesťanství (v Novém zákoně) například anděl předpovídá narození Jana Křtitele
Zachariášovi nebo narození Krista Panně Marii. Ve snu Josefovi sděluje původ
Mariina těhotenství a pošle ho i s rodinou do Egypta, aby byl malý Ježíš zachráněn
před Herodem. Andělé také zvěstují Ježíšovo zmrtvýchvstání či několikrát vysvobozují
zatčené apoštoly z vězení.
Proroci někdy dosvědčovali svá tvrzení konáním zázraků, často zázračnými uzdraveními, která se vymykají racionálnímu vysvětlení.
Zázraky popírají přírodní zákony a v jejich existenci můžeme či nemusíme věřit.
Nový zákon zachycuje mnoho Kristových zázraků, které činil jako důkaz své nadpřirozené moci, jako podporu svého tvrzení, že je Boží syn. Zázraky také konali apoštolové
(Kristovi žáci) a po nich řada dalších křesťanů v průběhu dvou tisíciletí.
V moderní době jsou slavná především tři zjevení Panny Marie, která jsou provázena řadou zázraků, především zázračných (tedy moderní medicínou nevysvětlitelných) uzdravení. Jedná se o zjevení v Lurdech (Francie), ve Fatimě (Portugalsko)
a v Medžugorje (bývalá Jugoslávie, dnes Bosna a Hercegovina). Vizionáři byly v těchto
případech děti, ostatní přítomní v době zjevení nevnímali nic.
Zázraky nejsou podmínkou víry. Říká se naopak, že kdo pro potvrzení víry vyžaduje
zázraky, má víru slabou.
Jedna pasáž z Nového zákona je v této souvislosti velmi zajímavá – když Ježíš Kristus
přijde do svého kraje a nevykoná zde zázraky pro nevíru místních obyvatel:
Když přišla sobota, počal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali:
„Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí
jeho rukama! Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův?
A nejsou jeho sestry tady u nás?“ A byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl: „Prorok
87
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Daniel byl židovským zajatcem v babylonské říši (kniha Daniel pojednává o období přibližně
od roku 618 př. n. l. do roku 536 př. n. l.). Měl od Boha dar vykládat sny. Křesťanství považuje
Danielovy apokalyptické předpovědi za mesiášské proroctví o Ježíši Kristu. Navazuje na něj další
apokalyptické proroctví, Zjevení Janovo v Novém zákoně.
Mesiáš neboli „pomazaný“ znamená osobu zasvěcenou svatým olejem k úkolům stanoveným
Bohem, ať už jde o krále, kněze nebo proroka.

není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě.“ A nemohl tam učinit
žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. (Mk 6, 2–5)
Z pohledu věřícího člověka je to silné sdělení, protože Ježíš byl Boží syn, a přesto jej nevíra (nedůvěra) bližních odradila od konání zázraků. To může aspoň v náznaku vysvětlovat,
proč i obyčejní lidé, avšak s paranormálními schopnostmi, často při experimentech selžou.
Nemusí být nezbytně podvodníci, jen je možná výrazně ovlivňuje vědomí (důvěra či
nedůvěra) přítomných, a to poznamená výsledek experimentu. V kvantové fyzice také
s údivem poznáváme, že jsou subatomární částice ovlivňovány pozorovatelem.
Proroci se dnes už neobjevují, alespoň v rámci tří monoteistických náboženství ne.
Židé čekají na příchod Mesiáše, nikoliv na příchod dalších proroků. Křesťané čekají
na druhý příchod Ježíše Krista, dobu proroků pokládají za uzavřenou už dva tisíce let.
Muslimové považují Mohameda za posledního z proroků a dalšího už také nečekají.
V západní civilizaci do jisté míry převzala úlohu proroků věda. Nesděluje sice Boží
poselství, ale je schopna odhalovat nová a nová tajemství přírody a své poznání nabízí
ve prospěch rozvoje lidského společenství.
Zázraky se naopak dějí, a domnívám se, že celkem často. Nejde jen o výše zmíněné
zázraky s náboženským podtextem. Denně se odehrávají na světě desítky, stovky, možná
tisíce případů, které věda zatím neumí vysvětlit. Statistika „zázračných uzdravení“ ve
světě (uzdravení bez racionálního vysvětlení) by byla impozantní, pokud by se tyto jevy
systematicky sledovaly a vyhodnocovaly.
Někdy zbytečně přehlížíme a podceňujeme věci, které se dějí kolem nás. Jak si ukážeme v následující kapitole, podobné je to se zážitky blízké smrti. Ještě před padesáti
lety by většina lidí jejich existenci popřela nebo by je považovala přinejmenším za něco
naprosto ojedinělého. Pak je začal systematicky studovat americký lékař Raymond A.
Moody (2007) a další badatelé. Otevřela se před námi fascinující oblast bádání a zjistili
jsme, že tyto zážitky nejsou zdaleka tak ojedinělé, jak jsme si mysleli.
Proroci a zázraky jsou jedním ze způsobů, jak komunikuje nadpřirozený svět se světem přirozeným. Nepodléhají (alespoň prozatím) racionálnímu vysvětlení, a proto nespadají do kompetence magisteria vědy, ale magisteria víry. To, že zázraky nedokážeme
vědeckými metodami vysvětlit, neznamená, že neexistují a že bychom je měli ignorovat.

7.3

Cesta k hranicím nadpřirozena

Existenci změněných stavů vědomí (zabývali jsme se jimi podrobněji v podkapitole
4.5) může těžko popírat i velmi skeptický člověk. Moody (2007), ale také další badatelé
potvrzují, že lidé v situacích blízkých smrti měli prožitky opuštění vlastního těla (tzv.
out of body experience – OOBE).
Moody je psycholog a lékař a několik desítek let studoval prožitky lidí ve stavu
klinické smrti. Na základě zkušeností několika tisíc lidí, kteří prožili klinickou smrt,
sestavil seznam devíti prožitků, které lidé v průběhu klinické smrti měli (obvykle měli
lidé jen několik druhů prožitků ze zmíněných devíti):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

slyšení zvláštních zvuků (připomínajících bzučení);
pocity vnitřního klidu a nepřítomnost bolesti;
opuštění vlastního těla;
pocity putování skrze tunel;
pocit povznesení do nebe;
vidění jiných, obvykle blízkých lidí (zemřelých příbuzných);
setkání s duchovní (světelnou) bytostí;
„promítnutí“ vlastního života jako v panoramatickém filmu;
pocit zdráhání vrátit se zpět do života.

Tyto prožitky nejsou vědeckým důkazem posmrtného života (což Moody sám zdůrazňuje). Člověk, který je přesvědčen, že vědomí je vlastností vysoce organizované hmoty,
může považovat tyto stavy za mimořádnou aktivitu mozku v době jeho odumírání nebo
extrémního ohrožení.
Všichni lidé, kteří těmito stavy změněného vědomí prošli, tvrdili, že se po této zkušenosti stali mnohem vyrovnanějšími a nebáli se smrti. Uváděli, že si uvědomili, jak
velký dar je život, a měli předsevzetí naplnit jeho zbývající část co nejlépe.89
Později Moody rozšířil svůj výzkum o zážitky sdílené smrti. Jsou to zážitky prožité
někým blízkým umírajícího člověka, který společně s ním prožije některé kroky přechodu „na druhou stranu“. Je důležité si uvědomit, že tyto zážitky má zdravý člověk.
Nemůže tedy jít o mimořádnou aktivitu mozku v době jeho odumírání. Navíc pokud
mají stejné vidění umírající i živý člověk, není možné je považovat za halucinaci. Moody
proto tvrdí, že zážitky sdílené smrti nás přivádějí k důkazu existence posmrtného života
blíž než cokoli jiného, dokonce blíž než zážitky blízké smrti.90
Ani zážitky sdílené smrti nejsou důkazem posmrtného života. Věda vyžaduje, aby se
experiment dal libovolně zopakovat za přesně určených podmínek. Zážitky související
se smrtí se zopakovat nedají. Jsou to subjektivní události, které může vidět a interpretovat pouze pozorovatel.
U zážitků sdílené smrti existuje, podobně jako u zážitků blízké smrti, několik společných prožitků. Jedná se o následující prvky, které vytvářejí zážitky sdílené smrti:
1. Změněná geometrie. Místnost zdánlivě změní tvar, ale mimoto se také otvírá
k „alternativní realitě“, kde čas není činitelem. Jedna žena popsala pocit, který toto
provázel: Jako by duchové mohli hledět dovnitř a viděli nás, ale my je ne. Většina
toho, co se ve světě děje, se odehrává za scénou, a to, co vidíme, je jen povrch, kde je

89

90
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Lidé, kteří byli „mrtví“, sahají po analogiích, které líčí smrt jako přechod z jednoho stavu do jiného.
Jako výstup na vyšší rovinu bytí. Během toho, co obrazy probíhaly před jejich duševním zrakem,
jim poukazovala světelná bytost na význam především dvou věcí v životě: aby se naučili milovat
jiné bytosti a získávali vědomosti. (Moody, 2007)
Tyto zážitky sdílené smrti se dají těžko popsat, ale obvykle ti, kteří je prožili, se to snaží vyjádřit
následujícími slovy: Látka vesmíru se jakoby roztrhla a na chvíli jsme pocítili energii toho místa,
nazývaného nebe. Cítil jsem, že jsem opustil své fyzické tělo a vstoupil jsem do jiné dimenze. (Moody,
Perry, 2011)

2.

3.
4.

5.

6.

7.

ta funkční část. V okamžiku smrti se otvírají jakási dvířka a vedou do jiné a větší
dimenze.
Mystické světlo. Zážitek světla je jeden z nejhlubších zážitků blízké smrti. Vyskytuje
se také v mnoha zážitcích sdílené smrti. Bývá popisováno jako „křišťálové světlo“,
světlo, které vyzařuje „čistou lásku a mír“. Prohlubuje lidskou moudrost, napomáhá
duchovnímu přerodu. Je to právě setkání s mystickým světlem, které nejspíše vede
k pozitivním změnám osobnosti lidí. Patří mezi faktory proměny i při zážitcích
sdílené smrti.
Hudba a hudební zvuky. Při zážitcích sdílené smrti jsou často vnímány hudební
zvuky. Někdy o těch zvucích hovoří jak umírající, tak osoba v jeho blízkosti, jindy
přítomní vnímají přímo hudbu.
Zážitek pobytu mimo tělo. Pocit, že se člověk ocitne mimo své tělo, je u zážitků
sdílené smrti poměrně běžný. Subjekt pocítí příval neobyčejně silné energie nebo
slyší prudký zvuk. Najednou zjistí, že pozoruje ze vzdálené perspektivy scénu pod
sebou. Zážitky pobytu mimo tělo patří také k nejrozšířenějším jevům, které provázejí
zážitky blízké smrti.
Spoluprožití zpětného panoramatického pohledu. „Spoluprožití“ zpětného panoramatického pohledu přináší intenzivní prožitek pozemského života. Může jít buď
o celý život jedince (umírající osoby) nebo jenom o určité významné úseky. Sdílený
nebo „spoluprožitý“ zpětný pohled se liší od těch, které se vyskytují v zážitcích blízké
smrti. Osoba, která je má, není sama na pokraji smrti, ale sdílí panoramatický zpětný
pohled na život umírajícího.
Setkání s mimozemskou nebo „nebeskou“ říší. Návštěva „nebeské říše“ (místo mimo
naši Zemi) patří k nejobvyklejším prvkům zážitků blízké smrti. V této „nebeské říši“
bývá hranice, za kterou nesmí živý člověk umírajícího následovat. Hranice, která
se objevuje v zážitcích jak blízké, tak i sdílené smrti, bývá většinou něco jako most,
řeka či jemné upozornění od umírajícího.
Mlžný opar. Ti, kdo jsou u úmrtního lože, často vídají mlžný opar, který se v okamžiku jeho smrti zvedá z těla umírajícího. Jako by umírající opustil své tělo v podobě
oblaku.

Zážitky sdílené smrti jsou charakterizovány uvedenými prvky, ale zatím se nepodařilo
získat svědectví člověka, který by jich zažil všech sedm najednou. Žádná případová studie však také neobsahuje jenom jeden z nich, vždy se jedná o prožitek několika prvků.
K prožití zážitků blízké nebo sdílené smrti není nutné náboženské cítění ani víra
v posmrtný život. Zážitky jsou stejné pro věřící i nevěřící. Také lidé odlišných kultur
mají zážitky, které obsahují stejné prvky. Tyto zážitky se také vyskytují u mužů a žen
přibližně ve stejné míře.
Pojem posmrtného života se dost možná zrodil právě z takovýchto zážitků. Pradávný
člověk se pravděpodobně stal svědkem posmrtného života prostřednictvím zážitků
blízké smrti a potom svým blízkým vyprávěl, co viděl na druhé straně.
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Egyptské náboženství má své kořeny ve sdělování zážitků blízké smrti. Existuje
Egyptská kniha mrtvých,91 ale také např. Tibetská kniha mrtvých, které jsou průvodci
na cestě branou smrti.
Egypt se považuje za první zemi, která praktikovala organizovanou formu náboženství věřícího ve vzkříšení. Ke sjednocení starověkého Egypta došlo pravděpodobně
nejenom díky novým a lepším zemědělským metodám, ale i tím, že se různé kmeny
sjednotily spirituálně. Zážitky blízké a sdílené smrti se asi staly silnou oporou staré
egyptské společnosti. (Moody, Perry, 2011)
Moody naznačuje dvě hypotézy, dva možné způsoby vysvětlení zážitků sdílené smrti:
1. Jeden ze smyslů, který se může vztahovat k takovým jevům, jako jsou zážitky sdílené
smrti, je empatický systém lidského mozku. Tento systém je tvořen zrcadlovými
neurony; mozkovými buňkami, které začnou fungovat, když pozorujeme někoho
dělat třeba i nepatrné pohyby. Podle Barbary Wildové z univerzity v německém
Tübingenu tento neuron umožňuje některým lidem „pocítit slabý odlesk skutečných
emocí svých společníků“, vpouští je do emocionálního života druhých. Zrcadlové
neurony vysvětlují, proč mohou být pocity štěstí nebo naopak stavy deprese nakažlivé. Zrcadlové neurony by mohly být také vysvětlením zážitků sdílené smrti.
		 Prostřednictvím těchto neuronů by mohlo dojít k jisté formě přenosu myšlenek
ve chvíli smrti, která by zpřístupnila myšlenky a pocity umírajícího osobě, která je
skutečně empatická.
2. Další možné vysvětlení zážitků sdílené smrti pochází od Dr. Melvina Morseho.
Rozpracoval hypotézu, že pravý spánkový lalok lidského mozku je v podstatě „plošný
spoj mysticismu“, který nám umožňuje přístup k „vyšší skutečnosti“ mystického
vědomí. Kdykoliv se odehraje nějaká mystická událost, s největší pravděpodobností
to stimuluje tuto oblast. Podle Dr. Morseho máme v mozku určitou část, která je ve
styku s tím, čemu říkáme mystické věci. Tento „plošný spoj“ je náš způsob komunikace s božskou bytostí.
Obě vysvětlení jsou však zatím jen domněnky a pravdivá nemusí být ani jedna. Průchod
„branou onoho světa“ zůstává tajemstvím, a možná jím i zůstane napořád. Nicméně
zážitky blízké smrti a zejména sdílené smrti nám dost možná nabízejí dostat se do
velmi těsné blízkosti světu nadpřirozenému. Tento svět jako by nás skrze tyto zážitky
povzbuzoval, ať do něj letmo nahlédneme. Společným rysem zážitků blízké i sdílené
smrti je naděje, usmíření, proměna.
Všichni lidé, kteří tyto zážitky měli, tvrdí, že už se smrti nebojí, ale zároveň si uvědomují, jak veliká milost a dar je možnost prožívat tento pozemský život. Žít pozemský
život, ale snažit se být vnímavý i vůči světu nadpřirozenému je jedna z největších výzev,
která před člověkem i před lidským společenstvím stojí.
V různých dobách se k tomuto tématu vyjadřovaly velké osobnosti našich dějin,
které jsou nám dodnes inspirací a vzorem. Zmíníme za všechny jen tři příklady:
91
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Egypťané napsali o zážitcích blízké a sdílené smrti knihu Vstoupit do světla, archeologové jí však
dali jméno Egyptská kniha mrtvých.

Apoštol Pavel v Listu Korintským: Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní… Hle odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. (1K 15, 44; 51)
Elizabeth Kübler-Rossová (1969), která věnovala svůj život práci s pacienty bez
vyhlídky na uzdravení, říká: Smrt může být snad vůbec největší zážitek. Teď si uvědomujeme, že nemusíme léčit tak, abychom uzdravili. Musíme jenom poskytnout léky tišící
bolest, laskavost a přátelství. Umírání je stejně přirozené jako zrození.
A konečně jezuitský kněz Pierre Teilhard de Chardin (1989), který věnoval podstatnou část svého života hledání konečného cíle vesmírné evoluce, tvrdí: Nejsme lidské
bytosti se spirituální zkušeností. Jsme duchovní bytosti s lidskou zkušeností.
Jediný skutečný rozdíl mezi lidmi a zbytkem živočišné říše tedy spočívá v tom, že
klademe důraz na porozumění smrtelnosti a víru v duchovní život. V lidské mysli je
něco, co potřebuje být v důvěrném kontaktu s nějakou vyšší silou. (Moody, Perry, 2011)
Infobox: Život před životem a reinkarnace
Moody se zabýval nejen „životem po životě“, ale také „životem před životem“. (Moody, Perry,
2008) Ve stavu hypnózy může člověk projít své „minulé životy“, i když Moody zdůrazňuje, že
tyto prožitky nejsou důkazem reinkarnace.
„Minulými životy“ se zabýval také Stanislav Grof. (Grof, Bennett, 1999) Během hypnózy tito
lidé při prožitcích často dramaticky změnili své fyzické vzevření i chování (výrazy obličeje,
tělesný postoj, gesta, citové reakce a myšlenkové pochody mohly zcela převzít charakteristické
rysy dotyčného předka). Grof i Moody byli svědky toho, jak lidé prožívající jiné životy hovořili
jazyky, které prokazatelně nemohli znát, a to včetně jazyků archaických.
Reinkarnace je zajímavý fenomén právě proto, jak rozporuplně je vnímána. Tradiční věda
i současné křesťanství ideu převtělování odmítají. Reinkarnace a karma jsou však základními pilíři hlavních indických náboženství – hinduismu, buddhismu, džinismu, sikkhismu
a dalších. Ve starověkém Řecku zahrnovalo několik myšlenkových škol víru v reinkarnaci.
Mezi židy toto učení převzali esejští, farizeové a další židovské skupiny. Stejný názor zastávali
neoplatonici a gnostici, tvořili také významnou součást kabalistické teorie středověkých židů.
Podobně různé africké kmeny, američtí indiáni předkolumbovské kultury, obyvatelé Polynésie
či v Evropě Keltové měli podobné představy. Víra v reinkarnaci byla také součástí raného
mystického křesťanství. (Grof, Bennett, 1999)
Ve změněných stavech vědomí tedy máme schopnost prožívat dávné lidské prožitky, což
však neznamená, že jsou to naše vlastní prožitky. Z nashromážděných poznatků a zkušeností
nicméně Stanislav Grof vyvodil tento závěr: Ti, kdo odmítají připustit, že tato oblast stojí za
seriózní studium, musí být buď neinformovaní nebo nesmírně zaujatí. Existují různé způsoby,
jak tytéž údaje interpretovat. Příliš se neliší od kterékoli jiné vědecké otázky. Teorie gravitace
není totéž jako fakt gravitace a tyto dvě skutečnosti by se neměly zaměňovat. Mnoho lidí odmítá
brát vážně prožitky minulých životů, protože se jim nelíbí teorie reinkarnace. Takový přístup má
málo společného s vědou. Jistě by nás nenapadlo aplikovat stejný způsob uvažování na gravitaci,
což by znamenalo popírat, že předměty padají, protože se nám nelíbí teorie, která to vysvětluje.

Otázkami, co se děje s člověkem na hranici života a smrti, resp. co se děje po biologické
smrti, se zabýval ve 20. století neprávem opomíjený badatel v oblasti parapsychologie,
Břetislav Kafka. Ten provedl pravděpodobně více než 50 000 pokusů se svými subjekty
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ve stavu hypnózy.92 Tvrdil, že v hypnotickém spánku se uvolňuje podvědomá činnost
a začínají se projevovat úžasné schopnosti lidské duše. (Kafka, 1999) Výsledky jeho
pokusů se do jisté míry podobají svědectvím Raymonda Moodyho.
Podle subjektů uvedených Břetislavem Kafkou do stavu hypnózy duše člověka po
jeho smrti nějakou dobu neví, co se s ní vlastně stalo, nechápe svůj stav. O nic z toho,
co jsme na zemi prožili a naučili se, nepřijdeme. V protonaci93 sice duše vidí svoje
špatné činy, ale ty tam jsou jenom proto, aby ukázaly Boží milosrdenství, duši však už
neděsí ani netrápí. Po smrti jsme však na své cestě osamoceni, jdou s námi jen naše
víra a naše skutky.
Několik dnů před smrtí se psychofluid94 pozvolna uvolňuje od těla, od nohou a rukou se postupně stahuje k ramenům a shromažďuje se kolem hlavy. Nemocní většinou
pociťují deset až dvacet hodin před smrtí úlevu. Potom začnou ochabovat smysly a nastává pocit sladké únavy, svoboda a volnost duše s příjemnými stavy. Nejprve odumírá
cit, potom zrak a naposledy sluch.
Smrtelný zápas probíhá zcela mimo vědomí. Duše nemá sílu uvést odumírající
buňky šedé mozkové kůry do činnosti, aby se probudilo vědomí. Duše přechází do
zvláštního stavu pasivity a ochrnutí vůle. Zjevuje se jí celý život.
V těle zůstává ještě po delší dobu oživující zářivá energie psychofluidu. Duše s ním
zůstává spojena různě dlouho, nejdéle však tři dny. Teprve po úplném odpoutání se od
nejjemnější hmoty psychofluidu nastává pro duši procitnutí a probuzení v celé podstatě
všech schopností a mohutností do nového života. (Laštovička, 2012)
Každá duše okusí a prožije na určitou dobu stav částečného nebe. Poté nastupuje
soukromý soud, duše má zhodnotit svůj pozemský život.
Při skutečné smrti není možné nikdy znovu oživit mrtvé tělo. Ani sama duše se při
skutečné smrti nemůže nikdy probrat k životu a tělo oživit. Smrt je však jenom epizoda
v našem pokračujícím životě. (Laštovička, 2012)

7.4

Zapečetěná proroctví o posledních dnech

Apokalyptické předpovědi jsou o naději, nikoli o beznaději. Zjevení sv. Jana končí završením dějin: Hle příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou
jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude,
ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na
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Hypnóza je zvláštní duševní stav připomínající spánek.
Jeden z nejlepších Kafkových subjektů, Eduard Křeček, měl údajně schopnost vnímat v hlubokém
hypnotickém spánku tzv. „světové fluidum“. Je to podle něj zvláštní látka, která prostupuje celý
vesmír a celou naši planetu. Zaznamenává a zachycuje veškeré projevy života na této zemi i v celém
vesmíru. Je to zvláštní látka, kterou Bůh stvořil jako první. Břetislav Kafka a Eduard Křeček to
později nazvali „protonace“, podle řeckého slova „protos“, což znamená první.
Psychofluidem nazýval Kafka energetickou auru, ve které je přítomna lidská duše. Tento psychofluid, resp. energetickou auru je možné vnímat jen v hlubokém hypnotickém spánku.

trůnu, řekl: „Hle, všechno tvořím nové.“ (Zj. 21, 3–5) A dále: Já jsem Alfa i Omega, první
i poslední, počátek i konec. (Zj. 22, 13)
Pokusy o předpovězení „konce světa“ ve smyslu konkrétního data jsou marné.
Druhý příchod Kristův byl prorokován na rok 500, pak na rok 1000. Několik různých
evropských a později amerických „proroků“ určilo jako dobu konce světa rok 1367,
1525, 1689, 1694, 1730, 1826 a 1836. Korejská církev Tami předpověděla Soudný den
na 28. říjen 1992, další předpovědi se týkaly roku 2000. Nedávno se například spekulovalo o tzv. mayském kalendáři a konci věku (resp. o konci světa tak, jak jej známe)
21. prosince 2012.
Apoštolové pravděpodobně očekávali blízký konec světa, i když nebyli tak pošetilí,
aby se jej snažili konkrétně předpovídat: O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé
v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. (Mt. 24, 36) Podobně je Ježíšův výrok zaznamenán
u sv. Marka (Mk. 13, 32)
Jaká budou průvodní znamení, která nás mají varovat a připravit na blížící se konec?
Zmiňuje se o nich jak Matouš ve 24. kapitole, tak Marek ve 13. kapitole a také Lukáš
ve 21. kapitole:
Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou
říkat „já jsem Mesiáš“ a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte,
abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu
a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude
teprve začátek bolestí. (Mt 24, 4–8)
Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška
a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale
kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. (Mt 24, 21–22)
Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce a měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka
přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené
od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe. (Mk 13, 24–27)
Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení
a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a velká znamení z nebes. (L 21, 10–11)
Neboť bude velké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče,
budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané,
dokud se jejich čas neskončí. Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat
strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.
(L 21, 23–26)
Ježíš Kristus nám tedy nechce sdělit určitý čas, je naším údělem žít v nejistotě.
Podobně jako je naším údělem víra, nikoliv jistota existence Boží. „Konec času“ neznáme na úrovni lidských dějin, ale ani na úrovni svého individuálního života.
Konci světa je věnováno Zjevení Janovo, ovšem je to „zapečetěná kniha“, s její
interpretací si nevíme rady. Objevuje se tu pohroma za pohromou. Nejdříve jsou to
hrůzy šesti pečetí. (Zj 6, 1–17) Přichází doba dobývání, vraždění a smrti: A hle, kůň
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sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. (Zj 6, 8) Čtyři jezdci
Apokalypsy zhubí mečem, hladem, morem a dravými šelmami čtvrtinu země.
Bude to také doba pronásledování křesťanů: Spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli
zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. (Zj 6, 9) Nastane velké zemětřesení,
slunce zčerná, měsíc zkrvaví, hvězdy začnou padat na zem. Nebesa zmizí, jako když se
zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstane na svém místě.
Pak je Beránkem (Kristem) rozlomena sedmá pečeť a sedmi andělům, stojícím před
Bohem, je dáno sedm polnic. A jedna katastrofa stíhá další: krupobití a oheň smíšený
s krví padající na zem, kdy třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta; jako by mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře a třetina moře se obrátí v krev a zahyne
třetina mořských tvorů a zničena je třetina lodí; z nebe se zřítí veliká hvězda hořící
jako pochodeň, třetina vod je otrávena; slunce, měsíc i hvězdy potemní, takže den i noc
jsou o třetinu temnější; otevírá se jícen propasti, vyvalí se dým a tím dýmem se zatmí
slunce i všechno ovzduší, z dýmu se vyrojí kobylky, které lidi těžce trýzní; a konečně
jsou při veliké řece Eufratu rozvázáni čtyři andělé, jejichž „jízdních oddílů bylo dvě stě
milionů“, a usmrtí třetinu lidí.
Je to mystické vidění a my můžeme jen hádat, co znamenají jednotlivé hrůzy pečetí
a polnic. Pravděpodobně to bude období válek, klimatických změn, možná dojde ke
srážce s asteroidem, který „otevře jícen propasti“, tedy způsobí rozsáhlá zemětřesení
a vulkanickou činnost. Následkem toho se rozmnoží „kobylky“ – škůdci, kteří lidi budou velmi trápit. Ať už to bude jakkoliv, podstatné a jasné je poselství na konci deváté
kapitoly:
A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů
svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene
i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd
ani čarování, necudností ani krádeží. (Zj 9, 20–21)
Sedmý anděl pak ohlašuje, že lhůta je u konce. (Zj 10, 5–6) Pak se strhne bitva na
nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili,
a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který
sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. (Zj 12, 7–9)
Jedná se opět o mystické vidění, které nedokážeme věrohodně interpretovat. Bitva
o osud člověka a celého lidstva se neodehrává jen na zemi, ale také na nebi. To je však
pro nás, pozemské smrtelníky, „za oponou“, kam nemáme přístup, dokud na této zemi
pobýváme.
Na nebi tedy Michael a jeho andělé vítězí, ale na zemi nastává další doba útrap,
protože „dávný had, ďábel a satan“ je svržen právě sem a zuří:
Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte!
Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti,
protože ví, jak málo času mu zbývá. (Zj 12, 12)
Je předpovězena doba velkého zmatení, lidé nedokážou rozeznat smrtelné nebezpečí,
ochromí je strach a nedokážou rozlišit dobro od zla:
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A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě
svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se
odváží s ní bojovat?“ (Zj 13, 3–4)
Po hrůzách šesti pečetí a šesti polnic přichází sedm andělů s nádobami pohrom,
„naplněných hněvem Boha“ (Zj 15, 7). Tyto „nádoby Božího hněvu“ jsou vylity na zem.
První způsobí zlé, zhoubné vředy u lidí označených znamením dravé šelmy a klekajících před jejím obrazem. Druhá je vylita do moře, které se změní v krev, a všechno
živé v moři zahyne. Třetí změní v krev řeky a prameny vod.
Čtvrtý anděl vylije svoji nádobu na slunce, které pak spaluje lidi svou výhní. Lidé
hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale
neobrátili se, aby mu vzdali čest. (Zj 16, 9)
Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy a v jejím království nastala tma, lidé se
bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od
svých činů. (Zj 16, 10–11)
Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla
připravena cesta králům od východu slunce. (Zj 16, 12)
Schyluje se k rozhodující bitvě mezi dobrem a zlem, kdy z úst draka i z úst dravé
šelmy i z úst lživého proroka vystoupí tři nečistí duchové, duchové ďábelští, kteří činí
zázračná znamení, a ti vyjdou ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den. Místo, kde je shromáždí, se nazývá hebrejsky Harmagedon. (Zj 16, 13–16)
V Janově vidění se odehrává poslední dějství série pohrom a neštěstí:
Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší. Rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení,
a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na Zemi. A to veliké město se
roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. (Zj 16, 19)
Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy, na lidi padaly z nebe kroupy těžké
jako cent; lidé proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná.
(Zj 16, 20–21)
Možná je to vidění globálního nukleárního konfliktu, ale nevíme. Nicméně nukleární konflikt by uvrhl do atmosféry obrovské množství prachu, které by omezilo pronikání slunečního záření možná až o 99 % na dobu několika týdnů. Byla by omezena
fotosyntéza, teploty i v tropech by poklesly k nule, nemluvě o radiaci. Důsledky takového
konfliktu by byly podobné tomu, co se zde odehrálo před 65 miliony lety – Země se
srazila s asteroidem a následně vyhynuli nejen veleještěři, ale také 75 % všech druhů
rostlin a živočichů.
Po této poslední pohromě je satan poražen, spoután a uvržen do propasti na tisíc let,
aby již nemohl klamat národy. Potom bude ještě na krátký čas propuštěn. (Zj 20, 1–3)
Zdá se tedy, že po této největší katastrofě v dějinách a pravděpodobném zdecimování
počtu obyvatel na Zemi nastane „zlatý věk“. Vlády s Kristem se ujmou ti, kteří nepoklekli
před dravou šelmou ani jejím obrazem. (Zj 20, 4)
Člověk bude schopen plně rozvinout své tvůrčí schopnosti a otevřou se nám možnosti, které si dnes stěží umíme představit.
Ale ani to ještě nebude konec. Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého
žaláře a vyjde, aby oklamal národy. Opět je shromáždí k boji a bude jich jako písku
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v moři. Z nebe však sestoupí oheň a pohltí je. Ďábel bude uvržen do jezera, kde hoří
síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. (Zj 20, 7–10)
Jak proběhne toto závěrečné dějství lidského dramatu, je pro nás úplným tajemstvím.
Má to jistě svůj důvod, proč je nám vyústění lidského příběhu na Zemi odhaleno jen
v náznacích, obrazech, zůstává jakoby „za závojem“. Podstatné je, že nám dává naději:
Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě
jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných
v těch knihách. (Zj 20, 12)
Co máme dělat, abychom obstáli, víme: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A také: Miluj svého bližního, jako sám sebe.
Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci. (Mt 22, 37–40) Slovy italského
katolického spisovatele Carla Caretta: Vše se rozpadne, ale zůstává láska, se kterou jsme
budovali tento svět.
Zjevení Janovo končí popisem nového nebe a nové země, kde Bůh bude přebývat
mezi lidmi a smrti, žalu ani nářku ani bolesti už nebude. Nemá smysl pokoušet se představit si „nové nebe a novou zemi“, protože je to mimo dosah našich smyslů i zkušenosti,
je to pravděpodobně mimo prostor a čas našeho vesmíru. Možná, že během „tisícileté
říše“ se nám otevře celý vesmír, ale bude to pořád náš vesmír se svými hvězdami, galaxiemi a čtyřrozměrným časoprostorovým kontinuem. Co bude pak, nevíme, jen můžeme
věřit a doufat, že to bude krásné a my k tomu směřujeme.
Podobně jako je tajemstvím Zjevení Janovo, je „zapečetěná“ i prorocká kniha Daniel.
Mluví se zde o čtyřech královstvích, z nichž to poslední bude nejhorší a povstane z něj
deset králů. Po nich povstane jiný, který sesadí tři krále, bude mluvit proti Nejvyššímu
a bude hubit svaté Nejvyššího, bude se snažit změnit doby95 a zákon. Poté mu bude
odejmuta vladařská moc a bude úplně vyhlazen a zahuben. Království, vladařská moc
a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího.
(Da 7, 17–27)
V dalším vidění David spatří berana a kozla, jak spolu zápasí, a je mu také dáno
vysvětlení: Pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce… Dvourohý beran, kterého jsi viděl, jsou králové médští a perští. Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který
měl mezi očima, je první král. To, že se roh zlomil a místo něho vyvstaly čtyři, znamená,
že vyvstanou čtyři království z toho pronároda, ale nebudou mít jeho sílu. (Da 8, 17–22)
Zde tedy možná Daniel popisuje nejen dobu pro nás budoucí, ale také to, co již bylo
(králové médští a perští, král řecký). Podobně jako ve Zjevení Janově je líčena doba
před koncem světa jako doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby…
Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému, druzí k pohaně
a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy a ti, kteří mnohým dopomáhají
ke spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. (Da 12, 1–3) Daniel je nabádán, aby ta
slova udržoval v tajnosti a zapečetil tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně
pobíhat, ale poznání se rozmnoží. (Da 12, 4)
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Míněny doby k bohoslužbám a svátky.

Zjevení Janovo i kniha Daniel jsou proroctví, která nám snad budou odkryta ve
správný čas, až se poznání rozmnoží. Můžeme se domnívat, že žijeme v posledních
dnech, ale to si mysleli i apoštolové. Stejně tak měli důvod si to myslet křesťané v dobách
velkého pronásledování v Římě nebo později při dobývání Evropy muslimy a při řadě
jiných událostí. Ve 20. století mohly k úvahám o konci časů svádět hrůzy první i druhé
světové války, hrůzy vraždění židů, hrůzy nacismu i komunismu. Prostě nevíme, ale
i bez časového určení můžeme a máme se snažit jednat prozíravě, to je hlavní poselství
obou knih pro dnešní dobu:
Neprosili jsme Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozíravě podle jeho pravdy. (Da 9, 13)
Záhadou, kterou se vzpíráme přijmout, je množství a intenzita popisovaných katastrof a hrůz. I Daniel píše, že se velice zhrozil těch myšlenek, barva mé tváře se změnila,
ale ta slova jsme uchoval ve svém srdci. (Da 7, 28) A dále: Já, Daniel, jsem zůstal bez sebe
a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. (Da 8, 27)
Těžko však Boha obviňovat z krutosti, když si neštěstí způsobujeme sami. Máme
svobodnou vůli, ale svoji svobodu nedokážeme vyvažovat odpovědností.
Můžeme se pokusit vnímat biblická proroctví jako „sebedestruktivní prognózu“.
Bůh nám možná dává obě prorocké knihy týkající se „posledních dnů“ jako náhled do
budoucnosti, kterou můžeme do určité míry ovlivnit a změnit.
Starodávné Ninive také nebylo po varování proroka Jonáše vyhubeno, když se lidé
odvrátili od svých hříchů a dali se na pokání: I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí
od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. – A neučinil tak. (Jon 3,
10) Lidstvo také nebylo zcela zahubeno potopou, když Noe jednal prozíravě a postavil
včas archu.
Je tedy možná do jisté míry v našich rukou, jestli „poslední dny“ budou více „koncem
světa“ nebo proměnou našich srdcí, transformací společnosti. Můžeme doufat a věřit,
že Bůh si nenechá zcela zničit své dílo. Ale jaký bude náš příběh a jeho vyústění, záleží
do značné míry na nás.
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Závěr

Snažit se pochopit „lidský příběh“, ať už na základě magisteria vědy či magisteria víry,
je ošidné.
Podle židovského kalendáře byl rok 2000 (kdy někteří křesťané doufali v Kristův
druhý příchod a „konec času“) rokem 5760, tedy žádné „kulaté výročí“. To by bylo až za
240 let, kdy uplyne 6000 let a mohl by nastat „den sváteční“, ve Zjevení Janově zmiňovaných tisíc let rozkvětu lidstva. Poté by se lidské dějiny s konečnou platností dovršily.
Ale je to jen spekulace. Pokusme se nicméně naznačit možné vyústění lidského příběhu,
i když budeme rezignovat na časový rámec tohoto směřování.
Viktor E. Frankl (2006) tvrdí, že základním zájmem člověka je jeho vůle ke smyslu
(to znamená, že člověk sahá za sebe sama k nějakému smyslu). Opravdové úsilí po
smyslu je podstatný aspekt lidské přirozenosti a sebetranscendence. Vůle ke smyslu je
podle Frankla skutečně specifická potřeba neredukovatelná na jiné potřeby.
Oproti času biblickému máme čas „vědecký“, kdy podle našeho současného poznání
vesmír vznikl před 13,7 miliardami let. Začalo to velkým třeskem a formováním neživé
hmoty, které trvalo 10 miliard let.96 Pak, necelou miliardu let po vzniku planety Země,
před 3,85 miliardami let, došlo k první transgresi neboli přerodu evoluce neživé hmoty
v evoluci biologickou. Ta na Zemi probíhala a probíhá dosud, aniž by přes četné otřesy
a „katastrofy“ byla jedinkrát přerušena.
Život se vyvíjel po stránce „genové“, tedy v chromozomech zakódovaných informací
(genech), které řídí vývoj jednotlivce od oplodnění buňky až k dospělému jedinci.
U vyšších živočichů pak tento vývoj pokračoval i po stránce „paragenové“, kdy se nový
jedinec musí nejprve učit od rodičů či druhové skupiny, jak přežít ve svém prostředí.97
Třetím stupněm je evoluce „metagenová“, aplikovatelná jen u člověka.
Ve chvíli, kdy došlo k „procitnutí lidské mysli“, uskutečnila se druhá transgrese,
tedy přerod evoluce biologické v evoluci kulturní (uskutečňovanou skrze člověka).
Kulturní evoluce vede přes rozvoj nástrojů, používání ohně, zemědělství, architekturu,
vynález písma, filozofii a vědu až k rychlé expanzi homosféry.98 V homosféře dochází
k závratně rychlému šíření informací, poznání a schopnosti komunikovat. Dosáhli jsme
technologického stadia, kdy každý z nás může být identifikován v každém okamžiku
kdekoliv na světě. Žijeme ve fázi totální globalizace. Vyústění této situace může být
dvojí. Buď sebedestrukce, nebo třetí transgrese a posun do dalšího stadia evoluce, do
stadia spiritualizace, zduchovnění. (Svoboda, Nováček, 2002)
V tomto stadiu začne člověk určovat a řídit svůj další vývoj. Dokud však mravní
a duchovní proměna člověka nedostihne a nepředčí biotechnologickou evoluci, budeme
96

97

98

Život mohl v jiné části vesmíru samozřejmě vzniknout podstatně dříve než na Zemi, zatím však
o životě mimo naši planetu nevíme.
Např. mladý dravec se učí od rodičů, jak chytat kořist. Platí, že čím vyšší organismus, tím delší
„výuka“ potomků.
Homosféra je definována přítomností člověka a dosahem jeho vlivu. Homosféra je tedy sféra, kde
člověk svou přítomností a vlivem převládá. (Svoboda, 2006)
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v neustálém ohrožení fatálního zneužití svých schopností a z toho vyplývající sebedestrukce (a také destrukce světa, který nás obklopuje).
Jednou by mělo dojít k převaze „mysli nad hmotou“, duchovna nad fyzikálním
světem, k proměně lidské přirozenosti. Možná, že právě toto je smyslem a konečným
účelem předlouhého procesu proměn z minerální, resp. anorganické sféry Alfa přes
biosféru (oživený svět) až ke sféře spiritualizace a čistého ducha Omega. Teilhard de
Chardin (1989) nazývá dosažení bodu Omega99 konečným cílem vesmírné evoluce.100

Obr. 2: Vesmírný proces od velkého třesku až po dosažení bodu Omega (upraveno podle Svoboda,
2006)

Gerald O. Barney (Barney, Blewett, Barney, 1993) tvrdí, že snad nejvýznamnější událostí
za posledních 2000 let od narození Krista je to, že začínáme znát svůj příběh – od velkého třesku až po dnešek a v náznacích i dále, do budoucna. Bůh je „creative mystery“
(tajemná tvůrčí síla), na tom se shodnou všechna náboženství. Bůh nás stále více činí
spolutvůrci, ale s tím také spoluodpovědnými na svém díle.
V hledání odpovědi na otázku, „kam směřujeme“, se věda a víra již celkem slušně
sbližují. Jen s tím rozdílem, že „víra“, v našem případě konkrétně kniha Daniel a Zjevení

99

100
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Je to odkaz na biblický výrok ze Zjevení Janova: Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek
i konec. (Zj 22, 13).
V křesťanské terminologii tím dojde také k proměně a vykoupení hmotného světa. Stane-li se tak
ještě za trvání tohoto světa, nebo k tomu dojde po příchodu Mesiáše a konci tohoto světa, ví jen
sám Bůh. (Svoboda, Nováček, 2002)

Janovo i některé výroky Ježíše Krista velmi důrazně upozorňují, že nepůjde o hladký
a bezbolestný proces a konečné vítězství dobra nad zlem přijde až v samotném závěru.101
Racionální vědecký pohled má historicky tendenci vidět spíše příležitosti, méně
však ohrožení. Sami sebe vidíme v lepším světle a rizika si tolik nepřipouštíme. Lidská
přirozenost je však narušena hříchem a vždy existuje riziko zneužití. Toto nám Bible
i dějinné zkušenosti velmi jasně připomínají.
Vše zatím nasvědčuje tomu, že „až do konce času“ bude mít každý člověk v sobě, ve
svém srdci schopnost stát se téměř andělskou bytostí, ale také bestií. Je stále otevřenou
otázkou, nakolik naše cesta k „vyústění dějin“ bude transformací lidského společenství
do nového evolučního stadia nebo spíše řetězcem zmarněných příležitostí a katastrof.
Velkou zkouškou a ohrožením pro nás v budoucnu může být to, po čem mnozí
touží, ale Bůh nás před tím z dobrého důvodu chránil – dosažení pozemské nesmrtelnosti nebo alespoň radikálního prodloužení délky lidského života. Když jsme získali
schopnost rozlišovat dobré a zlé, stali jsme se smrtelnými: Ze stromu poznání dobrého
a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti. (Gn 2, 17) Nicméně
stalo se, a Bůh reaguje: Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby
vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky. (Gn 3, 22)
Je docela možné, že díky vědě můžeme získat nesmrtelnost nebo se jí alespoň přiblížit. Již dnes dokážeme „opravovat“ své tělo a prodloužit výrazně jeho životnost. Člověk
se již stává kyborgem, což je symbióza lidského organismu s technologií. Časem možná
budeme schopni opustit své biologické tělo a žít jako čisté vědomí v kyberprostoru nebo
si najít či vytvořit nové tělo. Není to však jisté, protože je nám stále záhadou podstata
vědomí.
Předpokládejme ale, že by nesmrtelnosti bylo možné dosáhnout. To by se mohlo stát
nepřekonatelnou bariérou pro vstup na věčnost. Branou smrti prošel i Ježíš Kristus a těžko předpokládat, že my se tomuto aktu víry, resp. aktu důvěry vyhneme. Rozhodneme-li
se pro pozemskou nesmrtelnost, dobrovolně se tím zříkáme „přechodu do jiné dimenze
bytí“, přechodu „na věčnost“.
Z tohoto pohledu je smrt spojená s důvěrou ve spásu vítězstvím. Pro moderního
člověka pak zdánlivé vítězství pozemské nesmrtelnosti je tou největší prohrou. Kdyby
dítě v matčině lůně mělo volbu, také by chtělo zůstat uvnitř a zříci se porodu – cesty do
neznáma. Jenže volbu nemá. Pokud člověk možnost nesmrtelnosti získá, bude to pro
něj tou nejtěžší zkouškou v dějinách – dobrovolně se jí vzdát, a až přijde čas, vydat se
na cestu do neznáma, na cestu ze světa přirozeného do světa nadpřirozeného.
Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? (Mk 8, 36) Kdo nalezne svůj
život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. (Mt 10, 39)
101

Abychom na cestě k řízené evoluci a spiritualizaci omezili co možná nejvíce rizika, škody a utrpení,
potřebujeme usilovat o změnu našich současných hodnotových orientací. Změna kurzu, říká
Gerald O. Barney (1993), vyžaduje ohromné množství energie. Ne energie z fosilních paliv nebo
jaderného paliva, ale duchovní energie, které by bylo dost na to, aby změnila myšlení a životy miliard lidí. Ve stejném duchu se vyjadřuje i britský politik a filozof angloirského původu Edmund
Burke: Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, je
bezvýznamné.
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