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Poděkování 

Kniha rozhovorů pod arktickým sluncem by se neu
skutečnila bez inspirace a pomoci mnoha dobrých lidi 
První z nich byl biskup Raynald Rouleau, ordinář rozlo
hou největší diecéze na světě, Churchill-Hudson Bay na 
severu Kanady. Po deset let biskup Rouleau poskytoval na 
celé léto prostory misíe sv. Pavla v Baker Lake naší 
výzkumné skupině za úhradu, rovnající se třem dnům 
pobytu v místním hotelu. 

Další - Orin Durey, v Arktidě adaptovaný Američan, 
učitel v místní škole, prezident a pilot své vlastní letecké 
společnosti o jednom čtyřmístném letounu, pak jeho 
družka, lnuitka Sarah Silou, magistra humanitních věd 
s diplomem z francouzštiny a s dobrou znalostí ruštiny, 
a jejich pes, sibiřský samojed Sam, byli našimi společníky, 
prztvodci i možnými ochránci proti medvědům grizzly. 

Konečně starosta obce David Tagoona, který nadšeně 
podpořil náš zahradnický projekt, žel nedočkal se druhé 
úrody.Ač ještě mladý muž, podlehl srdečnímu infarktu na 
konferenci inuitských starostů. 

Na domácí frontě náš největší dík přísluší Dr. Janu 
Květovi, prof Dr. Mileně Rychnovské a prof Dr. Karlu Ska
lickému, kteří se textem pracně prokousali, obdařili 

řadou kritických připomínek, a přes výhrady k některým 
našim nekonvenčním tezím a vývodům (jakby ne, poby
bovali jsme se místy na tenkém ledě) ideu vydání knihy 
mocně podpořili. 

Poděkování za technickou spolupráci patří Marianu 
Jahodovi a Petrovi Máchovi. 

Kniha byla vydána s podporou Centra 
interdisciplinárních studií při Palackého 
univerzitě v Olomouci a zvláštního grantu 
Torontské univerzity. 

Josef Svoboda 
Pavel Nováček 

J& (fl) % 1h (fl) f]) (fl) ff' 
((J)rdJ 

!B3@,!k@VO@fl}@, j@%@VO@, 

na hranici reality, 
tneta-reality a fikce 



j 
(fEWATIN 
REGION 

MANtTOBA 

© Josef Svoboda 
© Pavel Nováček 

.~ HarbOU~ 
S ~ 

SOUTHAMPTON 
G--ISLi'XND 

V c,oiGs 
Chesterfleld IS~ND 

!olet 

HUDSONBAY 

NakladatelstvíAtelier 1M - Luhačovice - r.2002 

Ro ovory 
od 
Bakerova jezera 

1fIl, (aJ, ih; '!fal, 1!{j, ~ cd rr~ (aJ, $ d ttyj 
trV!.J, ~ tJ aJ,~"7'f!te aJ, $ t rty (a/, Id lk (C ((3 



Obsab 

I BAKEROVO JEZERO 

ll. EKOLOGIE - GLOBÁLNÍ PROMĚNA - ZALIDNĚNOST 
Počátek světa a vývoj v čase 
Klimatické změny a jejich důsledky 
Globální politicko-sociální proměna 
Kolik uživí planeta lidí? 
jak reaguje biosféra 

III GLOBALIZACE 
Od rozvojové pomoci ke globálnímu Marshallovu plánu 
Sekulární humanismus, globální řízení a reforma OSN 

IV UNIFIKACE 
Na hranici reality a fikce 
Někdy si ani rozum neví rady ... 
Dlouhodobé vize budoucnosti 
Kam směřuje lidský příběh na planetě Zemi? 

V. JE OPĚTVEéER ... 

VI LITERATURA 

9 

26 
26 
43 
57 
68 
83 

85 
85 

102 

129 
129 
150 
186 
202 

211 

215 



1 BAKEROVO JEZERO 

Čerstvý a chladný vzduch kanadské Arktidy unavuje. Proto je 
teď příjemné sedět po večeři v útulném pokoji katolické misie 
svatého Pavla a dívat se na zprávy ze světa, snímané z éteru vel
kými diskovými anténami komunálního kabelu. Malá eskymácká 
osada Baker Lake, daleko ve vnitrozemí na západ od Hudsonova 
zálivu, je tak už léta spojena s velkyřm světem jihu. Není úniku, 
jsme všichni propojeni. Právě zde si to silně uvědomujeme. Slo
gan "vesmírný člun planeta Země" (life boat planet Earth) je 
nezvratná skutečnost. Naše modrozelená planeta, obíhající 
nevelkou hvězdu Slunce v nebeském oparu naší Galaxie, je vše, 
co máme. Definitivně pro přítomnost, asi pro dalekou budouc
nost, možná navždy. 

Je pozdní večer, ale zde, nízko pod polárním kruhem, dne 
neubývá. Slunce vrhá dlouhé stíny pobíhajích Inuků na bílý led 
ještě zamrzlého jezera. Svážejí z jezera své rybářské vybavení. 
Motorové saně rovnají v dlouhých řadách na ledové hraně už 
široce rozmrzlé úžiny, která lemuje pobřeží. Desítky strojů tak 
stojí sešikovány jako k invazi na pevninu, zatímco na písečném 
pobřeží je mezi zbytky sněhu k obraně připraven nemenší počet 
motorových člunů. K bojovému střetnutí ale nedojde. Saně 
i čluny patří týmž majitelům. Zítra nebo pozítří začne velký pře
sun saní na souš a čluny budou spuštěny na vodu. Oba dopravní 
prostředky slouží místním rybářům, aby je zavezly k lovištím 
ryb, a lovcům k dovezení k pásmu táhnoucích sobů, pověstných 
jelenů karibu, kteří jsou na druhé straně jezera. Ryby i sobi se tu 
vyskytují v hojnosti. 

Bude napínavé ten pravidelný jarní rituál převozu opět pozo
rovat. Inuk motorové saně nastartuje, poodjede si, aby získal roz
jezd, a vyrazí plnou rychlostí přes otevřenou vodu k pobřeží. 
Rozjeté saně se odlepí od ledu a od vodní hladiny se začnou 
odrážet jako prudce mrštěný oblázek. Posléze už budou vodou 
až ke břehu jen plužit. Inuité jsou na sáňkování po vodě mistři. 
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Ovládají své "snowmobiles" jako kovboj koně. Tam, kde už nesta
čí síla motoru, to dotáhne vůle jezdce. Ne ale vždy. Každý rok se 
stane, že síla stroje i jezdce na překonání vodní vzdálenosti mezi 
ledovým okrajem a pobřežím nestačí, a saně se s jezdcem poto
pí. "Taimá!" bývá slyšet Inukovo zaklení, když musí nechat své 
železné hříbě utonout, aby jeho samého nestáhlo ke dnu. Proto
že ale vždy jde o veřejné rodeo, nějaký člun jezdce z ledové vody 
brzy vyloví.A motorové saně v ceně pěti tisíc dolarů? Inu, je jich 
podél pobřeží už pohřbena pěkná řádka. Inuk si brzy zajde na 
místní svaz lovců a stopařů a zažádá si o nové. Lovec přece 
nemůže bez saní být. Se psím spřežením se v Arktidě už dlouho 
necestuje ani neloví. 

Sedíme tu, dva Češi, na zapadlé vartě přes léto uprázdněné 
misie, dva krajané rozdílné profese, životních osudů i stáří, ale 
velmi blízkých zájmů. 

Josef se po kanadském severu, jako kdysi Eskymo Welzl, ale 
pohodlněji, toulá už dobrých třicet let. Na rozdíl od našeho 
polárního průkopníka, který ve vysoké Arktidě žil v létě i v zimě, 
Josef se na sever vypravoval se studenty vždy jen přes léto. Po 
dlouhém věznění v letech padesátých na plzeňských Borech, 
v jáchymovských táborech a v slovenském Leopoldově, pracoval 
dalších deset let jako dělník a nakonec technik. Z republiky ode
šel, už téměř čtyřicetiletý, krátce po invazi sovětských vojsk. Při
jala ho Kanada. Tam konečně dokončil své univerzitní vzdělání 
doktorátem a od té doby působí jako profesor ekologie na 
Torontské univerzitě. Do polárních končin se dostal velmi neob
vyklým způsobem - na pozvání profesora Albertské univerzity, 
který právě sestavoval tým pro výzkum polární oázy na ostrově 
Devon. Když pak z Arktidy, už jako postgraduální student, o tom 
napsal domů, jeho stárnoucí maminka ho v následujícím dopise 
varovala: "Dej si pozor, aby tě odtud neposlali na Měsíc. Ti Ame
ričané jsou všeho schopni. .. " V té době se něčeho takového obá
vat nemusel, ale dnes, po více než třiceti letech, ani "poslání 
nejen na Měsíc, ale i na Mars" se už nedá vyloučit. Na témže ost
rově Devon, který se svým kamenitým terénem velmi podobá 
Marsu, Američané nyní budují prototyp marťanské základny. 
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Posádka budoucích kolonistů "rudé planety" se tam bude po 
léta připravovat na život v prostředí neprodyšných dómů a na 
skafandrové vycházky do jejich bezútěšného okolí. Dnes už]ose
fovi nehrozí, že by se ho někdo do marťanského týmu snažil zís
kat, ale jeho studenti se na vědeckém programu základny podili. 
Ti Američané jsou opravdu všeho schopni. 

S přítelem Pavlem, o generaci mladším, se v minulosti dvakrát 
setkal na konferencích, a potřetí zde, kde si v malé, ale živé esky
mácké osadě domluvili delší "pracovní" setkání. 

Pavel, rodák z Českomoravské vrchoviny, vystudoval v Olo
mouci na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého obor 
ochrana životního prostředí. Pět let pracoval na Slovensku 
v Ústavu krajinnej ekológie SAY. Do Olomouce se vrátil po revo
luci v květnu 1990. Začal učit na nově vzniklé katedře ekologie, 
přednášel zejména krajinnou ekologii a krajinné plánování. 
V roce 1996 založil Centrum interdisciplinárních studií, kde se 
věnuje zejména globálním environmentálním problémům, otáz
kám udržitelného rozvoje a problematice rozvojových zemí. 
Kromě Univerzity Palackého působil několik let na Masarykově 
univerzitě v Brně, v současnosti také pracuje a přednáší v Cent
ru pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy. 

Pavel už také navštívil řadu zajímavých míst. Před listopadem 
1989 procestoval střední a východní Evropu. Když se otevřely 
hranice, navštívil v rámci studijních a pracovních cest řadu zemi 
západní Evropy, ale také Izrael, Indii, Keňu, Brazílii, Mexiko 
i Austrálii. Díky Eisenhowerovu a Fulbrightovu stipendiu strávil 
půl roku ve Spojených státech. Tam nyní jezdí na krátkodobé 
pobyty poměrně často díky výzkumným aktivitám v rámci pro
jektu Millennium, který je koordinován Americkou radou Uni
verzity Spojených národů a snaží se identifikovat hlavní rozvojo
vá ohroženi a příležitosti lidstva na prahu nového tisíciletí. Tolik 
prozatím o autorech knihy. 

Zamrzlá vodní plocha, živá eskymácká vesnice na břehu jeze
ra a bezbřehá tundra nad ní tvořily rámec a barevné pozadí 
našich dialogů. Považujeme proto za užitečné aspoň krátce se 
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zmínit o inspirujícím prostředí, kde se ideje této knihy zrodily. 
Bakerovo jezero je přírodní nádrž čisté a studené vody, která 

oplývá arktickými pstruhy, lososy a lipany. Ráj rybářů. Ti sem 
pozdě v létě přilétají z Ameriky, Evropy a Japonska. Denní pobyt 
zde je stojí přibližně stejně jako v dobrém pařížském hotelu. 

Jezero se táhne přes 130 kilometrů do délky a místy se roz
píná přes 30 km do šířky. Zaujímá plochu 1900 km2

• Na svém 
západním okraji je napájeno řekou Thelon. Ta se vine "Thelon
skou ptačí svatyní", po řece pojmenovanou chráněnou oblastí, 
která si rozlohou nezadá s velikostí Čech. Na východě, jen dva 
a půl stupně pod polárním kruhem, je jezero spojené dlouhou 
zátokou s Hudsonovým zálivem. Kotlina tohoto mělkého vnitro
zemského moře byla v průběhu čtyř ledových dob doslova pro
máčknuta do zemské kůry těžkými pevninskými ledovci. Ten 
poslední zde odtával ještě před pěti tisíci lety. 

Jezero bylo už v roce 1761 pojmenováno po siru Williamu 
Bakerovi. Tento gentleman byl guvernérem Hudsonské společ
nosti, založené roku 1670 anglickým králem Charlesem II. 
Původně se tato společnost nazývala "The Governor and the 
Company of Adventurers", dnes jen "Hudson's Bay Company" 
(podle Hudsonova zálivu).Je nejstarší a stále skvěle prosperující 
obchodní společností na světě.Jejím mandátem a výsadním prá
vem bylo provozovat směnný obchod s domorodými lovci 
v povodí řek, které se vlévají do Hudsonova zálivu. Tato obrovská 
oblast dnešní Kanady se až do r. 1869 jmenovala 
"Ruperťs Land", po českém princi Ruprechtovi, synu Zimního 
krále Bedřicha a z matčiny strany i bratrance Karla II. Ruprecht 
krále k založení společnosti inspiroval a stal se za to jejím prv
ním guvernérem. 

Jméno guvernéra Bakera prozatím nese i domorodá osada, 
která se rychle rozrustá na severním okraji jezera. Její inuitský 
název "Quamani'tuuq" je už připraven. Přesněji řečeno, tak bylo 
území, kde se dnes osada Baker Lake rozprostírá, vždy Inuity 
nazýváno. Quamani'tuuq znamená "místo, kde se řeka rozlévá 
v jezero". Inuitské klany se tu vždy v létě od nepaměti setkávaly. 
Svědčí o tom četné starodávné kruhy z bludných balvanů, už 
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bohatě porostlých lišejníky, které se v okolí nalézají. 
Velká i malá místa na světě si zakládají na výjimečnostech, 

které jim v něčem zaručují prvenství. Tak osada Repulse Bay, na 
severovýchod od Baker Lake, se vyznačuje tím, že leží přesně na 
polárním kruhu. Zřídkavý návštěvník se tam může vyfotografo
vat pod "vítězným obloukem" z velrybích kostí, kterým polární 
kruh probíhá. Naše Praha je "stověžatá" a megapolis Toronto se 
pyšní nejvyšší věží na světě, 553m vysokou CNTower. Městečko 
Churchill, na jižním okraji Hudsonova zálivu, se hrdě nazývá 
"Polar Bear Capital" metropolí ledních mevědů. Na podzim se na 
jeho pobřeží povalují stovky hubených a vyhladovělých koži
cháčů, kteří se od jarního roztání sněhu a výstupu na pevninu 
museli nuceně postit. Jejich splasklá břicha jsou špinavě žlutá. 
Netrpělivě čekají, až záliv opět zamrzne, aby se mohli po čer
stvém kluzkém ledě rozběhnout za vypasenými tuleni. V té době 
se počet obyvatel městečka téměř zdvojnásobí přílivem turistll, 
zabalených do teplých značkových bund a vyzbrojených kame
rami s dlouhými teleobjektivy. Lovci filmových záběru se pak 
doma mohou pochlubit trofejemi s patnácti až dvaceti ledními 
medvědy na jediném snímku, pořízeném ovšem z bezpečné 
vzdálenosti. 

Osada Baker Lake se chlubí hned dvěma prvenstvími. Leží 
v blízkosti zeměpisného středu Kanady a byly zde naměřeny 
rekordně nízké teploty, až minus 56 °Celsia (v sibiřském Vercho
jansku však byly naměřeny extrémní teploty přesahující minus 
70°C). 

V zimě sněhu v Arktidě moc nenapadne, ale zato vydrží až do 
půli června. Vítr z něj tvoří závěje a udusává je do pevnosti beto
nu. Dříve z takového sněhu Eskymáci vykrajovali panely pro svá 
iglú. A nyní? Větrem hnaný sníh se stává pro osady s krychlemi 
domů v otevřeném prostoru opravdovou přítěží. Lidé se po sně
hové vichřici musejí vždy doslova vydolovat ze svých příbytků. 
Proto představitelé obce rozhodli, že se na návětrné straně osady 
vybuduje šest metru vysoký plot ze svislých prken, který by sníh 
zadržel a mezi domy nevpustil. Práce na kilometry dlouhé obdo
bě berlínské zdi trvala několik roků, ale nyní větrolam skvěle 
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plní svůj úkol. Ne však bez nežádoucích účinků na přilehlou 
tundru. Zadržený sníh se sice přes zimu spořádaně ukládá do 
vyduté a dlouhé závěje, ta ale zjara taje velmi pomalu a je ještě 
v pozdním létě jasně viditelná, zvláště z letadla. Úplně zmizí až 
někdy uprostřed srpna.To už je příliš pozdě pro arktické ostřice, 
vřesy a keře zakrslých vrbin a břízek, které byly do té doby 
pohřbeny pod sněhem. Proto se za několik málo roků po dosta
vění začalo podél větrolamu objevovat široké rezavé pásmo, kde 
všechno, co se dříve zelenalo, sníh udusil. Obava z trvalých 
následků obří závěje pro tundru a z eroze půdy přiměla stavite
le větrolamu přizvat ekologa. Ten měl navrhnout výzkumný pro
gram dlouhodobého sledování, jak rozličné druhy rostlin odolá
vají prodlouženému zimnímu spánku. To přivedlo Josefa v roce 
1981, jedenáct let po jeho první navštěvě, opět do osady. Uslyší
me o tom podrobněji o něco později. 

Země je v oblasti Bakerova jezera trvale zmrzlá do hloubky 
několika set metrů. V létě roztaje jen slabá povrchová vrstva 
půdy, která se zakrátko po odtání sněhu zazelená nízkou vegeta
cí. Zvlněná krajina se promění v barevný koberec květů s pale
tou barev, kde převládá perleťově bílá a sytě žlutá. Široká, vůni 
vřesu vydechující tundra se rozpíná až k obzoru, který se v dálce 
dotÝká modrého nebe. Bílá oblaka se na něm vynořují, rostou 
a z;olna vystupují vysoko k zenitu. Nezatáhne-li se obloha, což 
se v létě stává jen zřídka, slunce arktického poutníka oslňuje až 
nebezpečnou intenzitou po dvaadvacet hodin denně. Hvězdy za 
bílých letních nocí ale lidé nespatří. 

Člověk z jihu si v bezlesé tundře, s vegetací často sotva po 
kotníky, připadá jako Gulliver v zemi Liliputánů. Ale dobře si 
zapamatuj, obře-cizinče, odkud jsi do této země vykročil, nebo se 
v ní ztratíš jako mravenec. Jistě proto od pradávné doby Esky
máci v tundře stavěli kamenné mohyly v podobě postav s roz
pjatými pažemi. Řikají jim "inukšuk", malý Inuk. Kamenní člo
víčci plní svou službu hlavně v zimě, kdy je krajina pod sněhem 
a většinu dne ve tmě. To i domorodec snadno sejde z cesty. Nej
bližší inukšuk však zbloudilci sdělí, kde je, protože každá mohy
la má jedinečný tvar a podobu, kterou domorodci dobře znají 
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a vědí, kde v tundře stojí. Kanadská Arktida je posetá starobylými 
inukšuky, a ty stavbičky sehrály podpůrnou úlohu při vytýčová
ní hranic nové domorodé provincie Nlmavut, slavnostně vyhlá
šené v roce 1999. 

Když vezmeme v úvahu délku života arktických jezer a lid
ských sídlišť, Bakerovo jezero i obec stejného jména jsou ještě 
mladá stvoření. Jezero vzniklo teprve po odlednění, v době, kdy 
už kvetly civilizace v Mezopotámii, okolo Černého moře 
a v Indii. Předchůdci dnešních Inuitů, ale bez vzájemné pokrev
ní příbuznosti nebo návaznosti, kočovali v nekonečných prosto
rách tundry už také pěkně dlouho. Podle nejstarších nálezů byla 
Arktida Nového světa obydlena po tisíce roků. Severská příroda 
je ale nemilosrdná a za tuhých zim, kdy se lovná zvěř nedala 
najít, zahynuly celé klany. Zemi však opět zabydleli noví přícho
zí, někdy zcela odlišného původu a tradic. 

Archeologům se podařilo rozeznat pět odlišných kulturně
historických epoch Arktidy Nového světa. Před-dorsetská epo
cha (Pre-Dorset Culture) začala před 4000 roky a trvala asi 1000 
let. Dorsetská epocha (Dorset Culture) začala před 2500 roky 
a také později zanikla. Thulská epocha (Tbule Culture) se obje
vila až 1000 let po Kristu. V průběhu nedávné "malé doby ledo
vé", v letech 1450-1850, už přešla v epochu historickou (Tbe 
Historical Period), a nakonec v její současnou fázi (Contempo
rary Pbase). 

Hustota "osídlení" kanadské Arktidy byla vždy nepatrná. Na 
celém rozsáhlém území dnešní severní Kanady žilo jen několik 
set, snad tisíc "Eskymáků", kteří tvořili osm regionálních popula
cí a mluvili odlišnými dialekty. Arktický lovec-nomád byl v neu
stálém pohybu se svým klanem buď za táhnoucími stády sobů 
(tzv. Caribou Eskimos), nebo lovil tuleně a velryby podél moř
ského pobřeží (tzv. Baleen wbale-eating Eskimos). 

První kontakty Eskymáků s Evropany se uskutečnily už v ll. 
století, za výzkumných výprav skandinávských Norsemanů. Kul
turní proměna praobyvatel dálného severu ale začala teprve 
v 17. století a později, po setkání s velrybáři, různými expedice
mi, a hlavně za dlouhodobého soužití s překupníky Hudsonské 
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obchodní společnosti a s misionáři. Byla to proměna lidí primi
tivní doby kamenné v moderní společnost éry vědecko-techno
logické a uskutečnila se v průběhu necelých tří generací. 

Gravitačním centrem mnoha dnešních arktických osad byly 
"trading posts", směnné stanice Hudsonské společnosti. Tato 
společnost vybudovala a pro svůj nerovný obchod s Eskymáky 
otevřela prostorný srub na jižním břehu Bakerova jezera už 
v roce 1916. O jedenáct let později, v r. 1927, ale na severním 
břehu jezera postavili anglikáni a katolíci nedaleko od sebe malé 
misijní domy a začali se předbíhat v získávání konvertitů. 

Domorodci přicházeli mezi "qal1unaat" či "kablunas" (doslova 
"muži s vystouplým hustým obočím", to znamená lidé bílé rasy) 
nejprve ze zvědavosti, ale brzy i za směnným obchodem. Na 
saních tažených psím spřežením přiváželi kůže bílých a stňbr
ných lišek, vlků a rosomáků, a do tundry si odváželi kotlíky na 
vaření, nože, střelivo, tabák a čaj. Z návštěvy na severním břehu 
odcházeli s ponaučením o podivném Anernealuk-Bohu, který se 
stal člověkem. 

Kanadská jízdní policie (Royal Canadian Mounted Police, 
RCMP) do vznikající osady na severním břehu dorazila v r.1930. 
V roce 1922 tudy prošla pátá expedice Knuda Rasmussena. Za 
zmínku také stojí, že v srpnu 1931 poctil Baker Lake svou návště
vou Charles Lindberg. Ano, ten, co v r. 1927 přeletěl poprvé 
Atlantický oceán z New Yorku do Paříže na jednoplošníku "Spi
rit of St. Louis". U osady přistál s hydroplánem, doprovázen svou 
odvážnou ženou Anne. Byli spolu na další průkopnické cestě, 
tentokrát podél arktického pobřeží do Tokia. Manažerům Hud
sonské společnosti, odloučené od rodícího se "centra dění", tedy 
nezbylo, než se za misionáři, policisty, prospektory a "turisty" 
typu Lindberga přestěhovat. S rozebíráním svého srubu se nena
máhali. Prostě jej rozřízli v půli. Na severní břeh ještě zamrzlého 
jezera pak obě poloviny postupně přetáhlo devadesát eskymác
kých psů Huski. 

Už na počátku třicátých let, tedy mnohem dříve než byli Esky
máci natrvalo usídleni vládním programem z konce padesátých 
let, si některé inuitské rodiny začaly v uctivé vzdálenosti od 
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bělošských srubů budovat malá stavení. Sbíjeli je z beden a váza
li dohromady z různé plachtoviny. Zdržovali se v nich nejdříve 
jen mezi loveckými výpravami, později zůstávali natrvalo. O tom 
jsme se poučili z reprodukcí starých fotografií a z pečlivých 
záznamů Hudsonské společnosti, vystavených v původní budově 
přetažené psy před více než šedesáti lety. Dnes je tato budova 
přeměněna na muzeum a místní osvětové středisko. Směnný 
obchod s Eskymáky už skončil. Společnost své historické "tra

ding posts" odprodala a drží se více vynášejících velkoobchodů 
ve městech. 

Až do konce druhé světové války růst osady pokračoval velmi 
pomalu. Počet bílých obyvatel -mužů se pohyboval jen mezi pěti 
až osmi. Teprve v roce 1941 k nim přibyla první bílá žena, man
želka náčelníka místní Kanadské jízdní policie. V roce 1948 byla 
vytvořena přistávací plocha letiště a vybudována meteorologic
ká a rádiová stanice. Odborně vedená ošetřovna otevřela své 
nepostradatelné služby v r. 1956. Mezník kulturně-historického 
přelomu byl zasazen do zmrzlé arktické půdy, když v r. 1957 
první inuitské děti nesměle zaplnily svou první školu. 

V té době ale většina domorodé populace stále ještě žila 
nomádským životem daleko od osady, v létě pod stany, v zimě ve 
sněhových iglú. Nouze o potravu spolu s nemocemi byly častý
mi pnlvodci. Když pak v roce 1958, za kruté zimy, zmrzly v tund
ře na následky vyhladovění a podchlazení na dva tucty Eskymá
ků, dostala kanadská armáda od vlády rozkaz svážet letadly živé 
i mrtvé do Baker Lake. Živým se zde dostalo první pomoci, 
a mrtví byli pochováni na nově vyhrazeném hřbitůvku. V násle
dujících letech vláda pokračovala s přemísťováním domorodců 
do narychlo budovaných "iglurdjuartalik", domorodých osad. 
Byly zakládány v chráněných zálivech střední a vysoké Arktidy. 
Také vesnice Baker Lake začala růst. V roce 1971 v ní už žilo na 
700 domorodců a přes 100 bělochů. 

Už koncem sedmdesátých let jméno osady Baker Lake vzbu
dilo národní i mezinárodní pozornost. Západně od obce byla 
objevena velká ložiska uranové rudy a oblast se stala těžištěm 
prospektorské aktivity. Baker Lake nikdy před tím nepoznalo 
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takový dopravní ruch. Vlečné pramice přivážely vrtací soustavy 
a těžké helikoptéry s nimi odlétaly dále do vnitrozemí. Ve vsi 
přibylo obrovských skladišť a byl vystavěn nový hotel. Obec se 
hemžila "qal1unaat" (bělochy), z nichž mnozí ani nemluvili ang
licky. Ale cizí společnosti najímaly domorodce na manuální 
práce a ti se brzy ukázali být mistry všech řemesel, zvláště talen
tovanými mechaniky. Životní úroveň mnohých rodin se podstat
ně-i když jen dočasně-zvedla, ale s ní se do obce vplížila i zhoub
ná nákaza alkoholismu, drog, prostituce a pohlavních nemocí. 

Tehdy našeptala advokátská lobby v Ottavě inuitským předá
kům v Baker Lake, že těžená uranová ruda může zamořit tundru, 
na které se pasou táhnoucí stáda karibu. Radioaktivita by tak 
mohla ohrozit Inuity, kteří se sobím masem živí. A vůbec, komu 
vlastně nerostné bohatství Arktidy patří? Tak došlo k prvnímu 
právnímu sporu mezi Inuity a kanadskou vládou o "aboriginal 
rights", (nezadatelných právech) "primi occupantis"-původního 
osídlence území. Soud rozhodnul ve prospěch Inuitů. Ti se 
z nekritických obav před zářením a v zájmu zachování kmeno
vých tradic, ale ve sVÍ!j ekonomický neprospěch, vyslovili proti 
další prúzkumné činnosti. Vrtné soupravy putovaly zpět na jih, 
skladiště byla vyklizena, nový hotel se vyprázdnil a v osadě nastal 
znovu klid. 

Uprostřed největší prospektorské aktivity a ještě než došlo 
k historickému sporu, obdržel Josef nabídku z Ottawy. Minister
stvo pro záležitosti severu (Department of Indian and Northern 
Mfairs) potřebovalo zjistit intenzitu přirozeného záření při povr
chu v místech výskytu rudy. To aby bylo možné pozdější srovná
ní s intenzitou záření, až bude těžba v plném proudu. S pozváním 
přišla i nabídka velkého grantu. Vida, jáchymovská zkušenost 
z práce na uranu se po třiceti letech uplatnila na kanadském 
severu! Tak v roce 1981 Josef poprvé zavítal do "zlatokopecké" 
osady Baker Lake. Přistál se dvěma studenty a s tříkolkami Honda 
v-ybavenými speciálním přívěsem, stany a všemožnou další 
výstrojí. V sousedství Thelonské ptačí svatyně pak po dvě letní 
sezony kočovali tundrou, zamořenou ne tak radioaktivitou jako 
komáry a černými muchničkami, a v obavách z medvědÍ! grizzly. 

18 -

Při drkotavém cestováni museli dávat pozor na tunely zemních 
veverek "sik-sik", protože se do nich často kola přívěsů propa
dala. Při jedné přepravě na větší vzdálenost vrtulníkem selhal 
motor a letoun se rychle snášel, spíše padal k zemi. Při tvrdém 
nárazu na měkkou tundru se stroj rozlomil v půli a ostrý list rotu
jící vrtule uťal vlastní helikoptéře ocas. Z nakřáplé gondoly se 
vyprostili šokovaní, ale nezranění - nepříliš pohotový pilot a stu
dent Tom. Ještě před večeří byli opět v prospektorském táboře, 
z místa havárie je vyzvedla druhá podniková helikoptéra. Tu pak 
zanedlouho těžce poškodil grizzly, který se v noci zatoulal do 
blízkosti tábora. Zlaté pionýrské časy! "Dr. Tom" púsobí dnes 
v Austrálii, a nám se už v bezpečné misii něco podobného při
hodit nemúže. O dvě desetiletí později, na přelomu tisíciletí, má 
osada přes 1500 obyvatel. Pamětníkú let padesátých rychle 
ubývá, a nová generace se o něco tak dávného už nezajímá. 

Dnešní inukská žena nakupuje v "Northern Stores", se štíty 
pečlivě přemalovanými ve stylu bývalé "Hudson Bay CO". Tyto 
moderní samoobsluhy mají vše, co místní obyvatel v létě i v zimě 
potřebuje. Oděvy, železářské zboží, stavebniny a hlavně potravi
ny. Moderní Inuité už nejsou "Eskimo", to znamená "pojídači 
syrového masa", jak obyvatele tundry hanlivě nazvali Indiáni. 
V obchodě lze koupit chléb, vybrané pečivo, zeleninu, ovoce, 
naporcované maso, uzeninové delikatesy, mléčné produkty a vše 
ostatní k obživě. Zboží je dopravováno buď koncem léta lodí, 
nebo celoročně letadly. K dostání je i zmražené sobí maso a ryby 
z místních zdrojů. Muži sem chodí obhlížet nové modely čtyřko
lových vozítek Honda, motorových saní a loveckou či traperskou 
výzbroj. Obchody jsou čisté a zboží vkusně vystavené. Domoro
dé prodavačky hbitě ovládají hi-tech pokladny. Nákup pomohou 
naskládat do tašky a ke stvrzence přidají i hezký úsměv. 

Současná katolická misie sv. Pavla je přestavěná budova už 
druhé misie. (původní srubová stavba z dvacátých let slouží jen 
jako sklad a dílna.) Komplex pozůstává z kostela, který pojme asi 
50 věřících, k jehož jižní stěně přibyl po rekonstrukci obytný 
přístavek. V přízemí je farní kancelář s počítačem a kopírkou 
a pokojík pro hosty. Ve vyšším patře je malý, ale pohodlný byt 
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s výhledem na jezero. Ob)"rvací místnost je vybavena stereo
systémem a televizí s nejméně třiceti kanály, pohovkou a poho
dlným sklápěcím křeslem. Zimní dny jsou tu nekonečně dlouhé, 
takže určité pohodlí není přepychem, ale nezbytností. Budova je 
vytápěna horkovzdušným topením na olej, pitná a odpadní voda 
jsou dováženy a odváženy obecními cisternami. Osada má vlast
ní elektrárnu, která nesmí nikdy selhat, jinak by voda a vnitřní 
instalace celé obce zamr.lly. Srdcem misie je svatostánek s blika
vou, svíčku imitující žárovkou. Jen jedno tu chybí. Kněz, otec 
misionář. 

Byly časy, to ještě před rekonstrukcí, kdy zde sídlili i dva mladí 
kněží zároveň. Jeden z nich byl obyčejně se svým psím spřeže
ním na cestách za Eskymáky v tundře, zatímco druhý sloužil 
místním duším. Dnes sem třikrát do roka zajíždí starý kněz 
z Chesterfield Inletu, vzdáleného 350 km na východ, nebo přile
tí sám biskup Raynald Rouleau z Churchillu, severního okraje 
provincie Manitoba, vzdáleného 750 km na jih od Bakerova jeze
ra. Diecéze Churchill-Hudson Bay, která je geograficky největší 
na světě, má už jen pět kněží. Ti letecky navštěvují na třicet inu
itských osad, v nichž se kdysi zaseté sémě křesťanství už sotva 
drží. 

V pionýrské éře první poloviny 20. století byla katolická misie 
severu obsazena výlučně francouzskými řeholníky - Obláty Ne
poskvrněné Panny Marie, (OMl) . .Na padesát mladých idealistú, 
cele oddaných Bohu a církvi, pracovalo mezi Eskymáky za neu
věřitelně obtížných podmínek. Otcem a příkladným vúdcem jim 
byl statný biskup Turquetil s bílým prorod .. im vousem, který 
jako kněz-misionář pťtsobil mezi severními Indiány a Eskymáky 
ještě o celou generaci dříve. 

Oblátští kněží a bratří byli tehdy rozptýleni po celém kanad
ském severu. Kočovali s domorodci, naučili se jejich jazyk, budo
vali svá iglú, lovili potravu a sdíleli s nimi jejich osudy. V r. 1949 
si otec Joseph Buliard, OMl z Baker Lake, postavil malou chatu 
ze dřeva a dehtového papíru u Garry Lake, ještě dále ve vnitro
zemí, aby byl svým svěřencúm blíže. Na podzim mu jeho přítel 
"bush pilot" vždy přivezl několik pytlú uhlí. S tím musel ve své 
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tepelně špatně izolované chatce vystačit až do jara. Otec Buliard 
tak žil s malými přestávkami návštěv v Baker Lake sedm let až do 
podzimu 1956, kdy zmizel beze stopy v zasněžené tundře i se 
svými saněmi a psy. Asi se propadl skrze tenký led do jezera. 
Místní lidé si ale myslí, že ho potkalo něco ještě horšího. Co, to 

dnes ví už jen Búh sám. Na katolickém hřbitově v Baker Lake 
dnes stojí malá mohyla postavená k uctění obětavého kněze 
Josefa, "misionáře mezi Eskymáky a Obláta Marie Neposkvrně
ne', jak se rád podepisoval.Ale hrob je prázdný. Po roce 1959 
misijní cesty se psím spřežením zvolna ustaly, protože i zbývají
cí domorodci byli přemístěni a žili v osadách. 

Anglikánská misie sv. Aidana se od roku 1927 rozvíjela jen 
400 metrll na západ od katolické misie sv. Pavla.Anglikáni přišli 
do Baker Lake několik týdnú před katolíky. To stačilo, aby pro
testantský pastor Smith, za morální podpory manažera anglofil
ské "Trading Post", zabral celou oblast okolo jezera pro angliká
ny. Francouzsky mluvící Obláti neměli šanci. Museli čelit nejen 
nelítostnému klimatu Arktidy, ale i nehostinnému prostředí pří
slušníkťt vlastní rasy. Když už se protestantský a katolický misio
nář nemohli vyhnout setkání, vyměnili si několik chladných slov 
v inuitštině. Do éry ekumenismu bylo ještě daleko. 

Také anglická misie měla své pionýry a hrdiny. Jedním z nich 
byl dozajista William John Rundle James. Tento v Anglii vysvěce
ný duchovní přistál v rodící se osadě Baker Lake už v roce 1930. 
:žil tam plných 34 let a rozhodoval nejen o osudu své misie, ale 
do značné míry i o běhu života celé osady. Pastor James se jako 
starý muž vrátil do rodné Anglie, kde v roce 1976 zemřel.V Baker 
Lake je po něm pojmenován jeden ostroh. My cizinci jsme 
o něm už jen slyšeli vyprávět. V červenci 1998 ale zavítala do 
osady skupina Angličan{'I , ze které se k našemu překvapení vyklu
bali příbuzní slavného misionáře. Večer pro ně místní představi
telé připravili setkání s domorodci a s posledními Jamesovými 
pamětníky. Obec obdržela od Angličanú malovaný talíř. Překva
pený starosta Tagoona jim předal několik reklamních plakátú 
o Baker Lake. Jeden příbuzný pak s nimi teatrálně pochodoval 
společenskou halou za vřískavých zvukll místního rock bandu. 
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Sláva katolické misie v Baker Lake, ale i jinde mezi Inuity, 
dočasně pohasla. Není kněží, kteří by staré misionáře vystřídali, 
kteří by byli ochotni naučit se nesnadný jazyk malého severské
ho národa a udržovali svou neochvějnou přítomností plamen 
katolické víry.Anglikáni se jakžtakž drží, protože vysvěcují žena
té domorodé muže, dokonce i ženy. O inuitské duše malé osady 
dnes soutěží pět dalších náboženských společností, z nichž nej
prominentnější jsou pentekostalisté, příslušníci křesťanského 
letničního hnutí. 

Ani dobrý Inuk, starosta obce Tagoona, už není. Zemřel, ještě 
mladý, na srdeční infarkt při setkání starostů arktických osad 
v městě Yellowknife. Moc se o naši výzkumnou práci zajímal 
a hodně si sliboval od pokusného skleníku, který jsme s Pavlem 
v obci postavili. 

Cenu zeleniny v prodejnách severských osad velmi prodra
žuje letecká doprava. V porovnání s jihem Kanady se zde za pyt
tik brambor platí až pětinásobek. Přitom lze téměř všechny 
druhy zeleniny vyprodukovat přímo na místě. Dlouhý arktický 
den nahradí krátkou růstovou sezonu, takže výsledky jsou přímo 
vynikající. :Ředkvičky velké jako palec ze semene za tři týdny! 
Brambory, které jsou chladnomilné, se mohou sázet do sypké 
půdy v otevřených záhonech, ostatní zeleninu stačí pěstovat 
v nevytápěném fóliovllÍkU. 

Starosta Tagoona se nechal snadno přesvědčit a vozil nás po 
pomezí vesnice ve snaze najít pozemek s vyhovující půdou a ori
entací k jihu. Plány byly dalekosáhlé: vybudovat v osadě mode
lové zahradnictví, které by v létě mohlo zásobit obec zeleninou. 
Projekt se měl stát příkladem pro další severské obce. Vyhlédli 
jsme příhodné místo, a Ikoe, předák inuitské skupiny, dostal pří
kaz, aby navozil rašelinu z místního mokřadu a jemný písek od 
břehu jezera na velkou hromadu ve vyhlédnutém místě budou
cího zahradnictví. Přes zimu pak skupina postaví žebroví fóliov
níků, ta se příští jaro potáhnou fólií a směs rašeliny s pískem se 
navozí do dlouhých truhlic podél stěn tunelové stavby. Dva 
mladí lnuci budou posláni na jih, aby se v nějakém zahradnic
kém podniku přiučili, jak získat sazeničky ze semene, jak je pře-

22 -

sazovat do půdy a ošetřovat až do chvl1e sklizně. Ideálně pro
myšleno a narýsováno. Příliš ideálně. Přes lákavou pruežitost 
podívat se do světa, se nikdo z místní mládeže nepřihlásil. Prý by 
jim bylo bez rodiny v cizím světě teskno po domově.A když jsme 
příští jaro přistáli v osadě se sazenicemi květáku, zelí, rajčat a dal
šího půl tuctu druhů zeleniny, nic z přislíbených konstrukcí 
nebylo připraveno. Navezená rašelina a písek byly ještě na kost 
zmrzlé. 

Co si počít? Vzdát celou ideu? :Řím taky nebyl postaven za 
jeden rok. Josef s Pavlem se rozhodli pro kompromis. Postaví 
menší ukázkový fóliovllÍk přímo uprostřed vesnice a umístí jej 
pro jistotu mezi dvěma obytnými domky Kanadské jízdní poli
cie, aby nedošlo k vandalismu. Starosta Tagoona se tvářil trochu 
provinile, ale ochotně nabídl dřevo, hřebíky a fólii na konstrukci 
stavby. Dokonce nám poslal na pomoc stárnoucího a slaboučké
ho lnuka, který se představil jménem Mike Alerk. Jako většina 
vesničanů i Mike byl bez práce a vlastně se sám nabídl ku pomo
ci. Později jsme se dozvěděli, že bezplatně. Když jsme ho nepří
liš nadšeně přijímali do party, netušili jsme, že Mike se nám stane 
studnicí informací a domorodé moudrosti. Více času jsme s ním 
strávili při "kofibrejku" (přestávce na kávu) než při řezání a sbí
jení ráhen skleníku. Byla to vzácná příležitost dozvědět se 
z první ruky, jak Eskymáci před setkáním s qallunaat - bělochy 
žili a jak přežívali dlouhou, krutou zimu. Mike vyprávěl rád, 
nejvíc sám o sobě. Přesto práce rychle pokračovala. Přivezené 
sazenice se zatím tísnily za okny misie. 

Mike je vzdělaný Inuk neurčitého věku. Přesné stáří nepřizná. 
Číst a krasopisně psát se naučil v řeholní škole, zakrátko poté, co 
ho otec Bu1iard našel ještě malého, těžce podvyživeného a na 
smrt nemocného ve studeném iglú u Aberdeen Lake, severozá
padně od Bakerova jezera. Bylo to v roce 1954, v době hlado
moru, který čas od času kočující Eskymáky postihoval. Dobrý 
kněz tehdy zařídil, aby byl chlapec letecky přepraven do malé 
stanice Chesterfield Inlet na západním pobřeží Hudsonova záli
vu,do péče Šedých sester (Gray nuns).Ty tam už od třicátých let 
vedly jedinou nemocnici, která\tehdy na severu Kanady e:xisto-
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vala. Nad zimní zasněženou tundrou ho v jednoplošníku přepra
voval sám Rocky Parson, vyhlášený "bush pilot" té doby. Mike 
ještě dodal, že zakrátko nato byla celá tlupa strádajících Eskymá
ků oblasti Aberdeen Lake převedena do osady Baker Lake. To, že 
otec Buliard, který mu zachránil život, sám za dva roky v zamrz
lé krajině zahynul za podezřelých okolností, už nevěděl. 

Sedmiletý Mike zůstal v péči sester celý rok, ale v roce 1955 
ho s postupující tuberkulózou přepravili do sanatoria v Cle ar
water Lake u Winnipegu, patnáct set kilometrů na jih od místa, 
kde jeho klan živořil. Slaboučký chlapec zůstal v sanatoriu 
celých pět roků. Mnoho nevyrostl, i na Inuka zůstal malé posta
vy. Ale na jihu chodil do školy, naučil se číst a psát a myslilo mu 
to dobře . S Inuky se projevoval jako Inuk, s Qallunaat se vyjad
řoval po bělošsku.V roce 1960 se vrátil do osady Baker Lake. Ale 
za dva roky už byl nazpět v sanatoriu, tentokrát ve městě Bran
don na západ od Winnipegu, kde mu dvakrát po sobě odopero
vali kus plíce. Mike nemá stálé zaměstnaní, ale je ženat a má 
několik hezkých dětí. Nu, a počítáno od roku 1954, kdy mu, jak 
tvrdí, bylo sedm, může mít stařík Mike dnes nějakých 54 roků. 

Zachraňování strádajících a vysláblých Inuků bylo skutkem 
křesťanské lásky k bližnímu a logickým civilizačním projevem. 
Přesto později našlo své kritiky. Odvážení dětí od rodičů do 
nemocnic daleko na jih emocionálně postihlo jak děti, tak i rodi
če. Když se po letech dorůstající pacienti vraceli s amputovaný
mi plícemi nebo údy, nebyli už schopni lovit a starat se o sebe. 
Mnohé z dětí zapomněly inuitštinu a s vlastními rodiči se už 
nepoznávaly. Léta prožitá ve vytopených nemocnicích, v úzkost
livé čistotě a na vydatné stravě, ale bez tělesné aktivity způsobi
la, že se expacienti těžko vpravovali do života pod stany a v iglú. 
Naštěstí pro ně, a věřme , že i pro celé eskymácké etnikum, zača
la kanadská vláda koncem padesátých let s programem usídlo
vání a nomádský život brzy potom ustal. Doba kamenná pro Inu
ity defmitivně skončila , a oni se ocitli uprostřed atomového 
věku. Byla to léta nukleárních zkoušek v atmosféře, kdy se na 
tundru sypal jaderný spad. Proudem doby jsou nyní už společně 
s ostatními obyvateli Kanady a národy celého světa unášeni do 
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Zvonice misie sv. Pavla v inuitské osadě 
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Náves osady 
s obytnými 
rodinnými domky 
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karibfho masa 

Oslava Dne Nunavut 
1. července 

Oslava Dne Nunavut; 
lnuiti ve svátečnfch 
inuitských krojích 

Oslava Dne Nunavut; 
inuitské dfvky 
v novodobých 

inuitských krojfch 

Umělecký výtvor 
výtvarníka Simona 

z Bakerova jezera 
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se svým výtvorem 
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kamene" (mastek) 



Pokusný sklenfk 
s rostoucími 

hlávkami zelí 
a jiné zeleniny 
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Pokusný ,,sklenfk" 
postavený Josefem 
a Pavlem 
s Mikovou pomocí 

Starosta obce 
Mr. Tagoona 
s plody první úrody 

Jarní tundra 
s porostem vrbovky 

Mistrně 

vybalancovaný 
,jnukšuk" (človíček) 

uprostřed tundry 

Arktická zemní 
veverka ,,sik-sik" 



Náhrobek otce 
]osepha Buliarda, 

OMl, na inuitském 
hřbitově; kněz 

v r.1956 zmizel 
v zasněžené tundře 

i se svým psím 
spřežením a nikdy 

nebyl nalezen 

1nuitský 
hřbitov s hroby 
z navršený ch 
kamenů 

neznámé, ale vzrušující budoucnosti. Trochu jinak a rychleji, než 
například my, Češi, ale dramatičtěji a také ne bez obavo své pře
žití, zejména kulturní. Jak je ten svět věrolomný! Stále se mění 
a k ničemu v něm nelze natrvalo přilnout. Snad proto je dobré 
a milosrdné, že jsme na něm jen dočasně . 

V takovém rozpoložení mysli jsme během slunných večerů, 

často s Mikem, častěji sami dva, daleko od Toronta i Olomouce, 
sedávali při otevřených oknech misie. Pozorovali jsme mravenčí 
aktivitu krátkodobě pilných Inuků na rozmrzajícím jezeře . 

Někdy jsme naslouchali Mikovu přelétavému povídání. Ale nej
častěji, majíce k dispozici nezvyklé množství volného času, jsme 
bývali zabráni do dlouhých debat o minulosti, přítomnosti 
i budoucnosti světa. Dvě svobodné mysli, formované křesťan
skou tradicí a vzdělánún, ale tím také i omezeni v troufalosti 
možných závěrů. Následující rozhovory, dialogy od Bakerova 
jezera, jsou výsledkem spontánních rozmluv. Nejprve jen tak, 
z vnitřní potřeby, později však nahrávaných na magnetofon 
a ještě později "sestříhaných" do logického sledu.A tak tě, milý 
čtenáři, zveme, aby ses našich intelektuálních "dýchánků" v malé 
misii s výhledem na jezero zúčastnil. Konvice s horkou vodou na 
kávu je připravena. 
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ll. EKOLOGIE - GLOBALNJ PROMĚNA - ZALIDNĚNOST 

Počátek světa a vývoj v čase 

Vždy než si Mike usrknul z hrnku, vyplivl z úst žvanec žvý
kacfho tabáku. Někdy bylo těžké rozeznat, co z toho, co řfká, 
je pravda, kde si vědomě vymýšlí, a kde sám tomu, co si 
vymýšlí, věří. 

Dnes se vytasil s hnědou obálkou a vytáhl z ní několik lin
kovaných stránek, které byly pečlivě vytržené z psacfho 
bloku. "O tohle jste mě žádal už vloni," řekl dobrou angličti
nou, ale s hrdelním eskymáckým přízvukem, a podával Jose
fovi ručně popsanou složku papíru. Nadpis zněl: " Velká legen
da kanadských lnuitů". Začali jsme si jeho výtvor číst a podá
vali si s Pavlem stránku po stránce. Mike při psaní zřejmě 
prožíval jeden ze svých výletů fantazie, jaké musely být typic
ké pro vypravěče i posluchače za dlouhých nocí v iglú. Byla 
to subjektivní realita lidí odloučených od zbytku světa. Přes
to, nebo právě proto, stojí Mikova legenda za převyprávění. 

"Když mi byly čtyři nebo pět roků, slyšel jsem vyprávět tuto 
legendu: 

Když byla země ještě mladá, neobývali ji ani lnuiti, ani 
qallunaat. Jednoho krásného dne se slunce na obloze zasta
vilo. Všechna mračna světa se shromáždila na jedno mfsto 
a z nich začalo pršet a pršet. Voda stoupala, až zatopila 
i vysoké hory. Dokonce i plovoucí ledovce zůstaly pod vodou. 
I věčně zmrzlé Grónsko bylo zatopeno až k pólu. Byl to úděs
ný den. A přitom taková tma, že ani jiskřička světla z hvězd 
nepronikla k zemi. A v ten den, jak dlouho trval, nikdo neví
se Bůh stal. Bohu dfky! 

Bůh řekl: ,Ať je světlo!' A bylo světlo. Nenf a nebude člově
ka, který by pochopil, jak se to stalo, jak to Bůh udělal, i když 
se o to lidstvo snaží od svého počátku. Jen ten Všemocný to ví 
a nechává si to velké tajemství sám pro sebe. Možná, až jed-
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nou v dalekém budoucnu, nám trochu z toho tajemství pood
halí. To bychom se stali trochu někým, jako je on sám. I já, 
ubohý a nic neznalý lnuk, který teď sepisuje tu dávnou legen
du, mám špetku jeho poznání. Je tak nepatrná, že ani ten nej
dokonalejšf počftač by ji nezaznamenal, ale je zde. 

Jako dospělý jsem vždy rád pozoroval Měsfc a hvězdy. 
Moderní věda vynesla člověka až na Měsíc. Ale angakoks, 
mocní šamani lnuitů, se o to pokoušeli už od nepaměti. 

Taky vfm, co je oheň - zvláště ten, který dfive osvětloval 
a zahfival naše iglú. Moje matka ho udržovala na kahanu 
quilliq a živila ho rybím tukem. S ohněm jsme spojeni ode
dávna a nemůžeme už bez něho být. Já bych skoro věřil, že 
jsme z ohně povstali. 

Legendy se dfive inuitským dětem vyprávěly od pokolení 
do pokolení. Dnes už se to nedělá, protože už nežijeme 
v ,době temna'. Možná že se ale legendy jednou začnou dětem 
opět vyprávět. To až po nukleárnf válce nebo nějaké jiné 
katastrofě, pokud lidstvo samo sebe nezničf a dopřeje-li las
kavý Bůh lidstvu novou šanci. 

Tady moje inuitská legenda končí. Podepsáno vlastnf 
rukou." 

Michael P. Alerk 

"Můžete to uveřejnit, kde chcete. V mfstním nebo celoná
rodnfm časopise", ujistil nás Mike, když jsme se na něho po 
přečtenf této inuitsko-biblicko-mikovské kosmologie trochu 
s obdivem, trochu s podezřenfm podfvali. ,,Ale pošlete mi 
aspoň jeden výtisk." Slíbili jsme, že pošleme. Asi to ale nebu
de v inuitštině ani v angličtině. 

* * * 
Josef: Před časem jsem se zúčastnil zvláštního symposia na 

Torontské univerzitě, které mělo název Circle of Líght, Kruh 
světla. Bylo to něco jako sekulárně-ekumenické shromáždění 
akademiků s předáky severoamerických Indiánů. Symposium 
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začalo obřadným kouřením dýmky asi šesti náčelníků sedících 
v kruhu na pódiu. Po nich předstoupil před shromážděné publi
kum jeden z indiánských starších a začal vyprávět indiánskou 
legendu o stvoření světa. Tak, jak si ji prý Indiáni předávali ústní 
tradicí a jak ji on sám jako dítě slyšel vyprávět od své stařenky
babičky. 

Indián mluvil o tom, jak na počátku bylo nebe odděleno od 
země, která byla zaplavena vodami. A v jednom zákoutí nebe 
spolu žili muž a žena. Byl to ideální stav. Jednoho dne ale žena 
otěhotněla, a to změnilo její chování. Dostala neutišitelnou chuť 
na čerstvé ovoce ze stromu života, který uprostřed toho místa 
stál. Ten strom plál jasným světlem a ozařoval celý jejich svět, 
protože slunce ještě neexistovalo. Ale Stvořitel jim přikázal: 
"Stromu života se nesmíte ani dotknout. Až jeho plody dozrají, 
samy spadnou, a pak je můžete jíst." Žena si tedy usmyslila, že 
musí mít aspoň čaj z nejjemnějších kořenů toho stromu. Muž se 
jí marně zdráhal vyhovět, žena trvala na svém. Strašně se jí za
chtělo toho čaje.Tak se muž pustil do kopání pod kořeny stromu 
života, ale dílo se mu moc nedařilo. Žena se rozzlobila a začala 
sama hrabat víc do hloubky. Najednou se pod ní půda propadla 
a ona se řítila do tmy dolů. Jak padala, zoufale křičela o pomoc. 
Uslyšely ji dvě modré volavky, které právě letěly okolo. Zachytily 
ženu v letu a zmírnily její pád. Snažně je prosila, aby ji vynesly 
nazpět k místu, odkud spadla. Ale těhotná žena byla těžká 
a volavky se brzy unavily. Taktak ji snesly k povrchu země ještě 
zaplavené mořem. Naštěstí se v tom místě vynořila z moře velká 
želva a volavky na ni ženu vysadily. Ta želva se už nepotopila, ale 
stala se z ní pevnina, na které vyrostlo rostlinstvo a zabydlili ji 
všelijací živočichové. Žena pak porodila mnoho dětí, a dala tak 
vznik lidskému pokolení. .. 

Indián se odmlčel a chvíli své uctivě ztichlé shromáždění 
pozoroval. Pak ale docela prozaicky a s úsměškem dodal: "Hezká 
pohádka, že? Ale o nic horší než ta biblická o šesti dnech boží
ho lopocení, o Adamovi, Evě a hadu, který je svedL .. 

Pavel: Ale ta legenda, kterou Indián vyprávěl, taky obsahovala 
biblické prvky: strom života, žádostivou ženu, která porušila 
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Stvořitelův příkaz a uvalila na sebe í na celé lidské pokolení trva
lé vyhnanství... Možná, že babička té Indiánovy babiČky už 
někde od misionářů slyšela biblické vyprávění, a tak vznikl indi
ánsko-křesťanský hybrid o Stvoření. 

Josef: Asi máš pravdu, ale ten jízlivý dodatek starého Indiána 
mi uvízl v paměti. Lidé vždy toužili poznat, jak svět vznikl 
a odkud se sami vzali. Indiánské legendy o stvoření se od sebe 
liší v detailech, ale hlavní aktéři, žena, havran či volavka a želva
se vyskytují v mnohých z nich. Ta naše židovsko-křesťanská 
legenda se jistě také v různých obměnách a po dlouhá století 
vyprávěla mezi národy od hranic Indie až po Egypt, než ji autoři 
Genese zaznamenali a zařadili před všechny ostatní posvátné 
texty. Vzpomínám si, jak zdrcující pro mne bylo poučení, že Moj
žíšova Kniha počátku (Genesis) byla sepsána mnoho set let "po 
Mojžíšovi", až asi v pátém století před Kristem.A na tom staro
dávném vyprávění, i když překrásném a hlubokém, stojí stěžejní 
židovská i naše křesťanská nauka o prvotním hříchu a mesiánská 
naděje! Její kořeny už nikdo nebude schopen odhalit. Dějiny lid
stva i má osobní zkušenost hříchu a potřeby vykoupení se příliš 
shodují s poselstvím Genese, než aby šlo O náhodnou shodu. 
Nelze je proto lehce zavrhnout z důvodu, že jeho jedinečným 
autorem nebyl prorok-Mojžíš. Existují dúkazy rozumu a dúkazy 
srdce. "Poznáváme pravdu nejen rozumem, ale i srdcem," řekl 
Blaise Pascal. Rozumu mnohé pravdy unikají. Cesty božího zje
vení byly zřejmě různé a ne vždy přímé. 

Pavel: O antické Tróji se věřilo, že existovala jen v Homérově 
fantazii, než ji v blízkosti tureckých Dardanel objevil Heinrich 
Schliemann.A potopa světa za Noema má svou předlohu v baby
lonské legendě o Gilgamešovi, zaznamenané na hliněných tabul
kách před 4700 lety, to je nějakých 1300 let před Mojžíšem! Ty 
tabulky byly objeveny teprve koncem 19. století, a to ve zříceni
nách biblického města Ninive. Není to vše úžasná shoda? 

Josef: Máš pravdu a určitě nejde o shodu náhodnou. Na jedné 
straně jsme někdy sužováni pochybnostmi, a pak najednou při
jde překvapivé potvrzení všeho, o čem se tak silně pochybovalo. 
Tak jako při objevení té starodávnéTróje.V současné době mezi-
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národní tým vědců intenzivně zkoumá dno Černého moře, které 
snad bylo v poslední době ledové jen menším sladkovodním 
jezerem, hluboko pod hladinou dnešního Černého moře. Před 
sedmi a půl tisíci roky prý v nížinách okolo toho jezera existo
valy početné lidské usedlosti. Jejich existence ale byla náhle 
ukončena obrovskou záplavou, v důsledku které se jezero téměř 
naráz proměnilo ve slané llloře. Mělo se to udát takto: Na konci 
ledové doby, to je asi před desíti tisíci lety, začaly kontinentální 
ledovce odtávat a hladina oceánů se rychle zvedala. S nimi stou
pala i hladina moře Středozemního, až jeho vody naplnily údolí 
dnešního Bospot"u. Jím pokračovaly až k místu, kde se jednoho 
kritického dne začaly přelévat do hluboké pánve dnešního Čer-" 
ného moře. Erozní síla přepadajících vod závratně rychle pro
hloubila bosporský kanál, takže množství vody, které se řítilo do 
černomořské pánve, se prý rovnalo objemu několika Niagar
~kých vodopádů. ffiaQina původního jezera začala rychle stoupat 
a lidská sídliště se octla pod. vodou. Lidé se před postupující 
záplavou snažili zachránit útěkem na zvýšený terén, ale i tam je 
zakrátko slaná voda zatopila. Jen nemnozí se zachránili. Američtí 
geologové Ryan a Pitman, kteří docela nedávno objevili a popsa
li celý proces, se domnívají, že mohlo jít o pověstnou potopu za 
doby Noema, respektive Gilgameše. Tohle. je úžasné odhalení, 
které pomůže vysvětlit radiální rozptyl obyvateistva z černo
mořské oblasti do všech částí tehdejšího světa. 

Ale přenesme se teď do přítorrinosti. Když se tak zamýšlím 
nad moderní teorií vzniku světa skrze Velký třesk (Big Bang) , 
mám chuť se začít usmívat jako ten starý Indián: Co když i ta 
úchvatná teorie o vzniku vesmíru z téměř ničeh.o,nébo úplrlě 
z ničeho, je také jen "krásrlá pohádka"? Cqj<dyž všechnq bylo 
a je docela jinak, než si představújeme a než to i dnes astrofyzi
kům dokazují matematické rovnice? Einstein svou teorií relativi
ty úplně změnil naše nazírání na hrrÍotu a energii, Kvantová 
mechanika jde ještě za relativitu, když mluví o podvojné mani
festaci existující reality. Posl~dní, UŽ2IT dokázanou elementární 
částečkou hmotného .. světa jsou jednorozměrné " struny" 
(strings), což jsou téměř_.nelmllečně.malá kvanta vlnící se ener-
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gie.~áš hmotný svět je vystavěn z atomů, které se "skládají" 
z protonů, neutronů a z řady menších částic, spletených nakonec 
z těch jednorozměrných "strun", o kterých se tvrdí, že mají jen 
délku a dále se už z ničeho neskládají. Ale průkopníci strunové 
teorie si už vymysleli nový koncept "blán" ("branes", což je 
zkfatka z "membranes"), které jsou vícerozměrné a lze jimi lépe 
rys"\Tětlit strukturu hmoty a vesmíru, prostoru a času, a ~mířit roz
po!:,y mezi relativitou a kvantovou mechanikou. 

Zřejmě i ty nejposlednější a fascinující poznatky kosmologie 
je stále ještě nutno považovat pouze za "pracovní 'hypotézy", 
jinýnii- slovy, za sui modo moderní legendy. Příměr s legendou 
Vynikne jas~ěji, porovnáme-li antickou fyziku Hérakleitovu 
a Démokritovu s klasickou fyzikou Newtonovou, tu pak s relati
vistickou fyzikou Einsteinovou a Schroedingerovou kvantovou 
mechanikou.Jak~ asi bude fyzika za sto a za tisíc let? Stále přes
nější a přesnější v popisování jevů, ale slepější v nazírání záhad-
né podstaty,_ která Vytváří fyzické jsoucno samo. "M,'.lteria pura" 
zůstane pro fyziky asi navždy tabu. Podobně i život, "materia 
viva", a co tvoří podstatu lidské osobnosti, zůstanou asi tajem
stvím pro biology a psychology. Už v rocel927 ].B.S. Haldane 
napsal ve svém eseji Possible Worlds, že vesmírná skutečnost je 
nejen prapodivnější, než si dnes představujeme, ale i prapodi~- ~ c ~ 
nější, než si kdy budeme moci představit. Haldane byl znovu 
citován, když Hubbleův teleskop, umístěný na oběžné dráze, při
nesl neuvěřitelné záběry dalekých hvězdných explozí. 

Často mě napadají verše Václava Renče, ze sbírky Sluncem 
oděná, které tvořil v leopoldovské věznici a propašovával nám je 
s prosbou, abychom si je vložili pro budoucnost do paměti: 

" ... když v nevyčerpatelných prstokladech 
si přehráváme taje stvoření, 
objevitelé světů v Božích sadech, 
s tvořivou vášní do hry vnořeni, 

básníci pluhů, kladiv, logaritmů, 
taviči snů, těch nejvzácnějších rud! 
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Jen nedej nám, Pořadatelko rytmů, 
zaměnit záři jsoucna za přelud, 

a hledat pyšně pravdu před zrcadly, 
jež z každé vlnky nastavují nám, 
úlisně sladcí andělé, ti padlí, 
vedouce prameny z hor k nížinám. " 

Ale už jsem opět na zemi, odpusť to dlouhé extempore. 

Pavel: Na evoluci, myslím teď té vesmírné, mne jako laika fas
cinuje několik věcí. Především, pokud jsou naše představy o ves
míru správné, existují miliardy galaxií a v každé z nich miliardy 
hvězd. Téměř jistě kolem řady těchto hvězd obíhají planety. Ale 
víme zatím jen o jediné planetě, na které je život, a tou je naše 
modrá planeta Země. 

Za druhé až dosud nevíme, jak vlastně život vznikl. Slavný 
a slibný byl pokus· postgraduálního studenta Stanley Millera, 
který před čtyřiceti lety napodobil v laboratorních podmínkách 
složení a procesy v atmosféře, které na Zemi byly před miliarda
mi let. Miller získal aminokyseliny, které jsou stavebními kameny 
bílkovin, a vzbudil tím velké naděje, že sestrojení života umělou 
cestou je na dosah ruky, ale od té doby jsme se nedostali dál. 
Takže musím konstatovat, že život "nějak" před skoro čtyřmi 
miliardami let vznikl, s určitostí ale nevíme jak. 

Za třetí mi připadá úžasné, že během posledních 500 milionů 
let, kdy se vyvinuly na Zemi mnohobuněčné organismy, prošla 
naše planeta alespoň pěti globálními "katastrofami" (v důsledku 
srážky s asteroidem nebo rozsáhlé sopečné činnosti) a devade
sát, nebo snad i více procent rostlinných a živočišných druhů 
bylo smeteno. Vždy ale následovala " exploze " vzniku nových 
a kupodivu komplexnějších forem života a evoluce pokračovala. 
A pokračuje dokonce s rychlostí stále se zvyšující. Vždyť člověk, 
rod Homo, se objevil na scéně před pouhými 1-2 miliony lety, ale 
člověk moudrý, Horno sapiens sapiens, jen před 40 000 lety. 

Josef: Opravdu, evoluční drama je úžasné a těžko vysvětlitel-
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né. Operují v něm dva základní elementy, známé pod pojmy 
sampvolné rnlili:.ce 2. pRrodní výběr. Pomineme-li sanlOtný vznik 
ži~ota, o kterém, jak j~i tekl, ještě nic nevíme, pak se vývoj už exi
stujících organismů ubíral tak, že se genetická informace u jed
noho jedince, ať už to byla bakterie nebo malá řasa v původních 
mořích, pozměpi1a.]estliže tato změna byla k prospěchu potom
stva, dceřiné bU:1ky tak získaly výhodu nad svými sestřenicemi, 
které nebyly změnou obdarovány. Dceřiná populační linie se 
časem ukázala více životaschopnou v soutěži s ostatními gene
ticky podobnÝ.!4i jedinci i v mezidruhové konkurenci. Když ale 
spontánně nabytá genetická změna byla nevýhodná, dceřiné 
buňky v konkurenci neobstály a jejich linie zanikla. Jinými slovy 
- přírodní výběr podporoval jen populační linie s genetickými 
změnami zvýhodňujícími přežití. To se zdá jednoduché, logické 
a přímočaré vys7ětlení evolučního procesu. Při bližším zkoumá
ní je však celý proces mnohem složitější a neprůhlednější. 

Pavel: Co tím myslíš? Existují ještě další faktory, které evoluci 
ovlivňují, nebo j: snad i nějak metafyzicky vedou? 

Josef: Sám jsi vzpomněl jednu důležitou příčinu, která evolu
ci historicky urychlovala, a to zasahování (interferenci) zvenčí. 
V mořích s málo se měnící teplotou a s ustáleným chemickým 
složením vody evoluce daleko nepokročila. Trvalo přes tři mili
ardy kt, než se v nich objevily první mnohobuněčné organismy. 
Je zajírriavé, že se objevily brzy poté, co země prošla stadiem tak 
zvané "sněhové koule" (Snowball Earth). Přibývá důkazů, že 
před 700 miliony lety byla _celá Země, to znamená i na rovníku, 
pokryta sněhem a ledem. Oceány zamrzly do hloubky jednoho 
kilometru. Tehdejší primitivní život přesto v mořích nezanikl, ale 
udržel se i pod ledem. Možná že v této fázi zemského zalednění 
existovala na ně:<:terých místech rozmrzlá mořská okna (říká se 
jim polynia) s.e specializovaným ekosystémem ~s a různého 
planktonu, jako :omu je i dnes uprostřed zimy ve vysoké Arkti
dě. Tam mohla evoluce pokračovat.Až Qak led roztál a Země se 
v:ráti1a do svého normáirifno.termální.l)o stadia, vývoj mnohobu
něčných organis::nů se uskutečnil v neuvěřitelně krátké době jen 
několika milionl:: let. Říká se tomu kambrická evoluční exploze. 
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Byl to takový evoluční "velký třesk", při němž vzniklo asi sto' 
kmenů budoucích živočichů. Většina z nich později sice zanikla, 
ale celý " les " třiceti dvou rozkošatělých kmenů se udržel 
dodnes. 

Na rozdíl od dlouhé epochy prekambrické, která trvala přes 
tři miliardy let, a v níž se z vývojového hlediska stalo tak málo, se 
následující epocha relativně krátkých 500 milionů let vyznačuje 
závratným zdokonalováním struktury a funkce živých organis
mŮ.A tato strmá vývojová stezka se vine až k člověku. 

Pavel: To ale neznamená, že vývoj k člověku byl přímočarý. 
Planeta Země poskytuje mnoho příbytků k obživě v mořské 
i sladké vodě, na povrchu zemské kůry, hluboko pod zemí, v hor
kých pramenech, v naftových ložiscích, dokonce i 4000 metrů 
pod antarktickým ledovcem byli nedávno objeveni živí mikrobi. 
Všechna tato místa a extrémní prostředí živé organismy v prů
běhu času objevily a adaptovaly se v nich. To svědčí o nesmírné 
vynalézavosti života, jak se přizpůsobiL nejrůznějším podmín
kám. Jinými slovy, primitivní organismy se "nesnažily" zdokona
lovat svou tělesnou strukturu proto ·aby jejich potQmcijednou 
plavali pomocí ploutví ve vodě nebo běhali pomocí končetin po 
souši. Zdá se, že jejich "zájem" se omezoval vždy na nejbližší pří
ležitost, jak se přizpůsobit, a to i za cenu ztráty už nabytého orgá
nu nebo schopnosti. Například macaráti jeskynní jsou slepí, 
i když původně oči měli, než se trvale adaptovali v tmavých jes
kyních. Jak si pak ale vysvětlit, že se vývoj rozpínal nejen hori
zontálně, co do rozmanitosti forem, ale posunoval se i vertikálně, 
kdy vytvářel strukturně složitější a specializovanější organismy? 
Proč jedna jeho část pokračovala po linii rostlin a jiná po linii 
živočichů? Proč rostliny nevyvinuly centrální nervový systém 
a proč by se vyšší živočichové bez něj neobešli? 

Josef: Záhada na záhadu, ale jen zdánlivě. Jednotlivci ani celé 
skupiny organismů nežijí ve svém prostředí indiferentně a oddě
leně od ostatních. Spolu s prostředím, kde žijí, tvoří ekologickou 
síť vzájemných vztahů, ekosystémy. Hned od prvopočátku se 
začaly ustavovat mezi rozličnými skupinami ještě sice nevýraz
né, ale buď "přátelské", nebo "nepřátelské" vztahy. Nebýt soutě-
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žení o výživu i životní prostor, evoluce by se asi rozvíjela jen do 
šířky. To znamená, že by přibývalo nejrůznějších variant již exis
tujících forem, aniž by se tyto formy stávaly strukturně složitěj
šími. Tak tomu asi bylo v nezměrných prvotních oceánech, kdy 
velký prostor a dostatečná obživa vedly po dlouhou dobu jen 
k nepatrné hierarchické diverziftkaci.Až do chvíle, kdy byla ustá
lená rovnováha porušena. Podle posledních teorií to bylo už zmí
něným klimatickým ochlazením a " zamrznutím " celé zeměkoule 
před 700 miliony lety. Když potom ledy roztály a Země se opět 
ohřála, nastala, dnes bychom řekli, nepředpokládaná a dosud 
nevysvětlená evoluční exploze směrem "vzhůru". 

Původně dvojrozměrná evoluční plocha se začala na mnoha 
místech zvedat, až se vytvořila vícevrcholová pyramida životních 
forem. Nebo ještě přiléhavěji, začala se vytahovat v základu širo
ká, ale k vrcholu se zužující pagoda o mnoha věžičkách a pat
rech. Jeden z řady evolučních paradoxů je, že každé vyšší patro 
této evoluční pagody je funkčně vzdálenější od předchozího.Tak 
člověk je funkčně vzdálenější od lidoopů, než jsou lidoopi od 
opic, opice od poloopic, ty jsou vzdálenější od ostatních savců, 
než jsou savci od ptáků, ti pak od plazů, plazi od ryb atd. Jinými 
slovy, evoluční vzdálenost se teleskopicky natahuje s každým 
vyšším podlažím pagody. I malé anatomické změny, hlavně ve 
vývoji centrální nervové soustavy a mozku, vedly k velkým roz
dílům ve funkční zdatnosti oddělující se skupiny. 

Dalším paradoxem je, že od kambrické evoluční exploze, kdy 
vznikly základní živočišné kmeny, se vývoj dále zrychloval. Od 
trilobitů k rybám to trvalo mnohem déle než od ryb k plazům. 
Od plazů k prvním hlodavcům uplynulo více času než od hlo
davců k opicím, a od opic k člověku - to už byly jen geologické 
minuty a vteřiny. 

Pavel: A jak to půjde dál? Bude evoluce pokračovat? Vznikne 
ještě inteligentnější organismus, než je přítomný Homo sapiens 
sapiens? 

Josef: To je provokativní otázka, kterou se můžeme samostat
ně zabývat později. Když mi ale dovolíš, rád bych ještě něco 
dodal o ekonomické struktuře každého ekosystému a celé bio-
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sféry. Každý živý jedinec musí jíst, tedy nahrazovat energii, kte
rou růstem a životními úkony spotřeboval. Biologicky zužitkova
telná energie, například v případě lišek, pochází většinou od 
myší. Myši se živí požíráním "trávy", která ale už nikoho a nic 
nepojídá. Roste sama od sebe. Ve skutečnosti i tráva potřebuje 
jíst, ale vyrábí si sama svou potravu. Za pomoci slunečního záře
ní "fotosyntetizuje" z oxidu uhličitého a vody jednoduchý cukr, 
na energii bohatou glukózu. Glukóza je jednoduchá forma 
" potravy" . Oxid uhličitý, voda, dusík a jiné minerální prvky obdr
žené kořeny ze země jsou jen stavebními kameny, ze kterých si 
rostlina staví své tělo. Tohle, jak víme, je příklad "potravního 
řetězce". Všichni živočichové, včetně nás lidí (ale i většina mik
robů, které si nevyrábějí svou vlastní potravu), se živí na účet 
organismů, které si potravu dokáží samy produkovat. O ni se pak 
s konzumenty, chtě nechtě, rozdělují. Producenty jsou přede
vším zelené rostliny, vegetace matičky Země. Bez rostlinstva by 
všechno živočišstvo zahynulo, jak se už několikrát v dějinách 
naší planety skutečně téměř stalo. 

Zužující se "pagoda" živočišných forem, o které jsem právě 
mluvil, ale i jejich produkce, má svou potravní základnu v boha
té a rozmanité vegetaci. Ta slouží jako obří generátor chemicky 
vázané energie. Udržuje všechny tvory při životě a podmiňuje 
jejich další vývoj. Někdy se rostlinné a živočišné druhy během 
času navzájem natolik přizpůsobily, že jeden bez druhého už 
nemohou žít. Například čmelák a jetel.Jetel nabízí čmeláku nek
tar, a ten jej za to opyluje. Před mnoha lety se američtí farmáři 
pokoušeli o pěstování evropské odrůdy jetele. Ten jim ale neplo
dil semeno, dokud nepřivezli z Evropy taky čmeláky, kteří by 
květy jetele opylovali. Pak bylo vše v pořádku. Vzájemné závis
losti jednoho druhu na druhém se říká koevoluce. Vzájemná 
závislost Živočišných společenstev na vegetaci země, i vzájemná 
kompatibilita rostlinných druhů v jejich společenstvech jsou 
produktem historické koevoluce.Je nesnadné si představit zele
ný kontinent bez jediného živočicha. Mnoho rostlinných druhů 
by rychle vymizelo. Kontinent osídlený pouze živočichy si už 
nelze představit vůbec. Úloha a účast rostlinstva na vývoji živo-
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čišné říše je nedoceněné evolučně ekologické téma. 
Pavel: Americký ekolog Eugene P. Odum k tomu říká, že 

"v přírodě se vztahy vyvíjejí během vývoje od parazitismu 
k mutualismu, vzájemné spolupráci". To je nakonec i velká výzva 
pro lidstvo. Při dnešních možnostech vědy a techniky to s námi 
nedopadne dobře, nebudeme-li schopni přejít od egoistického 
pohledu na svět-jak na úrovni jednotlivců, tak i států-k vytváření 
vzájemné důvěry a k spolupráci. Velmi se mi hbí postřeh Denise 
Meadowse, spoluautora knih "Limity růstu" a "Za hranicemi 
růstu" , který stojí za ocitování: 

"V politice a ekonomice máme bohatý slovník na to, že jeden 
vítězí nad druhým (což můžeme pozorovat ve sdělovacích pro
středcích), ale nedokonalý pro lásku a vítězství obou stran. Před
pokládáme, že má-li jeden vyhrát, musí druhý nezbytně prohrát. 
Jedním z principů udržitelného rozvoje však je pozitivní přístup, 
tedy že všichni mohou vyhrát." 

Pořád tu ale je ten zásadní rozpor mezi ideálem a realitou, 
který nás provází po tisíce let. Uvědomujeme si potřebu lásky, 
spolupráce, udržitelného rozvoje, ale přitom si sami pod sebou 
podřezáváme větev. Zmínil jsi nedoceněnou úlohu vegetace na 
vývoji živočišné říše. V současnosti ale ničíme tropické deštné 
lesy rychlostí 150 - 200 tisíc km2 za rok. Ostatní lesní ekosysté
my, jako třeba tajga, jsou také pod značným antropogenním tla
kem. 

Kam tedy bude evoluce, především evoluce člověka, pokra
čovat? Nemyslím si, že dokážeme zničit život na Zemi. Stejně tak 
nevěřím, že dokážeme vyhubit sami sebe. Má tedy smysl pře
mýšlet o dalším směřování našeho vývoje.Jenom na doplnění ale 
řeknu, aniž bych to chtěl detailně rozebírat, že je docela možné 
a reálné, že v průběhu 21. století přestane být euro-americká 
civilizace ve světě dominantní. To však v zásadě nevadí, pokud se 
podaří nástupnické civilizaci nebo civilizacím předat naše vědě
ní a snad i ideály svobody, demokracie a lidských práv. 

Zajímal by mě ale tvůj názor na otázku, kterou jsem ti položil 
před chvílí. Myslíš, že bude evoluce pokračovat skrze člověka? 
Budeme přetvářet biosféru v homosféru a případně ve Vernad-

-37 



ského "noosféru"? Zůstane člověk člověkem, jak sami sebe teď 
známe, nebo se transformujeme v ještě inteligentnější organis
mus? A pokud ano, máme se těšit, nebo se vážně obávat? Vracím 
se opět k onomu rozporu mezi ideálem a skutečností, který se 
prohlubuje s našimi rostoucími možnostmi a dovednostmi. Při
tom jsem přesvědčen, že náš vývoj není možné zastavit, i kdyby
chom chtěli, můžeme se jej však snažit usměrňovat. ,-,-Naším 
posláním je tvořit", říká americký futurologAlvin Toffler. 

Josef Biosféra je živý ekosystém a vývoj v ní stále pokračuje. 
Miniaturní změny se dají rozpoznat statisticky, ty větší jsou vidi
telné až s dlouhým odstupem času. Přesné určení nových druhů 
komplikuje nedostatečná deflnice, co druh vlastně je. Vlka je 
snadné rozeznat od kojota, ale například kanadští sobi jsou 
menší a jejich srst se stává světlejší směrem k pólu. Jde o jeden, 
dva nebo o několik sobích druhů či poddruhů? To rozlišení na 
hnědé "Barren ground Caribou" Nízké Arktidy a bílé "peary Cari
bou" Vysoké Arktidy je více méně umělé. Kam patří přechodné 
formy? 

S člověkem je to mnohem komplikovanější. Všichni dnešní 
lidé patří k druhu Homo sapiens. Přesto se lidské skupiny od 
sebe antropologicky značně liší. Populace živočichů, které by 
zoologové štěpili nejméně na poddruhy, jsou u člověka nazývá
ny rasami. Protože ale všechny lidské rasy plodí navzájem plod
né potomstvo, splňují základní podmínku jediného přirozeného 
druhu. Rasová čistota se ale od prehistorie měnila. Ekologická 
izolovanost populací ji zvyšovala, migrace do nových oblastí 
a míšení s tamními populacemi rasovou čistotu snižovaly. Známý 
"melting pot" (tavicí kotlík) moderní Ameriky je toho nejlepším 
příkladem. Spojené státy, Kanada, ale i země Jižní Ameriky, a také 
Austrálie jsou světadíly, kde dochází k rasové homogenizaci. 
Výměna genů ale ještě neznamená evoluční posun. Ten se zatím, 
myslím si, nedokázalo prokázat. Kdybych chtěl být sarkastický, 
neodpustil bych si poznámku, že oproti dávno minulým genera
cím pravěkého člověka jsou dnešní lidé biologicky nejen méně 
zdatní, ale i primitivnější. 

Každý jedinec přírodního člověka se musel postarat sám 
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o sebe, jinak by zahynul. Dnes se od jedince požaduje úzká spe
cializovanost, kterou přispívá celku, a za to je o něj postaráno. 
Dělba práce a sociální "záchranná síť" představují kulturní 
pokrok, ale ne nezbytně pozitivní posun biologický. 

Jeden biologický ukazatel je nepopíratelný. Lidstvo se "vyta
huje" do výšky. V přítomné době je každá nová generace rozvi
nutého i rozvojového světa ,,0 hlavu" vyšší než předchozí. Je to 
zřejmě v důsledku lepší výživy od těhotenství až do dospělosti. 
Příslušníci této nové generace jsou však i disproporcionálně 
"těžší" než generace předchozí, a to nejen proto, že vyšší lidé 
musí také více vážit. Lidé v bohatých zemích jsou obéznější, než 
bývali. Letecké společnosti musí čas od času přepočítávat statis
tické normy o průměrné váze a velikosti svých pasažérů. Více 
otylých cestujících než dříve pro sebe vyžaduje dvě sedadla 
v letadle. To vše působí starosti lékařům. Je to tím, že jíme více, 
než spotřebujeme, a jsme méně fyzicky aktivní. Dostavuje se 
"qinosauří efekt". Malá hlava a velké tělo s nenasytným břichem. 
I když jde převážně o problém příslušníků "prvního světa", to je 
západní společnosti, razí se pro to termín "globezita" -globální 
!loustnutLnebo hroší ~efekt. Tento nezdravý evoluční proces 
může pokračovat teoretickY téměř bez konce, tak jako u dino
saurů, kteří se také vyvinuli z malých forem. Protože ale ve svém 
prostředí netrpěli nedostatkem potravy a mezidruhová konku
rence byla zřejmě minimální, uplatňovala se hlavně konkurence 
vnitrodruhová. Silnější, to jest větší jedinci vítězili a přežívali. Ve 
vyváženém ekosystému je kontrola nad rozpínavostí jednoho 
druhu zabezpečena omezeným zdrojem potravy a mezidruho
vou konkurencí. Rozmnoží-li se myši, spotřebují brzy svou 
potravní základnu a zároveň se rozmnoží jejich nepřátelé, lišky. 
Část lidské společnosti žijící v přebytku se této přírodní kontro
le zdánlivě a dočasně vymknula. 

Pavel: Po stránce biologické je to tedy tak nějak půl na půl. 
Podvýživa lidi zeslabuje i decimuje, dobrá a správná výživa vede 
k zdravějším a schopnějším jedincům, avšak přejídání a fyzická 
nečinnost vedou k biologické degeneraci a k nemocem jako je 
cukrovka, kardiovaskulární onemocnění či rakovina. Opusťme 
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ale genetiku a soustředme se na vývoj kulturní a jeho ekologic
ký dopad na biosféru. Hovoříš často o homosféře. Jak ty dvě 
sféry, biosféra a homosféra, spolu souvisejí a vycházejí? 

Josef: Začal bych s pojmem "antroposféra", která je nám 
povědomější. Tu deflnujeme jako zemský prostor obýyaný člově
kem, řecky anthropos. Homosféra byla definována více dyna
lnicky - je to biosféra, ovlivněná a pozměněná druhem Homo 
sapiens. Na povrchu Země se dnes už sotva najde místo, kde člo
věk přírodní rostlinný porost buď nevymýtil, nebo něco nepře
místil, nového nevystavěl, něco nezměnil, něčemu neuškodil, 
nebo tam aspoň neuložil své odpady. Tak by proměnu biosféry 
registroval pozorovatel z vesmíru. Také by viděl, že od jisté doby 
tento zvláštní dvojnohý tvor zaujal na třetí planetě od Slunce 
monopolní postavení. Vymýtil velký počet rostlinných a živočiš
ných druhů, které nevyužil k potravě a většinou ani k jinému 
praktickému účelu. Část zdevastované krajiny osázel porosty, 
které preferoval, a na jaře pravidelně seje modiflkované plodiny, 
které ke konci růstové sezony poseká a posbírá. Pokračuje 
v budování rozsáhlých sídlišť pospojovaných cestami, dráhami 
a tunely. Pohybuje se po nich, v nich i nad nimi za pomoci 
mechanických samohybů. Je ho teď vzácné spatřit, jak běhá po 
svých nohou ... 

Prostě biosféra s člověkem vypadá jinak, funguje jinak a smě
řuje jinam, než tomu bylo před expanzí člověka. Objektivně 
řečeno, jde o nový přírodní jev. Tak nový a zvláštní, jako když se 
v teplých prapůvodních mořích začal vrtět první prvok a na 
souš se vyškrabal prvý bezobratlý živočich. Proto už ne biosféra, 
ale homosféra. Neje:J. z důvodu, že člověk mnoho změnil, ale že 
započal něco zcela nového. Na konci druhohor ještěři také vlád
li zemi a králíci, přivezení v 19. století do Austrálie, také tamní 
krajinu zdecimovali a mnohé původní druhy potlačni.. Nic 
"nového" ale ani dinosauři, ani králíci nezačali, nevytvořili.Jj~tě, 
druh Homo je dominantní a potlačuje ostatní stejn.ě, jako ti shora 
jmenovaní, ale také se od nich podstatně liší. Přetváří,přid:ivá, 
nahrazuje a buduje umělé struktury s p.istoric:::kou pfírQdou 
nesourodé a jí neznámé. Ujal se nejen vlády, ale hlavně řízení. 
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Biosféra je pod novou správou, pod novým "managementem", 
abych užil m6diillioSlova. My ekologové a environmentalisté 
často vidíme )en ty stinné stránky lidského počínání a přehlíží
me, co je pozitivní a co přímo uchvacující. Známý kanadský eko
log a urbanista Pierre Dansereau považoval člověka za organic
kou součást ekosféry, ať už se v ní chová tak, nebo onak. Druh 
Homo patří do ekologické rovnice a musí se s ním objektivně 
počítat. Vylučovat člověka a stavět ho do protikladu k přírodě je 
tendenční a nevědecké. Evoluční trajektorie, která vede až k člo
věku a směřuje za člověka, nás přesvědčuje o tom, že si člověk 
jako druh počíná cílevědoměji než si to my, jednotlivci, stačíme 
uvědomovat. 

Pavel: To je zajímavě řečeno. Ty si opravdu myslíš, že lidstvo 
jako celek si ?očíná s určitým záměrem, který by se i vzdělaní 
a přemýšliví jedinci snažili pochopit až dodatečně? Není tomu 
naopak? Že tc byli dříve fllozofové a náboženští reformátoři, ale 
dnes vědci a inženýři, kteří určují směr, kudy se lidstvo ubírá? 
Když domys1L.ll do důsledků, co říkáš, znamenalo by to, že je lid
stvo někým řízeno. Odvážil by ses to jako vědecký profesionál 
obhájit? 

Josef: Jako teista bych souhlasil, že lidstvo je řízeno nějakou 
vyšší inteligencí. Jako křesťanu je mi celá záležitost mnohem zře
telnější. Má pozice a úloha ve světě je jasně defmována božím 
zjevením. Vědecká etiketa hypotézu Boha nepřipouští. Spokojuji 
se tedy s postulátem, že lidstvo je ve své, dnes kulturní a zítra 
postkulturní trajektorii řízeno "něčím", a hledám, co to může 
být. To "něco" nemusí být vykládáno zrovna metafyzicky, spíše 
metaforicky. 

Choyání elementární hmoty určují fyzikálpi zákony přitažli
vých a odpudivých sil, silových polí apod. Ty se fyzikům a astro
nomům až· dosud dařilo objasňovat a defmovat. S biologickou 
evolucí je tomu podobně, ale živé organismy jsou složitější a eko
systémy jsou nesmírně komplikované. Stl,ldujeme fenomén vývo
jového zdokonalování struktury a funkce, al~~atím oprotLfr.zt 
kůro nejsme stejně úspěšní v d,efinovánízákQH .... ů ...... které ey()l:,lci_ 
usměrňují. M.?žná proto, že tu jde o vrstvef!Í~~konitostí fyzikál-
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ních, biologických a psychologických. O tom jsme se už zmínili. 
Pro ono "něco", co vývoj usměrňuje, se vžívá termín "zákon 
sebeorganizace". Fyzické jsoucno samo sebe organizuje v čase 
od prvotního kvanta energie k atomovému jádru, až po sluneční 
soustavy a galaxie. Ale také od prvotní buňky k člověku, až po 
složitou strukturu biosféry a posléze homosféry. 

V nasměrovaném (uvědomme si, že stále evolučním) posunu 
lidstva v čase přibývá ještě další dimenze - nefyzický faktor int<;
lektu a vůle. Přiznáme-li svobodu lidské vůle, přizvali jsme go 
rovnice i faktor nedeterministický. Chování jednotlivého atomu 
lze předpovědět s vysokou pravděpodobností, chování lÚ:lského 
jedince nikoliv. 

Biologická evoluce se pohybuje dopředu jen tehdy, převáží-li 
v určitém směru příznivé mutace. Ale jejich výskyt, jak jsme se 
snažili dokázat, nemůže být nahodilý. Hnacími evolučními ele
menty společnosti nejsou mutace, ale ideje. Také bychom mohli 
říct, že ideje vznikají nahodile, to se ale, jak víme, nezakládá na 
pravdě. Většina idejí se rodí v hlavách školených na univerzitách 
a v institucích, které preferují ideje určité povahy a charakteru. 
Populární ideje se stávají, aspoň na čas, hybnou silou vývoje lid
ské společnosti, a to i když už byly formulovány ideje alternativ
ní nebo protichůdné. V emocionální a často iracionální atmosfé
ře zpolitizované společnosti bude takový nový hlas překřičen, 
potlačen, nebo demokraticky přehlasován. Tak je tomu např. 
s dnešní technokratickou civilizací. Je skvělá a užitečná v jed
nom aspektu, ale nebezpečná a zavádějící v jiném. Už dnes běží 
vášnivá debata, kam vše povede. Jestliže ideje způsobí víc škody 
než užitku, přežijí se a dojde ke změně. Ta je někdy násilná 
a bouřlivá a nese jméno revoluce. Kyvadlo vývoje se pohne 
jiným směrem a společnost pokročí, i když ne vždy, o kousek 
dopředu. 

Pavel: Proč by ale měl jedinec zaostávat v pochopení toho, 
kam se lidstvo ubírá? To jsi mi stále ještě nevysvětlil. 

Josef: Na tuto otázku odpovídá jedna stará skautská píseň 
o jelenu karibu. Možná, že ji taky znáš. Jsme na území, kudy táh
nou početná stáda těchto "jelenů", tak se nám ta píseň teď hodí. 
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Pokud si pamatuji, zpívá se v ní: 

Do ranní mlhy když stín tvůj se řítí, ó caribou, ó caribou, 
velebné záře jas kol tebe svítí, ó caribou, ó caribou. 
Pod tvými kopyty země se boří, 
oči tvé horečnou vášní až hoří, 
pospěš si, dříve než slunce se vznítí, ó caribou, ó caribou. 

Zákeřná rána se vydrala z hlavně, ó caribou, ó caribou, 
patřila tobě, ty padl jsi slavně, ó caribou, ó caribou. 
Vzrušeně stojíme nad padlým tělem, 
život tvůj vznešený uprchl čelem, 
poslední stezka tě zavedla klamně, ó caribou, ó caribou. 

V plamenech posvátných hruď tvá se pálí, ó caribou, ó caribou, 
hlas předků zesnulých volá tě zdáli, ó caribou, ó caribou. 
Odešli předkové, odlétly mraky 
a ti, co zůstali, odejdou taky. 
ÚČEL JE VELIKÝ, ŽIVOT JE MALÝ, ó caribou, ó caribou. 

Účel člověka je veliký, lidský život v rámci "vyššího řádu věcí" 
je malý, i když jedinečný. Jedinec nedokáže pochopit v celist
vosti ani sebe sama, natož lidstvo. Může jen tušit, kam je lidstvo 
unášeno, a pokorně se podivovat. 

Klimatické změny a jejich důsledky 

V neděli odpoledne nás pozval zdejš( učtte~ Američan 
Orln, a jeho eskymácká družka Sára na proj(žďku do tundry, 
k úst( řeky Tbelon. Tato řeka odvodňuje velkou oblast západ
ně od Hudsonova zálivu, protéká známou "ptačf rezervac(" 
(I'belon Bird Sanctuary) a vlévá se do Bakerova jezera. Jeli 
jsme na motorových třtkolkách Honda po vyjeté cestě na 
západ, dál než jsme se kdy sami odvážili vypravit. Vesnice 
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Bakerovo jezero, táhnoud se podél břehu jezera, zůstala brzy 
za námi jen jako malá skvrna, až jsme ji ztratili z dohledu 
úplně. 

Vnitrozemská tundra je uhrančivá. Z letadla se zdá plo
chá, ale z úrovně našich tříkolek je plná nízkých vršků a skal
ních vyvěžků zaoblených pevnlnovým ledovcem. Táhnul se 
tudy ještě před nějakými šes# - sedmi tisíci lety. Tehdy se už 
na Předním východě rozvíjela babylonská civilizace a město 
jericho vcházelo do třetího tisíciletí od svého založení. 

Počasí se dnes vydařilo. Slunce téměř oslepovalo a vítr 
držel komáry při zemi. Po nebeském azuru táhla oblaka 
a horizontální vůlitelnost byla, řečeno hantýrkou "bush" Pilo
tů, "twenty plus", do nedohledna. Komerční tryskáč kresUl na 
obloze bz10u čáru po celých sedm minut. Orin, sám pilot, 
poznamenal, že je to Boeing 747 na své pravůlelné cestě 
z New Yorku do Tokia. Při rychlosti 900km v hodině letoun 
za sedm minut urazí vzdálenost přes sto kilometrů. Takový je 
tedy přibližný průměr zdejšlho horizontu. 

Naše karavana o čtyřech lidech a psu - samojedu jménem 
Sam (vydržel celou cestu běžet podél tříkolek) - se ovšem posu
novala po vykotlané cestě daleko pomaleji. Dojeli jsme až ke 
skalní vyvýšenině, kde nás zastavila bílá tabule, zapíchnutá 
doprostřed cesty. Četli jsme: "Do not use Hondas any further. 
Paleo-eskimo historie site." Vozidlům vjezd zakázán. Prehis
torické náleziště dávných Eskymáků. Tatáž výzva tam byla 
i v inuitském jazyce. Tak jsme své třlkolky opustili a pokra
čovali dál pěšky ke skupině lišejníkem obrostlých kamenů, 
sestavených do kruhu, které se skládaly kdysi okolo stanů. Nic 
zvláštního, takových prehistorických hromádek kamenů exis
tují v severské, bezlesé tundře celé stovky. 

Šlapali jsme za Sárou dál, až k okraji skalního převisu. 
Otevřel se nám výtečný výhled do široké krajiny až k ústí řeky 
lbelon, i na její druhý břeh. Široce rozlitá řeka tu vytvořila 
mělký brod pro migrujíd soby, kteří tudy vždy zjara táhnou 
od pásma řídké tajgy k severu, do žírné a vyhřáté tundry hor
ního Keewatinu. Teprve tam sobí samice rodí svá telata. Pra-
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věd lovci na tohle návrší často vybíhali a zkušeným zrakem 
sledovali vše, co se mezi útesem a řekou hnulo. 

Pod útesem, v hloubce asi 30 - 40 metrů bylo vůlět další 
tabuli. Sára nám sdělila, že to je archeologické naleziště 
mladší "kultury lbule" na přelomu prvního tisíciletí našeho 
letopočtu. Z naší ptačí perspektivy jsme dole podél útesu 
napočítali sedm vyhloubených doUků, také obklopených bal
vany. V dávné minulosti, kdy sloužily za obydlí, byly tyto dolí
ky zastřešené sobími kůžemi nataženými přes kostru z napla
veného dřeva. Kousek od dolíků, směrem k útesu, stále ještě 
ležel sníh a v dolídch stála nahromaděná voda. Na první 
dojem velmi nehostinné prostředí pro postavení stanu, byť 
i jen na jednu noc. Prehistorickým lovcům ale nešlo tolik o to, 
aby tu byli chráněni před větrem. Věděli přesně, co dělají 
a jakou výhodu jim tohle místo skýtá. Brzy v zimě totiž vítr 
smete z návrší sníh, který se pod útesem ukládá jako mohut
ná a desítky metrů široká sněhová závěj. její hloubka ale 
ubývá směrem do okolní tundry. Z nadhledu bylo možné 
rozeznat, kam až závěj každoročně sahá, protože její okraj 
byl vyznačen výraznou změnou vegetace. Za závějí se prostí
rala typická vřesová tundra, ale na okraji závěje, kde zjara 
leží sníh déle, se během věků vytvořilo pásmo nízkých keřů. 
Pravěd lovci vyhloubili své dolíky právě ve vzdálenosti od 
útesu tak, aby byli v zimě sněhem zaváti, ale ne pohřbeni. 
Krátký tunel ve sněhu sloužil jako vchod a východ. V tako
vém sněhovém domě bylo tePlo až do jarního táni. jakmile 
všal začal sníh těžknout a doléhat na napjaté kůže, nastal čas 
obydlí opustit. Klan o sedmi rodinách se přemístil na suchý 
terén a brzy se rozdělil na skupiny, které se rozešly za lovem 
do tundry a vracely se nazpět až na podzim. 

Pokračovali jsme v odpolední expedici, až jsme konečně 
dorazili k štěrkové terase, kde stály dvě chaty, neohlášený cz? 
naší cesty. Bylo to letní tábořiště dvou inuitských rodin 
z osady, s výhledem na řeku a do širokého okoli. Za chatami 
na nás nepffliš přátelsky zíralo sedm eskymáckých psů. Podle 
zdejšího zvyku byli připoutáni řetězy, každý ke své boudě. 
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Čtyřkolové motocykly se širokými pneumatikami stály zapar
kovány na opačné straně. Na zvláštním stojanu před chatou 
byly uloženy čtyři lovecké pušky. Sobí kosti, kopyta, zlomky 
paroží a dětské hračky ležely všude na otevřeném prostran
stvf. 

Hřmot našich tříkolek upozornil přítomné v chatách na 
naš přfjezd. Statný lnuk středních let s řídkým vousem nám 
vyšel vstříc a zdravil se s našimi průvodci. Za ním se postup
ně objevily mužova matka a jeho žena, dvě dospělé dcery 
a několik dívek různého věku. Byli jsme pozváni dovnitř. 
Chata to byla solidnf, postavená z pevného dřeva. I když prý 
sloužila jen jako letní příbytek, zdála se být tepelně dobře izo
lovaná. Rozdělena byla na dvě místnosti, v každé z nich byly 
dvě široké postele, upravené přes den na válendy. U jedné 
stěny stál na zemi plynový vařič a na židli byl postaven plas
tový kanystr s pitnou vodou. Podél druhé stěny byl stůl se žid
lemi, na stole krátkovlnná vysz1ačka. Čistá podlaha se leskla 
ještě novým linoleem. "Tbere is a baby on the beď: na poste
li leží děťátko, upozornila nás jedna z vnuček, když jsme se 
chystali na postel usednout. Hned se i naklonila a z namu
chlané přikrývky vytáhla buclatého rozespalého caparta. 
Sára se bavila s ženskými v jazyce inuktitut, Orin a lnuk, 
jediný chlap v rodině, pokud dítě v přikrývkách nebylo též 
mužského rodu, mluvili o medvědech grizzly. Místní rozhlas 
je právě nyní plný zvěsti, že medvědi tento rok přicházejí až 
do blfzkosti chat. Lovci, pohybliví na rychlých čtyřkolových 
motorkách, staví své chatky daleko od vesnice, a ty jsou už 
roztroušeny daleko po tundře. Náš lnuk se nezdál být znepo
kojen. Psi za chatami by ho včas na grizzlyho upozornili. 
Důležité je vždy po sobě řádně uklfzet. To se ale snadněji 
řekne, než plni. Každá chata představuje v této době skladiš
tě ulovené zvěře a pach sušícího se masa láká z daleka širo
ka medvědy vyhladovělé po dlouhé zimě. 

Takhle tedy v létě žijí moderní lovci sobů. Muži se odtud 
vypravují za táhnoucfmi stády karibu, ženy ulovená zvířata 
před sruby porcují a maso suší na natažených šňůrách pro 
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zimní spotřebu. Vytáhnout z batohu fotoaparát a zvěčnit tu 
pravěkou idylu jsme se však neosmělili. 

Ale co v zimě? Rodina má ve vesnici prostorný dům se 
vším komfortem a moderním zařízením. Byl postaven jako 
součást vládního programu. Přesto je v místním rozhlase sly
šet komentáře, že Kanada ve své péči o lnuity pokulhává za 
životním standardem grónských Eskymáků, kteří žijí pod 
dánskou správou. Elektřina, voda, otop a sociální podpora, 
včetně prvotřídní zdravotní a nemocenské péče, jsou součástí 
jiného vládního programu a jsou zahrnuty do regionálního 
rozpočtu. 

Než jsme se rozloučili, jedna z dcer nám nadiktovala adre
su svého osobního e-mailu pro možnou budouci korespon
denci. 

Večer, po našem návratu do misie, ohlásil místní rozhlas, 
že v tundře za vesnici bylo spatřeno asi patnáct medvědů. 
(Nebylo ale jisté, zda šlo o patnáct různých medvědů grizzly, 
nebo zda patnáct různých lnuků vidělo téhož medvěda, který 
se v okolf potuloval.) Obec Baker Lake proto vyhlásila stav 
ohrožení a žádala od své regionální správy neodkladné 
a trvalé řešení medvědího problému. Zmínka o medvědím 
obležení inuitské osady se objevila i v celostátním vysflání 
a proběhla možná celým světem. Druhý den pak bylo ozná
meno, že v blfzkosti jedné inuitské chaty byla zastřelena med
vědí samice se dvěma mladými. Obec se uklidnila a hlášení 
o výskytu medvědů ustala. Grizzly patří k ohroženým dru
hům a jsou chráněni zákonem. 

* * * 
Pavel: V diskusi o globálních klimatických změnách jsi říkal, 

že přímo na severním pólu, tedy uprostřed Severního ledového 
oceánu, kde led bývá alespoň čtyři metry tlustý, se toto léto obje
vilo "jezero". Je to pravda? 

Josef: Ano, tak to přinesl tisk a byla o tom debata i v televizi. 
Jistě to bylo senzační oznámení, ale i neblahé, spíše zlověstné 
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znamení pro svět. M~eorologové už dlouho sledovali, že věčtlě 
zmrzlé ledové plochy Severního ledového oceánu ubývá (neni 
tam pevnina jako je na jižlúm pólu Antarktida). Tato obrovská 
ledová kra se v důsledku oteplování planety na svém obvodu 
zmenšuje asi o tři procenta ročně. Bylo propočítáno, že za něja
kých 30 let se už "věčný" led v Severním ledovém oceánu neu
drží a že jednou celý přes léto rozmrzne. Naprosto se ale neo
čekávalo, že by se přímo na severním pólu vytvořilo jakési okno 
přímo uprostřed ledové kry. Je to nedobrý příslib pro budouc
nost. Jestliže moře rozmrzá nejen na okraji, ale už i uprostřed, 
pak ta ledová deska zmizí daleko rychleji, než se předpokládalo. 
Iv budoucnu sice moře v létě roztaje a v zimě opět zamrzne, ale 
bude se tvořit jen tenčí vrstva ledu než dříve. Tenčí led se pak 
snadněji v létě rozpustí. Voda se ale také rychleji vypařuje než 
led, a vypařování vody by za mírnějšího přímořského podnebí 
pokračovalo do pozdějších podzimních měsíců, kdy už je pevni
na dlouho opět zamrzlá. Navíc i globálně přibývá srážek 
v důsledku zvýšeného vypařování z teplejších oceánů. Předpo
kládá se tedy, že i v arktické oblasti by se vypařováním z "tep
lých" i .. studených" oceánů celkové množství srážek zvýšilo. 

Pavel: To by mohlo mít pro polární pouště, chudé na vodní 
srážky, příznivé důsledky, že? V mírnějším letním klimatu a při 
dostatku vláhy by se dařilo vegetaci. I zvířena by z takové pozi
tivIú změny měla mít prospěch. 

Josef: Máš pravdu. Arktické oblasti se už nylli začínají "zele
nat", protože přib)'Vá tepla i vláhy, hlavně z teplých oceánů. Sate
litní snímky to jasně dokazují. Matka příroda ale ještě nevyřkla 
své poslední slovo. Bude záležet na konečné energetické bilanci 
celé polární oblasti. Severní ledový oceán je obklíčen pevninou 
a četnými ostrovy. Grónsko je z nich největší. Zvýšené zimní 
srážky znamenají větší množství uloženého sněhu. což může 
způsobit pozdější tání, a tím i zkrácení letního růstového obdo
bí. Jednoho obzvláště chladného léta by sníh nemusel roztát 
vůbec a v průběhu následující zimy by se pak na starý sníh 
nakupila nová čerstvá vrstva. 

A protože země je v těchto zeměpisných šířkách zmrzlá až do 
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hloubky 700 metrů, sněhová přikrývka by přimrzla k zemi 
a Vytvořila základ nQvého ledovce. Ten by pak me:t;ir()s:ně ryc}lls: 
narůstal plošně i na objemll:_ 

Nemluvím-je); teoreÚcky. St~lo se tak v docela nedávné době, 
v průběhu tak zvané "malé doby ledové", která začala před 500 
až- 600 lety a končila teprve koncem devatenáctého století. 
V severních oblastech Arktidy se za relativně krátkou dobu 
vytvořily rozlehlé ledové plochy o síle 300-400 metrů. Představ
me si, že by se na severskou pevninu a ostrovy, které jsou dnes 
odledněné, vrátila sněhová pokrývka, která by se zakrátko změ
nila v ledový krunýř. Nastalo by nové zalednění. 

Pavel: Na procesu, který jsi popsal, mně připadá nebezpečná 
jedna věc. A to nevratnost těchto změn. Pokud bychom vzali 
v úvahu jiné věci, které člověk způsobuje, které sice mohou při
nést řadu velkých příležitostí, ale také ohrožení - např. genetické 
inženýrství, informační technologie apod. - tak to všechno jde 
zastavit, bude-li vůle. Ale i kdybychom se rozhodli, že přestane
me produkovat nadměrné množství C02, kdyby se i Čína zaváza
la, že nebude spalovat uhlí (ona však deklarovala, že se k tomu 
v příštích padesáti letech nezaváže), už asi jen budeme moci sle
dovat, co jsme od 60. do 90. let způsobili. Je jistě důležité, aby
chom proces globálních změn neprohlubovali, ale stejně se obá
vám, že těmto procesům už budeme moci jen přihlížet s poci
tem, že jdeme do veliké nejistoty. Souhlasíš? 

Josef: Naprosto souhlasím. A mám k tomu následující 
poznámku. Zatím nefungujeme jako globální společenství, které 
by mělo na mysli dobro celého světa. Každý stát si pro sebe 
interpretuje, jaký dopad bude mít změna klimatu na jeho vlastní 
zemi. Tak například nově zvolený prezident Spojených států 
George Bush nedávno odvolal americký souhlas s protokolem 
z Kjótó, který zavazoval Spojené státy k omezování skleníkových 
exhalací, hlavně C02. Postavil ochranu americké ekonomiky nad 
ochranu prostředí. Jinými slovy, krátkodobý prospěch nad dlou
hodobým národním i globálním zájmem. A protože Spojeným 
státům hrozí nedostatek sladké vody, začala horečná vyjednáva
ní mezi americkou a kanadskou vládou o vývozu sladké vody do 
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suchem postižených oblastí' T USA. 
Pavel: Takové rozdíly v rozmístění přírodního bohatství, nebo 

vyhrocení klimatických rozdJů mohou vést i k ekologickým vál
kám. 

Josef: Některé oblasti buč.ou zřejmě zvýhodněny a ze změny 
klimatu budou těžit. Například země s chladným podnebím se 
oteplí a nespotřebují tolik energie na zimní vytápění a údržbu. 
Jiné oblasti, dnes ještě se suchým klimatem, mohou očekávat 
větší množství srážek, a mohou se tak v budoucnu těšit na větší 
úrodu. Proč by se tedy měly oteplování planety bránit? Na 
druhé, znevýhodněné straně, jsou např. Bangladéš a Nizozemí, 
kde v důsledku stoupající hladiny oceánů hrozí zaplavení až tře
tiny území, a některé ploché tichomořské ostrovy, u nichž by 
zvýšení mořské hladiny o půl metru způsobilo, že by zmizela vět
šina země pod vodou. 

Pavel: Jenže takovéto země a zemičky jsou tak málo vlivné, že 
se jim možná jen slíbí, "tak my vás přestěhujeme někam jinam". 

Josef: I za ty klimatické "výhody" se ovšem bude draze platit. 
V Karibské oblasti a na jižním okraji Spojenýcll~tátlJ. budou řádit 
intenzivnější hurikány, na centrálních planinách přibude tornád 
a bezlesou Čínu postihnou smrtelnější záplavy. Lid~ začnou trpět 
nemocemi, které se dříve nevyskytovaly nebo byly jen vzácné. 
V důsledku zvýšené koncentrace přízemriího ozonu přibude 
nemocí dýchacích cest, a v opravdu horkých oblastech budou 
lidé v létě umírat vedrem. Nastanou epidemie, protože se roz
množí hlodavci roznášející nákazu, a dnešní mírná pásma postih
ňou malárie a encefalitida v důsledku rozšíření komárů a klíšťat. 
Protože změny přicházejí tak náhle, společnost nebude schopna 
dostatečně rychlé adaptace a dojde k destabilizaci světového 
společenství.To jsou katastrofické scénáře, které se uskuteční na 
různých územích různou mírou, ale tak to vidí mnozí ekologičtí 
prognostikové. 

Ale jak v Americe, tak v Číně se nepředpokládá, že by spole
čenské systémy byly tak vážně ohroženy, že by měnící se klima 
zpomalilo průmyslový a technologický rozvoj. Spíše naopak. 
Političtí a ekonomičtí stratégové vědí, že nové problémy povzbu-
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dí lidskou vyr~alézavost a ta povede ke zrodu nové technologie. 
Stát přece nikdy netrpí.Jsou to vždy jedinci, kteří na to doplatí, 
a v totalitním státě trpí více jedinců, protože je stát snadno a bez
trestně obětu~e. To je "výhoda" autoritářského státu nebo poli
tického bloku. Ač se to nikdy nepřizná, i přírodní pohromy 
a stresy mohou být využity k udržení a posílení mocenských 
pozic. 

Pavel: Jeden model předpokládá, že by se Sibiř mohla stát tep
lejší a sušší, což by podpořilo kultivaci tohoto obrovského regi
onu. Možná, že se touto poznámkou dotýkáme skrytého napětí 
mezi liduprázdnou východní části Ruska a přelidněnou Čínou. 

Josef: To mi přišlo v souvislosti s globálními změnami už 
několikrát na mysl. Nebylo by to poprv~, kdy změna ekologic
kých podmínek způsobila. přesun obyvatelstva. Stávalo se tak už 
v pravěku, ve starověku, ve středověku, ale i docela nedávno. 
Vzpomeňme na migraci Irů doAmeriky v důsledku nákazy bram
bor v polovině 19. století. Před několika lety byl jeden ostrov 
v Karibské oblasti opuštěn, protože se tam obnovila sopečná čin
nost, která podle předpovědi odborníků po mnoho let neustane. 
Obyvatel Číny stále ještě přibývá (1,3 miliardy), zatímco Rusů, 
zvláště v asijské části za Uralem, ubývá. Vyhlídky zemědělské pro
dukce v důsledku oteplování klimatu jsou, jak jsi řekl, pro sibiř
skou oblast povzbudivé, zatímco pro odlesněnou a vyprahlou 
Čínu spíše skeptické. Není nesnadné si to promítnout do poli
tické roviny v budoucnosti. 

Pavel: Jak i::>y na tom byla Kanada? 
Josef: Kanada se nemusí oteplení příliš obávat, protože je to 

země s chladným až arktickým podnebím. Oblasti severně od 55. 
rovnoběžky jsou dosud pro zemědělství prakticky nezpůsobilé, 
a oteplení by posunulo hranice prosperujících farem několik set 
kilometrů na sever.Jak jsme se shora zmínili, Kanadská Arktida se 
teď má spíše co obávat nového zalednění. Inulté (postaru Esky
máci);kterých je 24 tisíc, ale mají největší populační přírůstky, 
dostali nedávno velké oblasti Arktidy do vlastní správy. Jejich 
provincie Nunavut mi přes jeden milion km2 (to je území dva
náctkrát větší než Česká republika) nízké tundry a kamenité 
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pouště, kde loví soby, tuleně a ryby pro svoji obživu. Kdyby se 
z tohoto území během jedné generace dvě třetiny pokryly sně
hem a ledem (jak tomu už bylo pouze před 500 lety), rozloha 
území by se podstatně zmenšila a neměli by z čeho žít. Museli by 
se stahovat na jih, kde by se dostali do styku s Indiány, kteří by 
také trpěli prodloužením zimního období v důsledku vyšších 
sněhových srážek a pozdějšího tání. Ale to jsou zatím jen teore
tické obavy. Inuiti se spíše obávají oteplení, které by také dale
kosáhle ovlivnilo jejich tradiční způsob života. 

Pavel: Tak je tomu i v jiných částech světa. Japonsko by na to 
asi také doplatilo. Každý stát má své zájmy a zvažuje, jestli otep
lení bude přínosem, nebo jestli bude dlouhodobě ztrátové. 

Josef Nedávno jsem se vrátil z České republiky, tak jen jednu 
poznámku. Odpovídal jsem tam v rozhovoru pro noviny na otáz
ku, jaký dopad bude mít změna klimatu na střední Evropu. Patří
me k mírnému pásmu, vzdáleni od bouřlivého pobřeží oceánu 
a od suchých stepí východu. Naše nadmořská Výška nás klima
ticky zvýhodňuje. Máme ale v živé paměti, co se stalo na Moravě 
v roce 1997. Nikdo nezažil takové záplavy. A to pršelo jen čtyři 
dny. Kdyby příště pršelo tak intenzivně šest dní, pro změnu nad 
Čechami, tak se domysleme důsledků! Česká kotlina má jediný 
únik přes řeku Labe, které úzkou bránou mezi dvěma horskými 
masivy odvodňuje plochu 53 000 km2

• Kdyby se tam voda nahro
madila, dojde k záplavám v celém Polabí a možná i v Praze.A to 
raději nemysleme na spoušť, kterou by divoký labský příval způ
sobil v severoněmecké nížině a v oblasti Drážďan. Není vylouče
no, že se něco podobného v budoucnu může stát, protože výky
vy měnícího se podnebí jsou nepředvídatelné. Lidé si naříkají na 
maličkosti: "Máme velká sucha, a k tomu ještě taková horka!" Pak 
najednou přijdou velké deště, a hned slyšíme: "Co se to děje, 
takové záplavy tu nikdy nebyly!" 

(Poznámka: Než byly korektury před vydáním této knihy 
ukončeny, k záplavám v České kotlině na konci léta 2002 sku
tečně došlo, a jak jsme byli svědky, i s katastrofálními důsledky 
pro Prahu, Dráždany a mnoho dalších měst a obcí.) 
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Pavel: Je to asi otázka míry. Já jsem zde přes povodně byl 
a pamatuji si, že na Moravě zahynulo 44 lidí. To je jistě tragédie, 
ale ve stejnou dobu v Bangladéši a v Číně probíhaly záplavy, kde 
bylo několik tisíc mrtvých, a opakuje se to tam téměř každý rok. 
Z pohledu obyvatele střední Evropy se optika mění, jakmile se 
nás něco přímo dotýká. Rád bych se vrátil k možným důsledkům 
pro Evropu a svět, ale ještě si vysvětleme rozdíl mezi klimatický
mi změnami a širšími globálními proměnami. 

Josef: Začal bych klimatickými změnami, které jsou mi bližší. 
Klima je pro většinu lidí stále velká neznámá. Za prvé, klima se 
měnilo v minulosti a stále se mění. Klima není nikdy stálé. Konec 
ledové doby v Evropě nastal asi před 12000 lety odledňováním 
Alp· a Skandinávie. Podobně tomu bylo na americkém světadílu. 
I tam tání kontinentálního ledovce, který sahal až pod New York, 
započalo zhruba ve stejnou dobu. Zpočátku ledová pokrývka 
odtávala rychle, později se její ústup zpomalil. Čím dále na sever, 
tím později odledňování nastalo. Obrovský ledovec pokrýval 
oblast kanadského Labradoru ještě před 4000 lety - a to už byla 
v Egyptě doba pyramid. Některé severské ostrovy jsou stále ještě 
zaledněny, ale v současné době i tam led rychle taje. Podobně se 
rychle rozpouští grónský ledovec, stejně tak ubývá led v Antark
tidě. 

Říká se, že konec ledové doby a začátek doby kulturní, to je 
asi před 10 000 lety, se překrývají. Starobylé Jericho bylo založe
no už v době, kdy místo, kde stojí dnešní New York, bylo ještě 
pod ledem. Ale velká doba ledová, ve které se vlastně rámcově 
ještě nacházíme, začala už před 2 miliony let a měla několik fází 
nástupu a ústupu. Nástupy, kdy se ledovec začal rozpínat, se jme
nují glaciály, a ústupy nazýváme dobou meziledovou, neboli 
interglaciály. Teď už žijeme v době po posledním ústupu ledov
ce, čili v interglaciálu.Jenže i klima interglaciálu kolísá od velmi 
teplých období před čtyřmi až šesti tisíci lety, které přítomné 
oteplovaní ještě ani nedosáhlo, k neoglaciálům, to je krátkodo
bému novému zaledňování, z nichž to nejstudenější údobí skon
čilo jen před 150 lety. 
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Nemáme ale představu, zda přítomná doba meziledová není 
jen malým oknem v posledním velkém glaciálu, který už trvá 
180000 let.Ten se vyznačoval tím, že měl několik krátkodobých 
přerušení, kdy skoro všechen led roztál. Etapě posledních 10 000 
let po odlednění se říká holocén. Vegetace se vrátila k původní
mi stavu a hladina moře se zvedla. V době zalednění byla o 150-
180 metrů níže, protože voda uložená ve formě ledu na pevnině, 
chyběla v moři. 

Pavel: Proto asi mohli Eskymáci přejít Beringovu úžinu. 
Josef: Ano, i když se už připouští, že předchůdci dne~ních 

Eskymáků a Indiánů mohli přejít v zimě i přes zamrzlé moře. Ta 
doba musela být fascinující, protože dnes zaplavené pobřežní 
nížiny či prahy (tzv. "šelfy") okolo všech kontinentů, i v rovníko
vé oblasti, byly v té době nad vodou.Ty, co unikly zalednění, a to 
bylo celé severozápadní pobřeží Aljašky, byly velmi úrodné 
a oplývaly velkým bohatstvím vegetace a zvířeny. Ráj pro lovce! 
Například i v oblasti Středozemruno moře jsou dnes mořem 
zaplavené jeskyně. Před třiceti i dvaceti tisíci lety byly tyto jes
kyně suché a nad hladinou moře, a byly obývány lidmi i zvířaty. 
Jedny z krásných jeskynních nástěnných maleb tam byly naleze
ny potápěči! Malá a Střední Asie byly v době ledové kvetoucími 
zeměmi. Ledovce sahaly z pohoří Kavkazu a Elbrusu daleko pod 
jejich dnešní hranici. Letní tání bylo vydatnější, řeky mohutnější 
a bohatší na ryby. Přilehlé země byly zelenější, opravdová rajská 
zahrada. DlLes jsou tam pouště.To je důkaz, jak je vše relativní. - , 

_ Alpy byly v nedávné minulosti daleko mohutněji zaledněny. 
I tam ledovce v současné době rychle tají, a přesto jsou tam 
vysoko v horách pod ledem pohřbené vesnice, o kterých se 
z historických záznamů~í, že tam ve 12. století žili lidé. Ledovc-e, 
slězající z vyšších poloh, středověké vesničky zavalily. To bylo 
na konci teplé klimatické anomálie, která ve 13. stoletr skonči
la před nástupem chladné výchylky, tak zvané malé doby ledové. 
Ta začala uprostřed 15. století a skončila až v 19. století. Dokon
ce za těch 10 000 let od konce doby ledové bylo, podle nejno
vějších studií, nejstudenější století právě to předposlední, deva
tenácté. To bylo překvapením i pro mne. 
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Pavel: Pokusím se navázat globálnimi změnami, které jsou 
spekulativnějšího charakteru a zahrnují všechny aspekty promě
ny světa, hlavně ty společenské. Pokud se týká vlivu člověka, už 
několikrát se stalo, že lidé ve svém okruhu způsobili podstatné 
přeměny původní přírody. Napadají mě starověké změny ve Stře
dozemí, na Blízkém i Dalekém východě, kdy nejprve pastevci 
přepásáním, pak zemědělci odlesňováním a špatným zacháze
ním s půdou byli schopni zdecimovat tamní prostředí.Ale popr
vé v historii, v posledních 40 - 50 letech působíme změny vskut
ku globálního charakteru, zejména urychlením klimatické pro
měny a ekonomickou homogenizací. Svět se stává jednou velkou 
vesnicí se všemi pozitivy i negativy. 

V současné době mě dost zajímá budoucí vývoj civilizací ve 
vztahu ke globálním změnám. V euforii po roce 1989, vyvolanou 
kolapsem komunistického systému, americký sociolog Francis 
Fukuyama napsal knihu "Konec historie", kde tvrdí, že na světě 
deflnitivně zvítězily ideje liberální demokracie, která se ukázala 
jako nejživotaschopnější. Další generace se budou starat už jen 
o jakousi údržbu systému. Během několika let byl nucen tento 
názor opustit a přiznal, že se zmýlil. 

V roce 1993 Samuel Huntington, ředitel Ústavu strategických 
studií Harvardovy univerzity, napsal článek, a o dva roky později 
knihu "Střet civilizací". V roce 1993 byl titul knihy ještě s otaz
níkem, v roce 1995 už bez otazníku. Autor přišel s koncepcí, že 
svět nebude jedno společenství s liberálně demokratickou ori
entací, ale naopak, rozpad bipolarity kapitalismus - socialismus 
povede k tomu, že svět se jakoby vrátí ke svým hlubokým koře
nům, kterými jsme rozděleni na různé kulturně-civilizační okru
hy. 

Huntington jmenuje devět civilizací, z nichž zmíním tři nej
problematičtější: euroamerickou, čínskou a islámskou. Říká, že 
euroamerická civilizace bude soupeřit s čínskou o dominantní 
ekonomické postavení. Co se týče islámu, tak tam je hlavním fak
torem nárůst populace, která se bude stále více přelévat do Evro
py a Ameriky. Přitom si ale muslimové ponechají svoje vzorce 
chování. Uvádí i velmi kontroverzní tvrzení, za které byl napa-
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dán. Podle něj jsou hranice islámu krvavé. Dokazuje to na válce 
v Bosně, Čečensku,Mghánistánu a řadě dalších míst. 

Situace ve světě tedy rozhodně nebude v první polovině 21. 
století jednoduchá. Neměli bychom úplně vyloučit možnost, že 
se svět může na několik desetiletí, možná staletí, propadnout do 
anarchie a chaosu. Podobně jako Římané nevěřili, že se jednou 
jejich říše rozpadne, tak ani my nebereme v úvahu, že naše euro
americká civilizace může být ohrožena jinými, vitálnějšími civili
zacemi, a také škodlivými změnami, které sama způsobila. 

Ale abych se vrátil ke klimatickým změnám. Všeobecně se 
mluví o problematice přistěhovalectví do Severní Ameriky, a pře
devším do Evropy. Z Mriky a Asie se do Evropy tlačí statisíce 
migrantů, a nevíme, jak tento problém řešit. Vytvoříme "pevnost 
Evropa", nebo se otevřeme a proměníme v odlišnou, multikul
turní, pestrobarevnou společnost? Ale mohli bychom také spe
kulovat o úplně opačném trendu. Zmínil jsi možný nástup pev
ninského ledovce na severní polokouli v důsledku klimatických 
změn. Pak by migrace mohla mít úplně opačný směr, kdy lidé 
z rozvinutých zemí, kteří si to budou moct dovolit, se budou stě
hovat na jih a Evropa či Severní Amerika uŽ nebude díky pod
statnému ochlazení tak atraktivní, jakou se zdá být dnes. 

Josef Já myslím, že takové nebezpečí bezprostředně nehrozí. 
Nebojím se, že by se Severní Amerika zalednila během krátké 
historické epochy.To už by musela být opravdu radikální změna, 
která je fyzicky téměř nemožná. V minulosti trvalo řadu tisíc let, 
než zalednění dosáhlo oblasti dnešního New Yorku. A pak zase 
několik tisíc let ledy tály, než se stabilizovaly v dnešním rozsahu. 

Lidé naší rozmazlené civilizace jsou citliví i na malé změny. 
Lze si jen stěží představit, jak by naše evropské společenství rea
govalo, kdyby v některých hustě zalidněných oblastech Evropy 
nastaly obrovské záplavy, kdyby se v důsledku stoupající hladiny 
oceánu protrhly hráze chránící holandské poldery, kdyby řádily 
lesní požáry, rozmohly se epidemie apod. Záchranné práce 
a ochranná opatření by si vyžádaly obrovské náklady a zaměst
naly by veřejnost i politiky natolik, že by odvedly pozornost od 
ideologických k praktickým problémům. 
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Škody v důsledku takových fluktuací jsou opravdu daleko
sáhlé. Na americkém kontinentě přibývá množství hurikánů 
a tornád. Každý z hurikánů působí miliardové škody. Přesto si 
lidé dál staví lehké stavby, které hurikán zboří a tornádo odfouk
ne, a věří, že přiští rok nebude tak zlý, jako byl ten současný. Ale 
statisticky je následující léto ještě zkázonosnější, že to začíná 
zatěžovat rozpočet i tak bohaté země, jakou jsou Spojené státy. 
Každým rokem je tam řada oblastí vyhlášena za katastrofálně 
postižené a federální vláda musí přispět na nápravu škod 
a obnovu území, aby se oblast znovu vybudovala. A to se nezmi
ňuji o očekávaném velkém zemětřesení či nebezpečí výbuchu 
některé z dřímajících aktivních sopek podél amerického západ
ního pobřeží. Ani pojišťovny už nechtějí proti přírodním pohro
mám pojišťovat. Podobně je tomu v Indii, Číně a v mnoha dalších 
zemích. 

Pavel: Možná se může během dvou - tří let vrátit EI-Niňo. 
Josef El-Niňo ev překladu děťátko či Jezulátko, protože se 

vyskytuje kolem Vánoc) je úkaz, o kterém se předpokládá, že se 
bude opakovat s větší pravidelností. Jde o přehřátí povrchové 
vody v rovníkové zóně Tichého oceánu, ktesá se pak více vypa
řuje a způsobuje dramatické poruchy a výkyvy zemského klima
tu.V důsledku tohoio jevu jsou typické vyšší až katastrofální sráž
ky na západním pobřeží Jižní Ameriky, naopak v Austrálii a v jihQ:
východní Asii se objevují velká sucha, doprovázená zhoubnými 
požáry. 

Globální politicko-sociáIní proměna 

Pavel: Pokusil bych se ještě kauzálně spojit všeobecné glo
bální proměny se změnami klimatickými. Obávali jsme se, že 
spouštěčem období chaosu, anarchie a rozpadu států i civilizací 
může být atomová válka. Myslím, že jsme se obávali celkem 
oprávněně a že stále ještě není toto nebezpečí zažehnáno, ale 
zatím, bohudíky, k nukleární pohromě nedošlo.Avšak podobným 
spouštěčem, možná ne tak náhlým, ale neméně katastrofálním, 
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mohou být právě klimatické změny. Abych to upřesnil - naše 
euroamerická civilizace se dostává pod tlak početných a přelid
něných rozvojových zemí. Zatím se daří tyto země částečně 
uplácením, částečně vyjednáváním, částečně hospodářskou 
pomocí udržovat v jakési rovnováze, a ve svém civilizovaném 
zavětří si tím udržovat příjemný životní standard a fungující spo
lečnost.Ale co když nastanou klimatické fluktuace, které mohou 
vychýlit naši vlastní společnost z rovnováhy? Najednou nebude 
dostatek prostředků na obojí, na záchranné akce doma i na 
zahraniční výpomoc. Země třetího světa na tom pravděpodobně 
budou ještě hůř a vztahy mezi Severem a Jihem se budou vyhro
covat. Tedy nejen Eskymáci a Indiáni v Severní Americe, ale 
i domorodé obyvatelstvo jinde ve světě bude naléhat na ty 
" majetné" . Celé národy a státní útvary, které zažily koloniální 
správu a stále mají pocit, že jim byla spáchána křivda, nás začnou 
ohrožovat.Je taková úvaha opravdu bizarní, nebo ne? A pokud by 
se opravdu stalo, že euroamerická civilizace prodělá nějakou fázi 
oslabení a úpadku, jak potom zachránit alespoň kulturní dědic
tví, které se za poslední dvě tisíciletí vytvořilo? My dnes napří
klad velmi litujeme, že v,sedmém století zanikla ohněm věhlasná 
a nenahraditelná alexandrijská knihovna. 

Josef Bojím se, že máš pravdu, že západní civilizace je sku
tečně v úpadku, a to už nyní, i bez vlivu klimatických změn. Je 
v úpadku biologicky i morálně. Právě jsem četl projev prof. 
Rudolfa Zahradníka přednesený v březnu 2001 na sněmu Aka
demie věd. Řekl tam, že sebelepší úvahy o vzdělání, vědě a pro
speritě lidstva ztrácejí rychle jakýkoli smysl ve společnosti, která 
vymírá. Také řekl, že v roce 1996 zemřelo v České republice 
o dvacet tisíc lidí více, než se narodilo, a rozvedeno bylo více 
manželství, než jich bylo uzavřeno. Dodal, že touha po penězích, 
materiálním blahobytu a plýtvání je modelem zanikající společ
nosti. Bude-li to tak dále pokračovat, nebude už třeba zabývat se 
otázkami vzdělání, školství a vědy. 

Profesor Zahradník má nepochybně pravdu, jen mám zlou 
předtuchu, že v malé Evropě se už nedá moc zachránit. Starově
ký Řím zanikl nikoliv nájezdy barbarů, ale neschopností deka-
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dentních Římanů jim čelit. I město Alexandrie a její věhlasná 
knihovna byly už v hlubokém úpadku, když město obsadili mus
limové a knihovnu zapálili. 

Princ Buddha prý řekl: "Nahoru a nahoru, dokola a dokola, 
dolů a dolů se vinou cesty světských říší." Ruský fůozofVladimír 
Solovjev už v polovině 19. století vyjádřil stejnou myšlenku. Civi
lizace podle něj procházejí třemi stadii. V prvém stadiu jsou 
inspirovány čerstvými idejemi, v důsledku čehož rozkvétají, pak 
dosáhnou svého vrcholu a na něm se určitou dobu udrží, což je 
druhé stadium. Nakonec upadají - to je třetí stadium. Solovjev to 
sY1!lbolicky ilustruje na historii právě naší, evropské civilizace, 
kdy jejím středověkým inspirujícím ideálem byla Madol!a s děťát
kem. Za renesance to byla Mona Lisa, stále ještě ušlechtilá, ale už 
trochu světsky vyzývavá dáma. A v poslední době je to už jen 
bezduchá nahotina, řekli bychom pornografický plakát z Play
boye nebo z časopisu Hustler. 
- N. ellí sporu, že naše dnešní civilizace je navenek materiali~-- -
tická, egoistická a požitkářská. A požitkářství, jeden z úhlavních 
hříchů, saje. energii jedince i národů. Mít <iěti vyžaduje péči a sni
žuje životní standard. Solženicyn pláče nad Ruskem, že vymírá. 
Česká republika, Maďarsko, Německo i katolická Itálie jsou 
země, ve kterých nejvíce ubývá lidí. Kdyby nebylo přistěhoval
ců, i Kanadanů by ubývalo. V USA existuje alespoň slabý přírůs
tek obyvatelstva, hlavně díky přistěhovalectví. 

Ale nakonec k tvé otázce. Zatím je těžké evropskou společ
nost přesvědčovat, že je její civilizace ohrožena. Až by taková 
situace nastala a starost o naše civilizační dědictví začala přichá
zet v úvahu, věřím, že v nastalém chaosu a dezintegraci (tak jako 
tomu bylo kdysi v rozpadajícím se Římě) už by asi málokdo měl 
o záchranu evropského dědictví zájem. Ale myslím, že pokud 
nedojde k nukleární válce nebo naši planetu nezasáhne velký 
meteorit, taková situace ani nenastane. Dnešní vědecko-technic
ká civilizace už pronikla na všechny kontinenty, a její materiální 
pokračování je tudíž zabezpečeno. Něco jiného je křesťanský 
základ Evropy a její odkaz. Tento duchovní plamen v Evropě 
dohořívá, ale jsou náznaky, že se rozhořívá na jiných kontinen-
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tech, a hlavně stále hoří silně v početně malé menšině, řekl bych, 
věrných duší. U nás v těch, kteří ze srdce zpívají o svátku svatých 
věrozvěstů: " ... dědictví otců zachovej nám, Pane" a o svátku sv. 
Václava: "Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě; 
nedej zahynouti nám ni budoucím!" Sůl země! 

Zánik jednoho dává vznik druhému. Mne znepokojuje, že 
každý z nás individuálně, i společně jako národ, a dokonce jako 
budoucí unie evropských národů, jsme opět pod ideologickým 
nátlakem chovat se podle určitých předloh importovaných zven
čí. Víš, na co myslím. Na Západě se tomu říká "politická korekt
nost", která byla formulována různými nátlakovými skupinami 
a přijata a autorizována slabými politiky jako norma nového myš
lení a chování. Jeden příklad se týká předeflnování pojmu vlas
tenectví. Bude-li nám bráněno chránit svou národní identitu, je 
možné, že při malé "kritické hmotnosti" našeho národa a zápor
ném populačním růstu budeme časem rozmělněni nebo 
i vystřídáni obyvatelstvem přistěhovalým. Nově příchozí ssebou 
ovšem přinesou i svou kulturu, náboženství a mravy. V té věci 
jsme už předem odzbrojováni oflciálně deklarovanou etiketou, 
která nás varuje před přílišným nacionalismem. Kdo ale stanoví 
hranici mezi zdravým patriotismem a přílišným nacionalismem? 

Snaha po historické, jazykové a kulturní jednotnosti, ač jde 
o čirý pud národní sebezáchovy, je podle této etikety záměrně 
směšována s "etnickou čistotou"-, nakonec "očistou", a tím 
-odsouzena jako idea doslova fašistická. Z evropských národů 
nejsme v tomto směru pod tlakem sami. Angličané, Němci, Fran
couzi, Italové, ti všichni se potýkají se stejným problémem, jak 
udržet ne tolik rasovou čistotu, o to vůbec nejde, ale to, co by se 
mohlo nazvat duší národa. Vzpomeň na známou zásadu, že civi
lizace se zachovávají na principech, na kterých vznikly. V širším 
záběru tedy jde o sebezáchovné oživení křesťanské duše Evropy. 
Jak se ale politický proces evropského sjednocování vyvíjí, nedě
lám si iluze. Co se nepodařilo nájezdům Mongolů, pohanským 
Vikingům a mohamedánským Maurům, může se podařit politice 
otevřených dveří. 

Snad bychom neměli právo si stěžovat, kdyby stejná pravidla 
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hry platila pro všechny národy, kultury a společnosti. Tak tomu 
ale není. Většina nábožensko-kulturních oblastí jsou společnosti 
uzavřené, s přísnými zákony proti přistěhovalectví a ideologic
kému proselytismu. Mezi ty nejuzavřenější patří Saudská Arábie 
a Izrael, donedávna i Afghánistán, s tvrdými postihy a někde 
i hrdelními tresty za obracení na jinou víru. Také Čína, Indie 
a řada muslimských zemí v Africe aAsii si chrání zákony svou ide
ologickou doménu, ale jejich příslušníci jsou agresivně iniciativ
ní v zemích, kam teprve pronikají. Například v Kanadě se vždy 
před Vánocemi vedou kampaně v médiích, proč ještě existují ofl
ciální vánoční a velikonoční svátky. I přes to, že šedesát pět pro
cent Kanad~urÓ. se _ stále hlásí ke křesťanské víře, zatím co musli
mů jsou asi čtyři procenta a necelá dvě procenta tvoří Židé. Jak 
potom, v tak nerovné hře, může kdysi křesťanská Evropa i její 
velké odnože, americká a australská civilizace, obstát! 

Pavel: Možná že nebude čeho litovat. Pokud zeslábneme nato
lik, že si svou tradiční formu existence nebudeme schopni ubrá
nit, tak není za čím plakat. Co je ale důležité, aby kladné prvky 
západní civilizace byly přesazeny tam, kde by mohly pokračovat. 
A ony už přesazovány jsou. Křesťanství, i když je někde nevítáno 
a jinde pronásledováno, už nemůže být vykořeněno.JižníAmeri
ka je křesťanská, střední a jižní Afrika jsou převážně křesťanské. 
Tolerantní Japonsko přejalo západní životní styl a gravituje kul
turně víc k Americe a Evropě než ke svým zeměpisným souse
dům. Orient je stále záhadný. Čína přijímá dychtivě technologie, 
ale je to země, která ještě čeká na svou "perestrojku". Velkým 
otazníkem zůstává Afrika. 

Josef: Zkusme to rozebrat. Tropické země jsou znevýhodněny 
už svým klimatem a hospodářskou zaostalostí. Dalším problé
mem jeAIDS.Afrika byla jedním z populačně nejexpanzivnějších 
kontinentů, a dnes má problémy s populací. Brzy tam nebude 
komu předat pochodeň. Staří a virem HIV nenakažení lidé plá
čou, že mladí umírají na AIDS a že nebude, kdo by je vystřídal. 
úbytek činorodého obyvatelstva je tak závažný, že v některých 
zemích se rozpadá sama organizační a hospodářská infrastruk
tura. A nákaza se nepřestává šířit. Tragédie a morální skandál je, 
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že si toho západní svět nevšímá. Vidím v tom tiché přitakání 
k " ekologickému " řešení problému přelidnění. 

Pavel: Opravdu se mi zdá, že Afrika je velká neznámá. Nako
nec i Huntington mluví o africké civilizaci s otazníkem. NaAfri
ku historicky dopadlo několik těžkých ran, jako je otrokářství 
a odvlečení milionů lidí do Ameriky. Kromě oslabení jedné z nej
vitálnějších civilizací to byla obrovská potupa, která dodnes na 
lidech leží jako strašné ponížení. Podobně Afričané vnímají, 
i když asi ne tak intenzivně, i bývalou kolonizaci. Na jednu stra
nu si uvědomují, že například v Keni Angličané vybudovali silni
ce a státněsprávní infrastrukturu. Na druhou stranu by už nesou
hlasili, aby se stejný systém nastolil zpět, protože i když to byl 
systém oproti přítomnému efektivnější, hrdost jim to nedovolí. 
Poslední ranou je opravdu AIDS, který může zdecimovat popula
ci. Ale nezdá se mi, že jsou Afričané schopni změnit v krátkodo
bém horizontu své sexuální chování. Je reálnější, že bude vyna
lezen nějaký lék nebo že se snad vyvine v lidech přirozená rezi
stence. 

Josef: Existují sice africké prostitutky, které jsou kAIDS imun
nLTy jsou teď předmětem velkého zájmu odborníků na tuto zká
zonosnou nemoc. Ale i kdyby mezi Afričany existovalo jedno až 
dvě procenta lidí rezistentních na AIDS, trvalo by několik gene
rací, než by se tato mizivá menšina natolik rozmnožila, aby 
nahradila ty, co jsou už HN nakaženi, a tak předurčeni k vymře
ní. 

Pavel: Kromě těchto velkých ran a kromě toho, že ekono
micky je na tom Afrika špatně, je ale také skutečností, že v Afri
čanech je velká vitalita a radost ze života. Života v přítomnosti. 
Jeden můj známý strávil mezi domorodci na vesnici celý rok. Svě
řil se mi: "Když jsem se vracel domů a letadlo mě vyplivlo na 
obrovském letišti ve Frankfurtu, cítil jsem se úplně zmaten. Říkal 
jsem si, zda ten náš západní svět není divný a neskutečný. Jestli 
ten skutečný život jsem neprožíval v Africe, v každodenní pří
tomnosti, kde život a smrt mají k sobě velice blízko, ale žije se 
tam přirozeněji a intenzivněji. " 

Dopustím se spekulace, ale v těchto našich úvahách si to 
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můžeme dovolit. Podle mého názoru Afrika nemá šanci projít 
procesem industriálního rozvoje, jakým jsme prošli my a jakým 
právě prochází Čína. Ale doufám, že by mohli industriální epo
chu přeskočit a přejít přímo do solárního věku (vím, že epo
chálních "skoků" by se měly společnosti po zkušenostech 
s komunismem obávat, ale doufejme, že svět přece jednou pře
jde na trajektorii udržitelného způsobu života). Mám tím na 
mysli společnost založenou na využívání obnovitelných zdrojů 
a informací, které jsou nevyčerpatelným zdrojem. 

Slyšel jsem v USA pojem "ekonomika s nenulovým součtem". 
Když mi dáš dolar, tak ty ho už nemáš a já ho mám. Když mi ale 
sdělíš informaci nebo mě naučíš nějakou dovednost, tak já ji zís
kávám, ale tobě zároveň také zůstane. Takže snad by mohl post
industriální systém Africe pomoci, a Afričané by nás oplátkou 
mohli obohatit svou vitalitou, emotivností a schopností inten
zivního prožitku. Nakonec tropy, které se zdají být nepříznivé 
přeorganizovanému životnímu stylu, jsou výhodné pro využívá
ní obnovitelných zdrojů a "života v pohodě". 

Josef: Mně je Afriky osobně líto, ale dlouhodobě se o ni nebo
jím.Její národy procházejí velkým utrpením. Černý kontinent to 
ale přežije a rychleji tím dospěje. Než se však epidemie AIDS 
dostane pod kontrolu, nastane nejspíše úbytek obyvatelstva. 
Nakonec i v Africe bude muset dojít ke změně sexuálních prak
tik a chování, což samo o sobě představuje civilizační pokrok 
v tom pravém slova smyslu. Afrika přece dříve přelidněná neby
la a pohlavní nemoci tam neřádily. Populační exploze nastala 
teprve v důsledku západní lékařské pomoci, čímž se snížila dět
ská úmrtnost a prodloužila se průměrná délka lidského života. 

Myslím si, že prl'lmyslová revoluce Afriku do hloubky nepo
stihne. Ta vede ke konzumerismu, kdy je člověk nucen kupovat 
víc a víc, i to, co nepotřebuje. V Čechách, ač jsme ještě donedáv
na byli společností žijící v nedostatku, najdeme v domácnostech 
mnoho zbytečných věcí. O kolik méně toho potřebují africké 
ženy, a jak vkusně se oblékají! Způsob života nemusí být náklad
ný, a může být přitom zdravý a estetický. Udé mohou být dobře 
živeni a žít hluboce kulturně. Ne každá země potřebuje formu 
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severské těžkopádné civilizace. Vždyť se podívej, jak nákladné 
jsou naše domy, oproti vkusným africkým obydlím. Co Afričané 
potřebují, je dobré školství. Co se jim zatím nedostává v oblasti 
technických dovedností, to je vyváženo uměleckým nadáním 
a snad také intuicí a vnímavostí. 

Pavel: Nakonec by Afrika mohla jednou žít velkou měrou 
z turistického ruchu.Je to ale bludný kruh. Afričané se nemohou 
dostat z chudoby v důsledku vnuceného kapitalistického systé
mu, který jim půjčuje na věci, které nepotřebují nebo potřebují 
málo, aby z nich vyždímal lacinou pracovní sílu. Výdělek nikdy 
nestačí na to, aby se vymanili z dluhů, a tak jsou udržováni ve stá
lém ekonomickém područí.To znamená, že se potřebujeme sami 
zreformovat. Když dokážeme zreformovat naše hospodářství, oni 
se zreformují velice rychle. Věřím, že dříve nebo později se Afri
ka vyrovná vyspělým zemím a dosáhne důstojného životního 
standardu. Pak se teprve svět bude moci těšit na její podstatný 
kulturní a spirituální přínos. 

V tomto našem imaginárním cestování po světě jsme se 
dostali od klimatických změn ke globálním proměnám, k civili
začně-kulturním okruhům a zmínili jsme se o některých regio
nech. Snad bychom mohli naši úvahu zakončit ještě jednou 
zemí, která je pro mne velkým otazníkem - Indií.Je to subkonti
nent sám pro sebe, druhá nejlidnatější země světa, která však 
bude v brzké době asi vůbec nejlidnatější zemí. 

Afrika, která je chudá, na mě působila vitálním i radostným 
dojmem. Když jsem ale byl v Indii, tak tato společnost ovlivněná 
hinduismem, buddhismem a islámem na mě působila, jako by se 
nad ní vznášel tíživý mrak fatalismu. Vzpomenu jen jeden 
postřeh. Šel jsem po ulici, kde byl velký provoz, a tam se mezi 
auty proplétal starý, opelichaný, zřejmě nemocný pes. Hinduista 
nikdy neudělá to, že by zabil nebo utratil zvíře. Tomu psu sice 
nikdo neublíží, ale také mu nikdo nepomůže. A stejný byl i můj 
dojem, co se týče vztahů mezi lidmi. Jeden druhému neublíží, ale 
ani nepomůže, zvláště jde-li o jedince z rozdílných kast. To ve 
mně způsobilo smutek a jakési zmatení. 

Josef: Pokud jsi vzpomínal charakterové klady černochů - to 

64 -

jsou lidé chudí, ale hrdí, kdežto Indové jsou mnohde tak zbída
čení, že jejich lidská i občanská hrdost je zničena. A byla asi 
potlačena už historicky. Laik jako já se může ptát, co přišlo dřív, 
fatalistické hinduistické náboženství, které potlačilo lidskou při
rozenost, nebo to byla pasivní přirozenost lidské rasy indické 
oblasti pod Himálajem, která se promítla do náboženství. Asi 
oboje, protože lidé a jejich kultury jsou opravdu do velké míry 
formováni prostředím. 

Bohatší Indové mají svou důstojnost, ale řekl bych pyšnou 
důstojnost. Je to společnost udržující se sama v sobě a nesnadno 
se vzdávající svých historických výsad. Mají těžkosti s akcepto
váním rovnoprávnosti nižších kast, posílají své děti do misijních 
škol, protože jsou lepší, a ty pak studují na západních univerzi
tách. 

Indie je dnes mocnost, se kterou se musí na světové scéně 
počítat. Má své válečné lodStvo, ponorky, milionovou armádu, 
atomovou bombu. V rozporu s ideálem Mahátmy Gándhího dnes 
na indickém subkontinentu existují tři státy - převážně hinduis
tická Indie, muslimský Pákistán a chudičká Bangladéš - které se 
pravděpodobně už nikdy nespojí. 

Snad je to v úradku Prozřetelnosti, že na světě vždy existují 
mocenské protiváhy, které se aspoň dočasně udržují v jakési rov
nováze. Vzpomeneme-li nedávnou minulost, v západní sféře to 
bylo nacistické Německo - Sovětský svaz, později Sovětský svaz -
Spojené státy.Ve východní sféře se dnes rýsuje trojúhelník Rusko 
- Čína - Indie. Na menší mocenské rovině jsou to řevnivý Pákistán 
a Indie. Ovšem na ještě nižší rovině bychom mohli vzpomenout 
řadu dalších příkladů, především dlouhodobé napětí a četné 
konflikty mezi Izraelem a Palestinou. Věřím, že je zbožným přá
ním všech mírumilovných lidí, aby se konflikty řešily politicky, 
nikoliv vojensky, a aby se mocenské celky vzájemně respektova
ly a pokud možno také spolupracovaly. Historická zkušenost je 
ovšem jiná. Promiň mi to odbočení. .. 

Samozřejmě je v Indii, stejně jako v Číně, mnoho chytrých 
lidí. Ale projevují se jinak. Protože žiji na americkém kontinen
tu, vidím rozdíly. Číňané jsou nesmírně pilní a soutěživí. Indové 
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nevynikají pilností, ale jsou hloubavější. Autory či spoluautory 
mnohých vědeckých objevů jsou Indové. V Číně i v Indii se 
zakládá mnoho výzkumných ústavů a v obou zemích probíhá 
průmyslová revoluce. 

Pavel: Já tě ještě doplním. Indie je dobrý příklad, jak se může 
společnost rozštěpit i uvnitř, a nemám na mysli jen náboženské 
rozštěpení, i když to zde také hrozí. Indické obyvatelstvo se ale 
dělí na vzdělané, schopné, produktivní, bohaté, a na obrovskou 
skupinu zbídačených a ponížených. Vznikají tam regiony s boha
tými technologickými centry, napojenými na americké společ
nosti, ale vedle toho existují lidé, jejichž úkolem a obživou je 
vymetat lidské exkrementy ze záchodů. 

Myslím, že formující se globální společnost mohou obohatit 
i další kultury a etnické skupiny. Jsou to oázy takzvaných "pri
mitivních kultur" neboli přírodních národů, napHklad horské 
kmeny a národy v Asii, původní obyvatelé Austrálie, Indiáni a Inu
ité v Americe. Tyto kultury a etnické skupiny možná svět neob
daří nějakým zásadním objevem či přínosem, jako jej obohatila 
například v průběhu staletí čínská civilizace. Ale nemyslíš, že 
některé původní společnosti nám mohou pomoci se rozpome
nout na určité vlohy a schopnosti, které jsme kdysi vlastnili, ale 
které jsme v průmyslové a moderní kapitalistické společnosti 
ztratili? 

Josef: Naprosto souhlasím. Za dobrý pHklad může posloužit 
malé podhimálajské království Bhútán. Zatímco všude jinde je 
měHtkem pokroku a blahobytu hrubý národní produkt, v Bhú
tánu je měřítkem blahobytu a zároveň i programem vlády "cel
ková národní radost a spokojenost" (Gross National Happiness). 
Ten je oficiálně definován jako rovnováha ekonomických a spi
rituálních hodnot. Lidé tam žijí jednoduše, v souladu s přírodou, 
a technologické vymoženosti jsou zaváděny obezřetně a s roz
vahou. Podvýživa a zhoubné nemoci tam téměř neexistují. Země 
není členem Světové obchodní organizace ani žádného ekono
mického bloku s volným trhem. Není tam McDonald ani Coca
Cola. Bhútán je taková Shangrila, poslední ráj na světě, prozatím 
ponechaný "na pokoji", a příklad k následování. 
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Nechceme, aby se celý svět zamerikanizoval. Snažme se o to, 
aby společnost zůstala pluralistická, stejně jako usilujeme 
o zachování genetické rozmanitosti udržované v milionech 
druhů mikrobú, rostlin, zvířat i lidských ras a jejich odstínÍ!. To 
neznamená jen folklór, ale právě přežití a další rozvoj různých 
a možná i nových civilizací. Vždyť svět by byl fádní, kdyby se 
všude rozmohla Coca-Cola a ta sladká voda se stala univerzálním 
nápojem lidstva. Já bych její reklamy i reklamy jiných importo
vaných produkru pHsně reguloval (tak jako v Bhútánu). Už jen 
proto, že hyzdí jedinečnost krajiny v místech, kde se prodávají. 
Valašský skanzen a Coca-Cola! Také si ale nedovedu představit 
Ameriku bez Coly. Zde se už stala součástí americké civilizace. 

Amerika je dnes ekonomicky, vědecky a hlavně mocensky na 
vrcholu. Ale, jak se česky Hká, žádný strom neroste do nebe. His
toricky vzato, po rozkvětu vždy následoval úpadek. USA jsou 
velká země s 270 miliony obyvatel a obrovským ekonomickým 
a lidským potenciálem. Už i střední třída má vysoký standard -
statisíce milionářů. Přitom i kdyby její púvodní pionýrské ideje 
zůstaly stále živé a technologický vývoj nadále pokračoval, což je 
v rozporu s všeobecnou historickou skutečností, tak je přece jen 
tato země omezena prostorem a je příliš závislá na technologii 
a její infrastruktuře. Už dnes je to země velmi zranitelná, 
a nepodlehne-li vlastnímu rozkladu (a terorismu importované
mu zvenčí), jednou bude dostižena, nejspíše asijskými zeměmi. 
Sama o sobě nemůže udržet náskok navždy, i když zatím nemá 
vážného soupeře. 

Před dvaceti lety, když zpohodlnělou Ameriku začalo předhá
nět disciplinované Japonsko, si Američané nejprve nevěděli rady. 
Až vytvořili velkou ekonomickou reformu charakterizovanou 
utahováním opasků, snižováním počtu neproduktivních pracov
ních míst a modernizací, jaká neměla obdoby. A dostavil se eko
nomický zázrak, jehož jsme stále ještě svědky. Přesto není možné 
zůstat donekonečna ekonomickou mocností a udržovat veko
nomickém područí ostatní svět. Na druhé straně se bojím, že 
pokud jednou dojde ke ztrátě monopolního postavení Ameriky, 
nastane ve světě chaos. Proto Spojené státy předvídavě už dnes 
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usilují o vytvoření panamerické ekonomické a jistě taky mocen
ské soustavy, kde zeměpisně rozsáhlá a na nerostné suroviny 
bohatá Kanada se stane první plně integrovanou zemí této nové 
severo jižní osy. O podobný ekonomický blok se snaží v menším 
Evropa.Je to dobře, protože rovnováha znamená stabilitu. 

Kolik uživí planeta lidí? 

"Zmizeli jsme z Bakerova jezera hned, jak skončila škola. 
To je čas, kdy je člověk volný a bez každodennfch povinností 
Já jsem si to namfřil do Colorada, zúčastnit se ojedinělé 
rodinné sešlosti, a Sára zůstala v Ottawě u svých inuitských 
soukmenovců. Teď po návratu si ze mne dělá legraci. Na mé 
setkánf se dostavilo 31 rodinných přfslušnfků včetně bra
tranců a jejich dětí Sára začala rychle vypočftávat přfslušnf
ky své rozvětvené rodiny v samotném Baker Lake a vzdala to 
po čfsle 91 jedné jediné větve. Odhadla, že kdyby zahrnula 
všechny bratrance, jejich děti a děti těch dětf, napočftala by 
přes 200 přfbuzných. Vždyť jen starý Scottie má pět manželek 
a každá z nich přivedla na svět hromádku dětí« 

(Úryvek z Orlnova doPisu) 

Inuiti mají nejvyšší populační přírůstek v Kanadě. 

12. října 1999 protnula ki{.ivka sledující vzrůstající popu
laci naší planety hranici šesti miliard. Zanedlouho nato, 11. 
května 2000, se narodilo v Indii děvčátko Astha.Jejím přícho
dem dosáhla Indie jedné miliardy obyvatel. Spolu s Čínou tyto 
dvě zalidněné země dnes představují více než třetinu obyva
tel planety. Populační růst těchto a dalších zemí třetího světa, 
a pak také zejména Jižní Ameriky, dále pokračuje, i k4yž 
zmenšujícím se tempem. 

Země prvního a druhého světa, jako Skandinávie, Němec
ko, Česká republika, Polsko, Maďarsko a Rusko zaznamená-
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vají dlouhodobý populační úbytek. U nás v minulém roce 
zemřelo o sedmnáct tisíc lidí více, než se narodilo. Pokud při
počteme ještě přibližně osm tisíc převážně mladých lidí, kteří 
odešli z republiky, je nás celkově za rok o pětadvacet tisíc 
méně. Do r. 2050 populace Německa poklesne o 17 milionů, to 
je o 20%, a to i za přítomné roční imigrace 100 OOO! V kato
lickém Španělsku a Itálii, ale také v Japonsku porodnost kles
la pod 1,5 dítěte na ženu. Všechny tyto země demograficky 
rychle stárnou. Převaha starých nad mladými roste a lidí 
v těchto zemích začíná ubývat. Počet obyvatel Spojených států 
mírně vzrůstá. Kanada a Austrálie řeší svou zápornou popu
lační bilanci silnou přistěhovaleckou politikou, takže i popu
lace těchto rozlehlých státních útvarů vzrůstají. 

V letech 1950-55 byla průměrná světová porodnost pět dětí 
na ženu. Tento počet se snížil na méně než tři v údobí 1990-
95 a dále rychle klesá. Křivka populačního vzrůstu planety se 
začíná ohýbat směrem ke kýžené rovnováze prozatím jen 
zvolna. Je to proto, že průměrný věk obyvatel planety se pro
dlužuje a velké procento žen zemí třetího světa a Číny teprve 
dospívá do stadia plodnosti. Předpokládá se, že rovnováha 
mezi počtem narození a úmrtí (= 2,1 dítěte na ženu) nastane 
až v druhé polovině století. Bude-li ale trend poklesu živých 
porodů (a úmrtnost žen v důsledku AIDS, hlavně v Africe) 
pokračovat, začne lidí na zemi ubývat dříve, než statistické 
ukazatele předpokládaly. To už nyní vede k otázkám optimál
ní zalidněnosti jednotlivých oblastí, kontinentů a planety 
jako celku. Státy, kde lidí ubývá, se snaží řešit svůj populační 
problém politikou povzbuzující porodnost (zvýhodňováním 
rodin s více dětmi apod.) a také řízenou imigrací. 

Zastánci agresivní populační kontroly argumentují údaji 
z rozvojových zemí, aniž berou v úvahu, že i v těchto zemích 
za posledních třicet let poklesla porodnost z 6 na 33 dítěte na 
ž.enu, a situaci ve vyvinutých zemích, kde porodnost za stej
nou dobu poklesla z 2,8 na 1,8 dítěte na ženu. Země s vyso
kým růstem obyvatelstva procházejí fází demografického pře-
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chodu, kterou i země Evropy prošly před půldruhým stoletím 
a Severní Amerika ve století právě minulém. Tato fáze je cha
rakterizována rychle klesající dětskou úmrtností a prodlužo
váním lidského věku až do doby, kdy se vytvoří nová rovno
váha mezi počtem narozených a počtem zemřelých. 

V Africe způsobuje hluboký zásah do populační křivky epi
demické onemocněníAIDS (Acquired lmmune Deficiency Syn
drome, syndrom získaného selhání imunity). Na tomto "umí
rajícím kontinentě"je více než 25 milionů obyvatel nakaženo 
HIV (každý čtvrtý obyvatel v oblasti jižně od Sahary) a 15 
milionů už na tuto zhoubnou nemoc zemřelo.]e přirozené, že 
se tato epidemie odráží i v upadajícím počtu narozených dětí 
na ženu, zvláště v počtu dětí zdravě narozených. NapNklad 
počet obyvatel v Botswaně rychle klesá. Přežívají jen staří lidé 
a miliony sirotků, z nichž mnozí byli nakaženi HIV virem už 
l! mateřském lůně. Ekonomická i správní struktura nejvíce 
postižených zemí se rozpadá. Katastrofa dosahuje kataklys
matických proporcí, ne nepodobných černému moru ve 14. 
století, kterému během dvaceti let pad{v za oběť tři čtvrtiny 
obyvatel Evropy a Asie. 

Vysoká zalidněnost sama o sobě, jako například v Holand
sku, Dánsku, Hongkongu či Singapuru, nemusí být důvodem 
k nízkému životnímu standardu. Důležitý je příjem na rodi
nu a jedince. V globálním měNtku je tento příjem, a tím i mož
nost dostatečné obživy, nesrovnatelně menší v Bangladéši 
a Nigérii než v kterékoli z evropských zemí. Přesto je na světě 
stále dostatek potravy pro všechny. Organizace FAO, která vede 
o produkci potravin přesné statistiky, stále vykazuje přebytky, 
a autoři článku Managing Planet Earth (Scientific American) 
potvrdili, že už dnešní zemědělská produkční kapacita je 
schopna nasytit deset miliard světoobčanů. Problém tedy není 
v současném počtu lidí, ani v nedostatku potravy, ale v nedo
statečné vůli rozdělit se o zdroje s těmi, co hladoví, a tak 
napomoci dokončení demografického přechodu těch zemí, 
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kde tento proces ještě probfhá. 

Tím není ovšem řečeno, že v budoucnu ustálená populace 
okolo 12-15 miliard je ideální, ale to už bude starost budou
cích generací, kalkulujících dlouhodobě únosnou kapacitu 
jednotlivých zemských oblastí a nakonec planety. Věříme 
pevně, že nastane silný tlak globální populaci snížit, rozšířit 
zelené plochy světa, chránit zbývající panenskou přírodu, 
a naopak rozmnožit jefí plochy. Proměnit oPět planetu v raj
skou zahradu je záležitostí ducha a představivosti, a nepo
chybně je v lidských silách. 

* * * 
Pavel: Dostáváme se k jednomu z klíčových problémů lidstva, 

k otázkám exponenciálního růstu obyvatel a možnosti přelidně
ní. Životní prostředí, chudoba a populační růst jsou velice úzce 
spojeny a ovlivňují se navzájem. Dohromady vytváří gordický 
uzel, který je třeba rozetnout, aby rozvoj lidstva mohl úspěšně 
pokračovat. Základní data týkající se světové populace jsou vše
obecně známa: od roku 1999 je nás šest miliard. Doba zdvojná
sobení populace byla donedávna 40 let, teď je to padesát let. To 
znamená, že pokud by se současný trend nezměnil, bylo by nás 
v polovině 21. století 12 miliard, na konci století 24 miliard, za 
dalších padesát let 48 miliard, pak téměř 100 miliard ... Součas
ný trend je prostě dlouhodobě neudržitelný. Můžeme se přít, 
jestli Země může poskytnou podmínky pro důstojný život 
dvěma, pěti, deseti nebo patnácti miliardám lidí, ale určitě tu 
nemůže žít a rozvíjet svůj potenciál 100 nebo 200 miliard lidí. 
Nejde jen o získání potravin a dostatečného počtu kalorií, ale 
také o prostor, který je omezený. Otázka kontroly populačního 
růstu je kontroverzní především z morálního hlediska. Samo
zřejmě musíme rozlišovat situaci v zemích rozvinutých a rozvo
jových. Rozvinuté země mají stabilizovanou populaci, která ale 
stárne, a tím vznikají problémy, jak zmenšující se část populace 
v ekonomicky produktivním věku uživí zvětšující se část popu-
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lace v postproduktivním a předproduktivním věku, který se také 
prodlužuje. O rozvojových zemích se ví, že mají vysoké přírůst
ky obyvatel. Ale situace se poněkud komplikuje. Čína má při
bližně hustotu 120 obyvatel na km2, Egypt 60, Bolívie dokonce 
jen 7 obyv.jkm2. Naproti tomu evropské státy, např. Itálie či 

Holandsko, značně přesahují hodnotu 200 obyv./km2. Mohli 
bychom tedy říci, že přelidněná je Evropa, nikoliv rozvojové 
země.Jenže co si mohla dovolit ve středověku Evropa v mírném 
klimatickém pásmu, neměli bychom už si dovolit v současnosti 
v tropech a subtropech. Mám na mysli masivní odlesnění krajiny. 
Jako ekologové oba dobře víme, jak je např. tropický deštný les 
nenahraditelný ekosystém pro fungování celé biosféry. Navíc 
jsem si uvědomil při pohledu na satelitní snímek severovýchod
ní části Egypta, jak může být statistika matoucí. Hustota Egypta 
60 obyv.jkm2 je spočítána na celou rozlohu Egypta. Ale tato 
země, to je především poušť Sahara, a jenom podél Nilu se vine 
úzký pruh zeleně. V Egyptě jsou kultivovatelná jen dvě procenta 
půdy z celkové rozlohy. Přepočteme-li počet obyvatel na tuto 
rozlohu obdělávatelné půdy, vyjde nám hustota obyvatel ne 60 
obyv./km2, ale 2250 obyv.jkm2. Podobně je tomu v Číně a jinde. 
A pak už o přelidnění těchto zemí můžeme jednoznačně hovo
řit. Velmi se divím, že v takových podmínkách ještě Egypt může 
fungovat.A upřímně řečeno, bez masivní americké pomoci, která 
má politicky stabilizovat Blízký východ, by asi byla situace dosti 
zoufalá a také výbušná. Takže jsem přesvědčen, že některé regio
ny světa jsou přelidněny už dnes, jiným to hrozí.A zdá se mi, že 
na to náboženské společnosti včetně katolické církve dostateč
ně nereagují. Já vím a také věřím, že každý lidský život je obrov
ský boží dar, ale věřím také, že Bůh chce, aby děti měly šanci pro
žít svůj život v důstojných podmínkách a měly šanci své schop
nosti rozvinout. Nejde jenom o biologické přežívání. Asi jsi také 
slyšel úvahy, o kolik umělců, vědců a dalších vynikajících lidí 
jsme přišli tím, že Němci během holocaustu zavraždili šest mili
onů Židů. Plně souhlasím, ale to samé platí i o dalších milionech 
lidí v rozvojových zemích, kteří umírají hladem nebo na snadno 
léčitelné nemoci.A další miliony lidí sice přežívají, ale jsou pod-
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vyživeny, bez dostatku bílkovin ve stravě, což u dětí omezuje roz
voj inteligence.A ještě další miliony přežívají relativně bez hladu, 
ale také v bídě a nikdy se nebudou moci vzdělávat a rozvinout 
svůj talent. To je na tom hrozné. Jako bychom jim říkali, my vás 
tady na Zemi nepotřebujeme, obejdeme se bez vás, nejste tu vítá
ni. Když se Matky Terezy ptali, co považuje za největší globální 
problém, nejmenovala kupodivu ani válku, ani bídu či hlad, ale 
řekla, že nejsmutnější je být nežádoucí. Narodit se do světa, kde 
tě nikdo nechce, snad ani vlastní rodiče ne. 

Josef: Především se mi hbí, že jsi ukázal, že neomezený růst 
prostě není dlouhodobě možný a nejde jen o dostatek potravin 
pro přežití. Lidský život je více než jen boj o život. Ten optimál
ní počet lidské populace na Zemi, to je problém. Možná jsme 
tuto hranici již překročili, nebo se k ní rychle blížíme. Nebude to 
ale hranice ftxní, spíše dynamická podle měnících se okolností. 

Pavel: Můžeme si to zjednodušit a přemýšlet jen o tvém dru
hém domově, o Kanadě. V Kanadě dnes žije skoro 30 milionů 
lidí, ale ty tvrdíš, že by tu mohlo žít až 150 milionů lidí. 

Josef: Ano, přesně tak. Tato země má obrovské rezervy. Napří
klad 24 tisíc Eskymáků nyní dostalo do správy území o velikosti 
dvou třetin Indie. Přesto by celá tato plocha za c::lnešní situace už 
Eskymáky neuživila. U populačního problému považuji za nej
důležitější, má-li člověk právo sáhnout druhému člověku, třeba 
nenarozenému, na život. Podle křesťanského učení samozřejmě 
toto právo nemá. V Desateru je jasně řečeno nezabiješ. Církev 
nás nevybízí: množte se. Církev nám jenom říká, nezabraňujte 
počatému člověku, aby přišel na svět, a nepoužívejte prostředky, 
které jsou neslučitelné s procesem početí. Stejně je to i v Hip
pokratově slibu lékařů, výslovně se tam mluví o nepřípustnosti 
potratu. To znamená, že se jedná o hluboký morální kód, když 
takové pravidlo platilo i v pohanském Řecku. 

Pavel: Toto je v Hippokratově přísaze? 
Josef: Ano, je to tam. 
Pavel: To jsem nevěděl. 
Josef: Tam je to přímo řečeno. Hippokratova přísaha je vyte

sána do kamene na Lékařské fakultě Torontské univerzity, ale ve 
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slibu mladých mediků llŽ je formulace ohledně potratu vyne
chána. Tady také vidíš součást procesu, který jsem nazval seku
lárním humanismem. Hippokratova přísaha je upravena, jak se 
nám to hocH, moderní člověk si stanovuje sám svoje pravidla. 

Pavel: Mně se zdá celkem logické, že už ve starém Recku 
chtěli chránit život po početí. Život přece začíná spojením sper
mie s vajíčkem a všechny jiné úvahy, jestli život začíná ve dvou 
týdnech po početí, nebo ve dvou měsících, nebo až porodem, se 
mi zdají pouze alibistické a zavádějící. 

Josef Život na Zemi existuje bez přerušení už téměř čtyři 
miliardy let. My se můžeme bavit nanejvýš o tom, kdy je společ
nost ochotna počatý život právně chránit. Jiná věc je otázka 
vyhnutí se početí nebo ochrany před početím. Dnešní magiste~ 
rium církve uznává, že pohlavní akt, "procreatio", se neděje 
jenom za účelem početí, ale obsahuje i "recreatio", ukojení 
pohlavní potřeby, prostě vyjádření a naplnění vzájemného vzta
hu mezi mužem a ženou. Každý pohlavní akt ale musí být otev
řen i pro "creatio", tvoření. Nemusí být zamýšlen pro tento účel, 
ale musí být možnému početí otevřen. A to je zdroj vnitřního 
rozporu řady křesťanů. V rovině osobní třeba rodičovský pár 
nechce mít další děti, nebo v rovině obecnější můžeme uvažovat 
o tom, že se asi rychle blížíme únosné kapacitě počtu obyvatel 
na Zemi, pokud jsme ji už nepřekročili. Jednomu známému pro
fesorovi leží otázka osobní zodpovědnosti za přelidnění planety 
v hlavě natolik, že on sám se rozhodl nemít děti. Nebo jiný můj 
kolega, profesor ekologie zde na univerzitě, se cítil provinile, že 
se mu narodilo třetí dítě. To je přece nesmysl, stydět se v Kana
dě, která má dnes záporný populační přírůstek. Ale je fakt, že 
problém přelidnění planety reálně existuje. Neexistuje regionál
ně, třeba v Kanadě, ale například v Bangladéši nebo v Indii exis
tuje určitě.A to je vážné. Emigrace lidí toho moc nevyřeší.To je 
prostě utopie, myslet si, že by se přebytek lidí z Asie nebo z Afri
ky odstěhoval do Kanady či jiných, méně zalidněných teritorií. 
Stejně tak je nereálné si myslet, že v dohledné době budeme 
moci kolonizovat a obydlet Měsíc nebo Mars. Z církevního hle
diska je tedy, pokud vím, jedinou přijatelnou metodou kontroly 
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porodnosti metoda neplodných dnů, i když ta klade nároky na 
pravidelné sledování, a také na určitou zdrženlivost. Jinak je ale 
spolehlivá. 

Pavel: Jestli je tato metoda úplně spolehlivá, si nejsem jist. 
A vím, že řada lidí, především žen, má problém spoléhat se pouze 
na tuto metodu právě proto, že úplně spolehlivá není. Takže řada 
křesťanů žije v určitém rozporu. 

Josef: Bavil jsem se na to téma se starším knězem, rozumným 
a váženým člověkem, a on říkal: "Prosím vás, milovat se podle 
kalendáře ... " Vidíš tedy, že i kněží reagují různě a je otázka, jestli 
trvat doslova na liteře zákona i za cenu, že se pak stane z pohlav
ního aktu zdroj nejistoty a obav z možných důsledků. 

Pavel: Nehledě na to, že se pak z takového styku mezi mužem 
a ženou vytratí, podle mého názoru, určitá uvolněnost a radost. 
Ten kněz to vyjádřil pěkně. 

Josef: Ale neměli bychom to jen bagatelizovat. V těch příka
zech je obsažena určitá ochrana mravů. Jsou jistě lidé, kteří se 
nehodlají ničím omezovat a tomu, o čem se tady bavíme, se 
můžou smát. Neřídí se božím zákonem v žádném směru, tedy ani 
v tomto.Ale pak jsou tu lidé věřící, kteří se snaží žít podle křes
ťanských pravideL A jejich touha se samozřejmě neřídí podle 
kalendáře. Můžeš to nazvat touhou, nebo třeba slabostí, ale je to 
tak. Souhlasím s tím knězem, který říká, "pak si tu ochranu klid
ně vemte a nedělejte si s tím těžkou hlavu". Na jedné straně tu 
existují nějaká pravidla, a je to dobře že existují. Ale na druhé 
straně také musí existovat svoboda lidského svědomí. Kardinál 
Newman byl jednou dotázán, čemu by dal přednost, kdyby měl 
volit mezi svědomím a autoritou, třeba i autoritou papežskou. 
Odpověděl, že by dal přednost svědomí. 

Pavel: Je to myslím i součást oficiálního učení církve, že 
pokud se dostane do nějakého rozporu svědomí člověka s uče
ním církve, má dát přednost svému svědomí. Ovšem ten rozpor 
by mu měl být neustálou výzvou k hledání. Nemůžeš-li něco 
podle svého nejlepšího svědomí přijmout, řiď se podle svědomí, 
ale zároveň hledej, proč tu rozpor existuje, a nebuď k problému 
lhostejný. Je mi to blízké, protože to znamená, že z nás Bůh ani 
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církev nechce mít poslušné stroje bez vlastního názoru, ale 
osobnosti, které se navzdory všem omylům a selháním postupně 
rozvíjejí a rostou. 

Josef: Vraťme se ještě na chvíli k otázkám světové populace. 
Pavel: My jsme se bavili o téměř ideálním případě, kdy u obou 

partnerů (tedy manželů) je dobrá vůle mít takový počet potom
ků, který s láskou přijmou a vychovají, a zároveň nejsou ochotni 
reguloval jejich počet ani potraty, ani sterilizací muže či ženy 
a ani hormonální antikoncepcí, která může mít vedlejší nežá
doucí účinky. Jenže je pravda, že v rozvinutých zemích, ale pře
devším v rozvojových zemích, o tom takto většina lidí vůbec 
nepřemýšlí. A je otázka, dá-li se na tuto situaci nějak reagovat. 
Především mezi chudými v rozvojových zemích je, obávám se, 
sex jednou z mála dostupných radostí. 

JOsef: Není to pouze problém v rozvojových zemích. V naší 
společnosti naopak sex přestává být radostí a stává se obtížně 
uspokojitelným nárokem a povinností. V Murínově knize 
"Náhradní konec světa" se mluví o tom, jak sexualita upadá, jak 
ji vytlačují náhražky sexu, u kterých neexistuje potřeba budová
ní vzájemného vztahu dvou partnerů. Díky filmům a reklamě 
také podléháme iluzi supersexu, a pokud se nám ji nedaří napl
nit, jsme zklamáni. A opět to svádí k útěku z reality, třeba do tzv. 
virtuální reality a sexu z internetu. 

Pavel: Náš partner nikdy nebude stále tak mladý, krásný 
a výkonný jako ten v televizi. Jestli podlehneme iluzi, že jde 
o naše selhání, pokud takoví nejsme, přivodíme si tím v reálném 
vztahu řadu obtíží a zklamání. 

Josef: A přebujelá fantazie určitě k uspokojení nevede. Nevá
zaná sexuální svoboda přináší spíše vydráždění, které se stále 
stupňuje, až to vede k rozvratu vztahů, osamocenosti i sebevraž
dám. Partnerství a vztah dvou lidí, jehož součástí je i sexualita, se 
pak zvrátí do honby za sexuální výkonností. Jenže na něco tako
vého nemáme psychologické ani fyziologické předpoklady. 

Možná, že se tyto problémy objeví i v rozvojových zemích, jak 
tam bude víc a více pronikat reklama propagující náš způsob 
života a spotřeby. Teď ale počet obyvatel v rozvojových zemích 
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opravdu vzrůstá tak rapidně, že začíná ohrožovat budoucnost 
lidstva ve smyslu kvality života i prostého fyzického přežití. 

A pokud se my nebudeme řídit svými křesťanskými normami 
a jiní lidé morálními principy náboženství, která v daném regio
nu převažují, bude se situace zhoršovat. I když se zdá stanovisko 
římskokatolické církve konzervativní a je u mnohých nepopu
lární, stanovuje určitou normu. Řídí se jí sice nemnozí, ale je 
důležité, že tu stále nárok na odpovědný vztah mezi mužem 
a ženou je, že tento požadavek nemizí. 

Pavel: Je otázka, jestli alespoň tušíme, jak do jisté míry regu
lovat počet obyvatel na Zemi. Slovo regulovat zní hrozně, nic
méně potřebujeme nastavit určitá pravidla, aby k přemnožování 
lidí nedošlo. Jedno pravidlo je známé, je demokratické a fungo
valo zatím všude. Pokud země projde fází úspěšného ekonomic
kého rozvoje a dosáhne přibližně hodnoty hrubého domácího 
produktu jednoho tisíce dolaru na osobu, začne fungovat tzv. 
demografický práh. U lidí rostou očekávání lepší budoucnosti, 
začíná fungovat zdravotní a sociální pojištění, pojištění ve stáří, 
rozvíjí se školství. Lidé tedy chtějí dopřát lepší budoucnost sobě, 
nebo alespoň svým dětem, nejde už jen o holé přežití. Naděje na 
lepší budoucnost je ale reálná jen tehdy, pokud má rodina méně 
dětí. Dochází tedy k paradoxu. Dokud byli lidé beznadějně 
chudí, měli hodně dětí.Ve chvíli, kdy mají šanci na lepší budouc
nost, mají dětí méně, aby této budoucnosti dosáhli. Samozřejmě 
mi můžeš namítnout, jak to provést, aby osmdesát procent svě
tové populace, která je dnes chutá, prošla fází ekonomického 
rozvoje a prosperity. 

Josef Co jsi zmínil, je krásně vidět v Indii. Příslušníci vyšších 
kast mají méně dětí než příslušníci nižších kast. Přesto Indie už 
předbíhá v populačním růstu Čínu, která zavedla tvrdě kontro
lovaný režim jednoho dítěte na rodinu. 

Pavel: Samozřejmě by bylo ideální, kdyby se světovou popu
laci podařilo stabilizovat prostřednictvím tzv. globálního Mars
hallova plánu. Stále tu ale zůstává otázka, jestli všichni chudí 
mohou dosáhnout hrubého domácího produktu ve výši 1000 
dolarů, aniž bychom přitom zničili přírodní zdroje této planety. 
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Je to také, a možná především, otázka rozdělení bohatství. Možná 
tě to překvapí, ale průměrný světový ekonomický produkt je 
čtyři tisíce dolarů na obyvatele. Nejbohatší státy mají HDP ve 
výši 20 - 40 tisíc USD na hlavu, nejchudší státy jsou na úrovni 
150 - 300 USD na hlavu. V průměru ale už dnes produkujeme 
dostatek bohatství pro všechny, jen je tato produkce zoufale 
nerovnoměrně rozložena. Slyšel jsem o zajímavém experimentu 
ve státu Kerala v Indii. Je to chudý stát, stejně jako zbytek Indie, 
ale prý si tam prosadili značné investice do zdravotní a sociální 
péče, do vzdělání a snad i do zlepšení situace žen. Výsledkem je, 
že populační růst se velmi zřetelně zpomalil, i když Kerala zda
leka nedosahuje ekonomické výkonnosti tisíce dolarů na obyva
tele. Takže populace se dá stabilizovat nejen pro nás morálně 
nepřijatelnými způsoby, jako je např. vynucování potratů v Číně, 
ale i dobrovolnými, demokratickými a přirozenými způsoby. 
Věřím, že v tomto směru, v podpoře sociálního a ekonomického 
rozvoje, v lepší zdravotní péči a podpoře vzdělanosti a lepšího 
postavení žen by mohla v budoucnu sehrát významnou roli i cír
kev. 

S počtem lidí na planetě úzce souvisí i další otázka - kultivace 
země, její zúrodnění a využívání. Dokážeme, alespoň velmi při
bližně, odhadnout počet obyvatel, který je na Zemi ještě únosný? 
Kolik může planeta uživit lidí, aby zároveň tito lidé měli šanci 
prožít život v důstojných podmínkách? 

Josef: Jedno souvisí s druhým. Ale nejde jen o počet lidí. Jde 
také o to, že začínáme zpochybňovat hodnotu života některých 
skupin lidí. Hodně se nyní diskutuje o eutanasii, o kvalitě života 
lidí nevyléčitelně nemocných a starých. V tom vidím velice 
nebezpečný vývoj. 

Pavel: I když už je z lidského hlediska starý člověk, nebo třeba 
i fyzicky či mentálně postižený člověk doslova neschopný samo
statného života, stojíme tu vždy před určitým tajemstvím božím. 
Možná že toto nám nepochopitelné utrpení zachraňuje svět 
více, než celé úsilí nás zdravých a schopných. Věřím tedy, že 
každý život, doslova každý, má nesmírnou hodnotu. 

Josef: A to až do přirozeného konce. 
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Pavel: Jednou mě při kázání v kostele velmi zaujala slova 
kněze, když říkal: "Víte, jaká je nejtěžší práce? Není to házení 
lopatou, nebo rubáníÚhlí. Nejtěžší práce je ležet bezmocně na 
lůžku a trpět." A je jisté, že tato nejtěžší práce má velikou ho<t 
notu. 

Josef: Mně je už sedmdesát let, ale kromě toho, že mě zrovna 
bolí rameno, se cítím dobře. Také si uvědomuji, že už je to čas 
k pozastavení a zamyšlení. Tak dlouho v naší rodině nikdo nežil. 
Já teď trochu hrdinně říkám, že se smrti nebojím. Mám život rád, 
ale nelpím na něm. Čeho se bojím, stejně jako se bál můj oblí
bený básník Jiří Wolker, je, aby ten konec, až přijde, moc nebolel. 
Toho utrpení před smrtí se bojím. Poznávám, jak mě současná 
pouhá bolest ramene zbavuje energie a chuti něco dělat. Často 
si chodím lehnout, jen abych se jí na chvíli ve spánku zbavil, pro
tože se nechci pořád cpát uklidňujícími prášky. Zkrátka mě to 
otravuje. A přitom to celkem nic vážného není. Takže se taky 
bojím, abych jednou nebyl velkou přítěží pro svou ženu a pro 
své blízké. Teprve až se člověk stane nemohoucí a trpí nejen 
fyzicky, ale i duševně, ukáže se síla jeho lásky a důvěry v boží pro
zřetelnost. Dokud to neprožijeme, nemůžeme vědět, jak obstojí
me. 

Pavel: To je pravda, ale asi nemá smysl se tím trápit dříve, než 
to přijde. Tedy doufejme, že to nepřijde. 

Josef: No, ať přijde, co přijde. Nemodlíme se "od utrpení před 
smrtí chraň nás, Pane" , ale "od náhlé a nenadálé smrti vysvoboď 
nás, Pane". Církev je i v tomto moudrá. Věčná spása je důležitější 
než dočasná úleva v utrpení, a v tom je ta historická a nadpřiro
zená moudrost. 

Ale teď zpět k populaci. Jsme zajedno, že populační růst se 
musí zvolnit a nakonec zlomit. Ono se to děje už dnes. Jak jsi řekl 
dříve, ještě nedávno trvalo zdvojnásobení světové populace čty
řicet let, nyní je to už padesát let. Takže nárůst se zpomaluje, ale 
přesto má tento trend velikou setrvačnost. Myslím, že přijde 
doba, kdy se populační růst zastaví. Odhaduje se, že to bude 
někde kolem patnácti miliard obyvatel. Pak by měl počet lidí 
ubývat.Ale i za takové situace budou ještě dlouho některé země 
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přelidněné, jiné naopak zase budou mít starosti s velkým počtem 
lidí v postproduktivním věku. 

Pavel: Souhlasím, jen ještě dodám, že se o stabilizaci popula
ce musíme aktivně snažit. 

Josef: Proč ale myslíš, že je tak nutné růst populace stabilizo
vat co nejdříve? Domníváš se, že například těch patnáct miliard 
lidí už překračuje únosnou kapacitu planety? 

Pavel: Lidé, kteří se těmito otázkami zabývají, se shodují 
v tom, že člověk potřebuje k životu nejenom základní prostor, 
který obývá a kde se pohybuje, ale zároveň potřebuje i území, na 
kterém získává potravu. Navíc ale potřebuje i určitý přírodní 
prostor, kde se může rekreovat, odpočinout si, obnovit své sepě
tí s přírodou. Potřebujeme ke svému životu les, jezera, skály, divo
činu, jinak nebudeme šťastní. Nemůžeme celou zemi kultivovat 
a využívat jen k produkci potravy. Ono to naštěstí nejde, ale 
neměli bychom o to ani usilovat. Například profesof Erazim 
Kohák se domnívá, že ve Spojených státech je už dnešní počet 
obyvatel příliš vysoký. Žil tam celá desetiletí a tvrdí, že Spojené 
státy zničily velkou část své volné přírody, a dnešních 270 milio
nů obyvatel už tam nemůže žít plnohodnotným životem. V tom 
počtu už nemohou všichni uniknout z města a žít alespoň část 
svého života v sepětí s přírodou. Nejsem si jistý, jestli s ním 
mohu v tomto konkrétním případě souhlasit. Proti Evropě mají 
Spojené státy ještě hodně volného prostoru. Ale díky přistěho
valectví tam také počet obyvatel ještě poroste. Odhaduje se, že 
v příštích padesáti letech asi na 380 milionů lidí. Některé 
extrémní názory naopak předpokládají, že země může uživit až 
200 miliard obyvatel.Ale to by znamenalo, že všichni přejdeme 
na vegetariánskou stravu, budeme kultivovat všechny dostupné 
plochy pevniny a část potravy budeme produkovat v moři nebo 
v hydroponických roztocích za umělého osvětlení.Ale i kdyby to 
vše bylo možné a přijatelné, stejně jsem přesvědčen, že člověk 
potřebuje k životu víc, než jen svou denní dávku kalorií a pár 
metrů čtverečních odpřírodněného prostoru. Spíše to vypadá, 
podle literatury, kterou mám k dispozici, že rozumná horní hra
nice počtu obyvatel na zemi je někde mezi deseti až patnácti 
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miliardami. Pro některé odborníky je ale i toto extrémně vysoké 
číslo. Samozřejmě teď pomíjím možnosti, které jsou zatím spíše 
v oblasti sci-fi, že obydlíme blízký kosmický prostor, že dokáže
me technologicky i fmančně zvládnout výstavbu celých kom
fortních měst pod hladinou moří a oceánů apod. Viděl jsem pro
jekt na stavbu mradodrapu v Brazílii, který by měl mít tvar pyra
mídy, a mohlo by v něm žít přibližně 100 000 lidí. M~li by tam 
nejen byty, ale i kanceláře a prakticky veškeré služby, dokonce 
i rekreační zóny. Bylo by to vlastně soběstačné město, ovšem na 
okolí samozřejmě závislé svými požadavky na energii, potraviny, 
ale také na odebírání a odstraňování odpadu. Říká se, že člověk 
si zvykne na všechno, stejně si však nemyslím, že bych v takové 
pyramidě chtěl žít. _ 

Josef: Souhlasím, jen s tou výhradou, že především lidé, kte
rých se to týká, musí mít možnost spolurozhodovat, jak a v čem 
chtějí Žít.Aby za ně nerozhodovala druhá strana, třeba i s dobrým 
úmyslem. 

Pavel: Nicméně to, co jsem řekl, asi nebude daleko od pravdy. 
Potvrzují to sociologové, a nakonec to na základě vlastní zkuše
nosti mohu potvrdit i já. Bydlím na sídlišti a spolu s dalšími sta
tisíci lidmi prcháme na víkendy a během prázdnin na chaty či 
chalupy, do náhradních domovů. 

Josef: Mně osobně by to taky nevyhovovalo žít jen v betono
vé krabici, ale nejsme všichni stejní. Moje žena pochází z Hong
kongu a tam žijí tisíce lidí, kteří téměř nikdy neopustí svůj mra
kodrap, a nestěžují si. Dokonce jsem jednou Číňanům přednášel 
a tvrdil jsem, jak musíme zachovat nedotčenou přírodu. Oni mi 
oponovali, že je to luxus, který si nemohou dovolit, a například 
úsilí na záchranu jejich medvídka pandy se jim zdálo být senti
mentální záležitostí, plýtváním prostředky. Prý stačí, když budou 
mít jeho obrázek nebo se podívají na jeho vycpaninu v muzeu. 
Mně se při takové argumentaci, jak se říká, otevírá nůž v kapse, 
ale tak bohužel smýšlí pořád ještě hodně lidí. Ti si vůbec nepři
pustí, že příroda a veškerý život v ní tu není jen pro ně, že má 
hodnotu sám pro sebe a že i oni jsou, byť i nepřímo, na ní závis
lí. 
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Pavel: Ochrana přírody je nezbytná dokonce i z úzce antro
pocentrického hlediska, z důvodů nejen etických, ale i ekono
mických. Také z ekologického hlediska potřebujeme přírodu 
chránit. Vždyť stojíme na vrcholu potravního řetězce a bez fun
gujících ekosystémů se neobejdeme. I kdybychom byli ochotni 
zredukovat svůj život jen na úroveň živočišného přežívání a fun
govaly nám už jen dva základní smysly - nažrat a lehnout, jak 
kdysi říkal známý herec Vladimír Menšík. 

Josef: Je to tak, budeme bohužel stále konfrontováni s názory 
lidí, kteří nebyli k lásce k přírodě vychováni a kteří se domníva
jí, že ji nepotřebují. Ochrana přírody je pro ně mrhání penězi. 
Jim stačí přívod čistého vzduchu a vody do jejich bytu a kance
láře. Mohou prožít celý život v jednom mrakodrapu a pohybovat 
se pouze mezi několika patry; alespoň si to myslí. Bohužel tak 
byla vychována i řada našich studentů, kteří přicházejí na uni
verzitu z velkoměst. Mnozí nevědí nic o farmářství, jak vzniká 
vajíčko, nevědí ani, že pražené popcorny, které jedí v každém 
kině, jsou semena kukuřice. Kvalita jejich života je ubohá, ale oni 
sami to tak nevnímají. Asi i dnes by se většina z nich bouřila pro
žít celý život v jakési přepychové kukani, v jednom mrakodrapu, 
ale to je věc postupného zvykání si. Mnoho lidí celé měsíce, snad 
i roky, neuvidí hvězdy, protože nevyjedou z města ven a na ozá
řené ulici uvidí nanejvýš Měsíc a možná ještě jasnou Venuši. Roz
zářenou noční oblohu, jakou uvidíš jen v divočině, už většina 
městských lidí nezná. 

Pavel: Možná to ale není beznadějná situace a touha po pří
rodě se v lidech opět projeví. Někteří ekonomové tvrdí, že nee
xistuje jen demografický zlom, tedy úroveň asi 1000 dolarů HDP 
na obyvatele, kdy se stabilizuje populační přírůstek, ale existuje 
také tzv. environmentální zlom, který nastává při dosažení hru
bého domácího produktu zhruba 8 - 10 tisíc USD na obyvatele. 
Jak společnost bohatne, uspokojuje postupně své materiální 
potřeby a roste touha po uspokojování nemateriálních potřeb, 
kam patří nejen kultura, umění, ale také čistý vzduch a čistá voda 
v krajině, možnost pobytu ve volné přírodě, alespoň v chráně
ných územích apod. Společnost je pak ochotna přijmout a pro-
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sadit dodržování mnohem přísnější environmentální legislativy, 
která už není vnímána jako luxus. Možná obyvatelům Hongkon
gu bude brzy chybět, co si při budování blahobytu zničili, a je 
otázka, jestli a za jakých nákladů to budou schopni obnovit. 

Josef: Hongkong je mimořádná situace, je to město umělé 
a uměle udržované, stejně jako Singapur. Byl to ale dobrý příklad 
pro naši diskusi. Do jisté míry je už všude na světě řada lidí pří
rodě odcizena. Češi potřebují alespoň víkend na chalupě, ale 
podobně žijí i jiné národy. My jsme byli po několik generací 
ovlivněni trampováním a potřebu pobytu v přírodě máme více 
v krvi. Ale nejde jenom o induviduální potřebu a subjektivní 
prožitek. Pokud budeme přírodu likvidovat a zatlačovat stále 
více a více do kouta, vymstí se nám to. Jak to řekl ten slavný indi
ánský náčelník Seattle: "Když zničíme ostatní tvory, budeme 
potom hrozně osamocení, bude nám teskno, a když příroda 
zahyne, zahyneme i my ... " To je básnicky a filozoficky řečeno. 
Ale i prakticky už dnes dost dobře víme, co se s planetou klima
ticky děje, co jsme způsobili civilizačním procesem, který začal 
odlesňováním už před 4000 lety v Číně a v Indii. Pokračovalo to 
kolonizací Evropy zhruba před tisícem let a v Americe tento 
p.roces proběhl před třemi sty lety. V Jižní Americe probíhá 
oCl1esňování a kultivace země dodnes. Stále tedy zbavujeme 
Zemi zeleného pokryvu, který je už i tak dost sporý. Naopak šíří 
se pouště.A existuje kritická hranice, za kterou už rostliny nebu
dou schopny dostatečně pohlcovat oxid uhličitý a produkovat 
potřebné množství kyslíku. 

Jak reaguje biosféra? 

Pavel: Tady ovšem vidím potíž v tom, že my tu hranici neu
míme určit, jen ji tušíme. Biosféra je na nás příliš komplexní 
systém. Navíc to ještě komplikuje dlouhodobý rozpor mezi eko
logy a ekonomy. Ekonomové mají rádi přesná čísla a nejraději by 
vše vyjadřovali v penězích, tunách a metrech krychlových.To ale 
ekologové neumí, a je otázka, jestli bychom diktátu čísel měli 
podlehnout, i kdybychom byli schopni vše takto vyjádřit. Navíc 
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globální systémy reagují se zpožděním. Myslím tím to, že napří
klad vychrlíme určité množství freonú do ovzduší, ale to se pro
jeví na narušení ozonové vrstvy až za desítky let.Až se to ale pro
jeví, je už pozdě něco dělat. Což je veliký prúšvih. 

Josef: Poškození biosféry je už dnes rozsáhlé a múže být trva
lé. je tedy rozumnější, když už musíme žít v nejistotě a nedoká
žeme plně předvídat dúsledky svých činností, "přehnat" to na 
straně ochrany přírody. 

Pavel: Pro tento přístup existuje oficiální pojmenování - prin
cip předběžné opatrnosti. Pokud pracujeme s příliš složitými 
systémy, chovejme se raději tak, jako kdyby měla nastat horší 
varianta. 

Josef: je tedy v našem zájmu chránit přírodu a její rozmani
tost nejen z etických dúvodú, ale i z dúvodú velmi pragmatic
kých, pro naše vlastní přežití. 

Pavel: Zdúraznil bych tu potřebu rozmanitosti, tedy zachová
ní diverzity, protože její ztráta je nenahraditelná. 

Josef: A také nevratná. 
Pavel: Teoreticky lze uvažovat o tom, že v prúběhu několika 

generací bude možné napravit škody způsobené v dúsledku glo
bálních klimatických změn nebo narušením ozonové vrstvy, ale 
vyhubené rostlinné a živočišné druhy, které se vyvíjely miliony 
let, už zpět nezískáme. 
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III. GLOBALIZACE 

Od rozvojové pomoci ke globálnímu Marshallovu plánu 

jak třetf svět nemusí být daleko od prvního ... aneb Sklení
ky pro kanadské Eskymáky a vepřín pro Romy ve slovenské 
SvinU 

Znaveni prudkým sluncem a taky už při chuti jsme se 
s Pavlem vraceli v pozdní odpoledne z tundry. ještě jsme si 
však udělali malou procházku, abychom zalili rašící fedkvič
ky, salát a další zeleninu v malém experimentálním "sklení
ku". Vloni jsme jej, za pomoci Mika Alerka, pro obec postavi
li. Letos jsme s Pavlem přivezli k Bakerovu jezeru sazenice, 
které jsme pak chránili za okny misie až do chvíle, kdy byl 
skleník připraven. Celé dny jsme pak prosívali ještě částečně 
zmrzlou půdu a plnili jí dlouhé dfevěné truhly a police ve 
skleníku. Mladé rostlinky se po pfesazení rychle ujaly, jen teď 
potřebovaly denní závlahu. A budete se divit, také kontrolu 
teploty, aby za poledního slunce teplota ve skleníku nepfevý
šila 30 stuPňů Celsia. 

Eskymáci jsou ovšem tradičně jedlfci masa. Název Eskimo 
je vlastně hanlivá pfezdívka od Indiánů a znamená "pojídač 
syrového masa". Nomádštf Inuité nikdy nefarmafili. Sledova
li tažnou zvěf a živili se téměf výhradně lovem. jejich tisíci
letá tradice pfetrvává dodnes. Naštěstí je lovné zvěfe, pfeváž
ně amerických sobů (karibu), v širé tundfe stále dost, zato 
peněz k zakoupení potravin je poskrovnu. A ceny potravin 
jsou v místní dobfe zásobené samoobsluze "Northern" vyso
ké. Zvláště zelenina, která se celoročně dopravuje do sever
ských obcí letecky, je v arktických osadách nadměrně drahá. 
Největší odbyt je pro ni od lidí pfistěhovalých z jihu. S výjim
kou rajčat a ovoce si domorodci na zelenou stravu zvykají 
jen pomalu. Pfesto, když je dovoz tak drahý, nedala by se 
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zelenina na severu pěstovat? 
Arktida je země ledu a sněhu. Musí tam proto být zima 

i v létě ... - tak aspoň smýšlí většina jižanů, i těch kanadských! 
V poměru k teplotám v Torontu a Praze to určitě platí, niko
liv však z hlediska podmínek pro pěstování zeleniny. Rekord
ní hlávky zeli byly vypěstovány starými misionáři právě za 
polárním kruhem! Nevýhodná je krátká vegetační sezona, 
protože snih roztává až někdy začátkem června a nový se 
objevuje už v polovině srpna. 

Když je ale severský zahradník na tyto podmínky připra
ven a před pěstoval si sazeničky za oknem, bude mít úspěch. 
Náhradou za krátké léto je v těchto polohách slunce nad 
obzorem 22 hodin denně. Vysoko za polárním kruhem neza
padne slunce v létě i několik měsíců, a proto ani teploty 
neklesnou v té době pod bod mrazu. Stačí si vybrat slunné 
a závětrné místo, nebo lépe, pořídit si jednoduchý fóliovník, 
který by slunce vyhřívalo. Proto jsme postavili náš ukázkový 
"skleník" přímo uprostřed dědiny, aby přitáhl co nejvíce zvě
davců a zájemců. Sazenice zeleniny šly do skleníku, brambo
ry a zelí jsme zasadili přímo do půdy na sluncem vyhříva
ném svahu pod skleníkem. 

Pavel byl celým pokusem nadšen. Hned vypočítáva~ kolik 
by domorodá rodina ušetřila, kdyby si přes léto vypěstovala 
svůj květák, rajčata, brambory a zelí. O brambory a zeli šlo 
nejvíc, protože jsou těžké na váhu a náklady na dopravu se 
odráží v jejich ceně nejvíc. Pětikilový pytlik brambor zde stojí 
13 - 15 kanadských dolarů, v Torontu jen 2-3 dolary. Tyto 
plodiny se navíc daří skladovat. Začal přemýšlet nahlas: "Co 
kdybychom požádali o grant za účelem vyvinutí jednoduché 
agrotechniky pro studené oblasti? Postavili bychom ve zdejší 
osadě několik větších fÓliovnfků, angažovali a zaučili do zeli
nářského uměnf mladé lidi, a tak pomohli lnuitům zeleninu 
pěstovat?" Česká republika dlužf svůj dz1 pomoci třetímu 
světu, zde se nám nabfzf výtečná ph1ežitost. Rozvojová 
a humanitární pomoc je užitečná nejen tfm, že pomáhá 
jiným, ale také proto, že obohacuje zkušenostmi dárce samot-
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ného. V zahradnictví máme dlouhou tradici, a určitě by se 
nám přihlásili nadšenci, kteří by se rádi pustili do pionýrské 
práce na kanadském severu. 

Pavle, Pavle, o čem to mluvfš? Kanada patří k prvému, ne 
k třetfmu světu! Ale trochu máš pravdu. Určité oblasti vývoje 
jsou tu hodně zanedbány. Rozvoj severského zemědělstvf je 
jednfm z dlouho zanedbávaných vládnfch projektů. Dobrá 
vůle a peněžní dotace samy nestačí, pokud se nevzbudf u lnu
itů zájem o ,Jarmaření". Jednou to přijde i sem, ale zatfm je 
situace jiná. Jakmile tundra vyschne, osada se vylidní. lnuit
ské rodiny se přesunou do svých chatek daleko za vesnicf 
a vrátf se nazpět až začátkem školniho roku. Ten tu začíná 
už v srpnu, o měsfc dřív než na jihu. Kdo by v té době zalé
val zeleninu? Překonat kulturní rozdíly je někdy těžší než 
hmotné a finanční problémy. 

Zalili jsme sazenice a napustili velký barel čerstvou vodou, 
aby se do přištiho dne trochu ohřála. Průsvitné stěny /óliov
niku se nadměrnou vzdušnou vlhkostí orosily a truhly s pro
setou půdou se už vesele zelenaly. S uspokojením jsme pozo
rovali, jak sazeničky ze dne na den rostou. Ve sklem 'ku to 
vždy příjemně vonělo, dobře nám bylo u srdce. Tomu poro
zumí jen oddaný zahrádkář, což by jistě dosvědčil Karel 
Čapek. me, dva Češi přinášející křehkou zeleň praobyvate
lům věčně zmrzlé země, jako kdysi Prometheus oheň lidstvu! 
Tak a podobně jsme v povznesené náladě vtipkovali po cestě 
do misie. Pavel ale zcela odrazen od své ideje nebyl, spíše nao
pak. 

Po večeři jsme seděli přiospalí únavou a jídlem před tele
vizf a lovili nějaký obstojný pořad z nabídky asi třiceti kaná
lů snímaných místní parabolickou anténou přímo ze satelitu. 
Při jednom přepnutf ovládačem se na obrazovce objevila tvář 
černovlasé dívčiny a z přijímače zaznělo: nPreto som fa, 
cérko, nechovala, aby si sa za cikána vydala ... « 

Podívali jsme se s překvapením jeden na druhého. Že by se 
až do Arktidy zatoulal signál české či slovenské televize? Zbys
třili jsme zrak i sluch. Dívenka dozpívala a kamera se přesu-
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nula na celou skupinu dětí. Cikánských děti z početného rom
ského gheta, jak se brzy ukázalo, ve slovenské obci Svinia 
u Prešova. A už tu byla tvář staršího muže s prošedivělým 
vousem a profesorskými brýlemi. Kladl své otázky Romům 
česky, ale pro kameru komentoval anglicky. Mluvil s českým 
přfzvukem, nám dvěma tak dobře známým. 

Dozvfdali jsme se, že obec Svinia má svou "bOou" část, 
s čistjmi domky a předzabrádkami, kde žijí pracovití Slová
ci, a "černou" čtvrť, cikánské gheto, kde "černé" romské oby
vatelstvo živoř{ za nepředstavitelně ubohých a nehygienic
kých podminek, snad nejubožejšich na světě. Třetf svět upro
střed prvního světa středni Evropy/ Téměř nikdo z Romů 
nepracuje. jediný příjem pro rodinu je sociálni podpora. Přes
něji, téměř jediný, protože určitý přfnos představuje zelenina 
a brambory přfmo z něčf zahrady či pole, také slepice a oje
diněle i prasátko z něčího kurníku či chlivku. Čim vfce dětí, 
tfm větší příjem od státu. Z 37 dětí, které se v obci ten rok 
narodily, bylo 35 z romských rodin. Demografická hrozba 
pro "bflé" Slovensko/ Z pěti a půl milionů obyvatel, tvořf přes 
půl milionu Romové. To je nejvyšší procento v rámci státu na 
světě. Obec Svinia Romům kdysi postavila slušné sídliště, ale 
romské rodiny v něm dnes žiji mezi holými stěnami, téměř 
bez nábytku. ji se na podlaze. Voda se nabírá z potoka. 
Záchody neexistují, chodí se za domy. 

Co si počft, jak pomoci? Kanadský antropolog s českým 
přfzvukem se nad romskou otázkou vážně zamýšlí. je zřej
mé, že mosty mezi bz10u a černou Svinií byly dávno strženy. 
O trvalém zaměstnáni není řeči. Soukromý podnikatel nespo
lehlivého Roma nenajme, a Rom o stálou práci ani nestojí. 
Neřešitelné dilema. Ale jsou to přece také lidé a potřebují 
pomocnou ruku. Čecha-Kanaďan David Scheffel neodejde bez 
závazku. Pojedl s Romy bramborovou kaši z oprýskaného 
umyvadla, popil lacinou vodku, z přátelstvi i jako dezinfekci 
proti možné nákaze. Desítky černých očf na něm teď visí, co 
řekne, s čfm se vytasí, co navrhne. Konečně nabiz{ řešení. 
Obec je ochotna darovat Romům kousek půdy. Pět romských 
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rodin z padesáti se zaváže, že si za podpory a sponzorstv{ 
Kanadské mezinárodnf agentury pro rozvoj (eJDA) postav{ 
malý vepřfn a pro začátek obdrží po dvou vepřfch a dvaceti 
slepicích. Budou-li se Romové o své malé hospodářstvf starat, 
projekt se může rozšířít na stavbu rodinných domků. Násle
duje nadšení na straně přfslušniků rodin do projektu zapoje
ných a závistivé pohledy a pichlavé poznámky těch, co budou 
muset experiment jen zpovzdálí sledovat ... 

Program" Gypsies of Svinia" je u konce, sedfme chvOi beze 
slova. Náhle se nás zmocňuje trpký sm{ch. Ze by šlo o shodu 
čistě náhodnou? Zde jeden Čech příletf ze srdce Evropy do 
"třetího světa" kanadské Arktidy a bude zakrátko odlétat 
s předsevzetím, že se přfšt{ rok vrátí, aby učil Eskymáky 
(opravuji - inuitské lovce), jak pěstovat ve věčně zmrzlé půdě 
brambory a zelí. Druhý, už naturalizovaný Kanaďan, se 
vypravf do "třetího světa" na východě Slovenska, aby učil 
tamní cikány (opravuji - romské občany), jak chovat prasata 
a pěstovat pro sebe i pro ně brambory ... 

* * * • 
Pavel: Odbočme teď k něčemu bližšímu, k naší každodenní 

realitě. Považuji za velký a smutný paradox to, že na jednu stra
nu létáme na Měsíc a poletíme brzy na Mars, ale na Zemi si nedo
vedeme udělat pořádek, ať už se to týká poškozováni životního 
prostředí, nebo chudoby. Světový ekonomický produkt přepo
čtený na jednoho obyvatele se rovná čtyřem tisícúm dolarú. To 
by bohatě stačilo k zajištění důstojného života obyvatel této pla
nety. Jenže miliony lidí žijí v katastrofálních materiálních pod
mínkách a miliony talentů jsou zmařeny tím, že se nemohou roz
vinout. Nejde jenom o zajištění jídla, pitné vody a přístřeší, jde 
také o to, že se mladí lidé nemohou vzdělávat. Nemají na to pení
ze a ani dostatek energie. Když byla Golda Meyerová na přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let ministerskou předsedkyní Izrae
le, tak Izrael byl vlastně pořád ještě existenčně ohrožen a bojo
valo holé přežití. Přesto měl dostatek porozumění a dobré vúle, 
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že poměrně velkoryse poskytoval rozvojovou pomoc africkým 
zemím. Golda Meyerová Afriku navštívila a byla tam prostými 
lidmi velmi vřele vítána. Na severu Keni jsem měl možnost 
v roce 1995 navštívit polodivoký kmen Turkana, který žije 
v okolí Rudolfova jezera, které se dnes jmenuje jezero Turkana. 
Byla tam základní škola pro dvě stě dětí, která tam mohla existo
vat jen díky tomu, že Izraelci v rámci rozvojové pomoci vyvrtali 
v písku osmnáct metrů hlubokou studnu. To není jednoduché, 
musíš být technologick'Y zdatný, abys to mohl provést. Díky 
pitné vodě z této studny tam dnes stojí a funguje škola, z našeho 
pohledu primitivní, ale je to škola. Není tam elektřina, jen dvě 
plynové lampy na dvě stě lidí. Děti spí na rohožích přímo na 
písku. Ale tyto děti dostanou základní vzdělání, a navíc se ve 
škole dvakrát denně nají. To je pro ně velmi důležité a vůbec to 
v kraji není samozřejmé. Tak tato studna a škola jsou pro mne 
symbolem toho, že solidarita i na velkou vzdálenost a angažova
nost v rozvojové pomoci a spolupráci mají smysl. Na Západě se 
teď mluví o tzv. aid fatigue, únavě z pomoci. Ozývají se hlasy, že 
se západní země snaží rozvojovým čtyřicet let pomáhat 
a výsledky stále nejsou vidět. Důsledkem je ponechání lidí 
v těchto zemích jejich vlastnímu osudu. To považuji za velmi 
nešťastné, a byl bych velmi nerad, kdyby se takové hlasy začaly 
ozývat a prosazovat i v naší zemi ještě dříve, než s programy roz
vojové pomoci a spolupráce pořádně začneme. Projekt izraelské 
studny i jezera Turkana a postoj Goldy Meyerové k pomoci afric
kým zemím je neoddiskutovatelně příkladem pozitivního vlivu 
rozvojové pomoci, poskytnutého navíc státem, který na tom sám 
nebyl dobře. Je to vlastně hanba, že na jedné straně saháme 
k výšinám lidského umu a rozvoje, na druhé straně, žijí miliony 
lidí v bídě a životně důležité ekosystémy planety se hroutí. 

Dovol mi dát ještě příklad z oblasti zdraví obyvatel. Na světě 
dosud trpí asi tři miliony lidí hroznou nemocí, leprou, která je 
v prvním stadiu velice snadno léčitelná. Uvádí se, že léky, pod
chytí-li se nemoc v prvním stadiu a není nutná hospitalizace, 
stojí pouze pět dolarů. To je prakticky zadarmo. Nebo malárie. 
Ročně se nakazí asi tři miliony lidí a z toho asi jeden milion 
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ročně umírá. Světová zdravotnická organizace tvrdí, že kdyby 
měla k dispozici miliardu dolarů ročně, zachrání život půl milio
nu těchto obětí. Celá řada dalších nemocí by se dala vykořenit, 
jak se to podařilo např. v sedmdesátých letech u pravých nešto
víc. Dnes už existují jen vzorky pravých neštovic v laboratořích 
v Moskvě a ve Washingtonu. Světová zdravotnická organizace 
vyhlásila tehdy této nemoci válku a dotáhla ji do úspěšného 
konce. Ale tehdy také byla vůle to učinit. Profesor Vladimír 
Janout z Lékařské fakulty Univerzity Palackého působil v té době 
jako expert v Indii a tuším v Etiopii, a když nemohl někam 
v období dešťů dojet terénním vozem, dostal vrtulník. Přestože 
tehdy Světová zdravotnická organizace neměla volný vrtulník, 
obrátila se na několik vlád světa a za pár dnů byl vrtulník k dis
pozici. Dnes, i kdyby byla vůle vrtulník darovat nebo zapůjčit, jen 
administrativní proces by trval pravděpodobně několik týdnů. 

Vracím se tedy zpět k tomu, co jsem chtěl původně říct. Na 
jedné straně vidíme veliký rozlet lidstva, otevírají se nám úžasné 
možnosti, na druhé straně je většina lidí z tohoto procesu vylou
čena, a to je určitě veliká nespravedlnost a škoda. 

Josef: Mě zaujalo, že jsi začal s Goldou Meyerovou a pomocí 
Izraele Afričam1m. Je to hezké, co udělali. Ale objektivně vzato, 
Izrael neoplývá právě tím, že by se příliš exponoval při rozvoji 
na cizích územích. 

Pavel: Já vím, Izrael je dodnes hlavně příjemcem pomoci, 
zejména od Spojených států. Zmínil jsem to ale jako zajímavý 
příklad a symbol toho, že i země, která sama bojuje o svou exi
stenci, může účinně pomocí, byť třeba jen v malém měřítku. To 
se v současnosti týká i České republiky a vůbec všech zemí býva
lého sovětského bloku. Jsem zvědav, budeme-li schopni alespoň 
v omezeném rozsahu podobnou solidaritu projevit. 

Josef: Máš pravdu, že přes úžasné možnosti lidstva se situace 
těch nejchudších dosud nezlepšuje, spíše zhoršuje. A není to 
jenom odpovědnost vlád, ale také nás, občanů.Já se trochu podí
lím na projektu doktora Simoneho zde v Torontu, který kdysi se 
svou ženou odjeli do Haiti a navštívili tam sirotčinec. Jsou tam 
děti od tří měsíců věku až do šestnácti let a nikdy neviděly svět 
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mimo sirotčinec. Místní vláda přispívá pouze asi třiceti centy na 
jedno dítě denně, což stačí jen na rýžovou polévku nevalné kva
lity. Ty děti jsou úplně apatické, emocionálně utlumené a podvy
živené. Manžely Simonovými to tak otřáslo, že se rozhodli o děti 
v tomto sirotčinci starat. Vrátili se zpět do Toronta a začali se 
svými přáteli sbírat peníze i potraviny přes jednotlivé farnosti. 
Dnes tam z těchto darú posílají velké kontejnery s jídlem, oble
čením a dalšími věcmi, a sirotčinec už není tím, čím býval. Celá 
akce se rozrostla do takové míry, že organizace doktora Simone
ho posílá kontejnery nejen na Haiti, ale do rúzných misijních 
oblastí na celém světě. Každý den je odeslán jeden desetitunový 
kontejner! Přitom se dnes musí platit drahé přepravné. Dříve 
náklad přepravily lodařské společnosti zadarmo, to už ale nepla
tí. Tento projekt funguje už patnáct let a manželé Simonovi si 
určitě zaslouží za tuto akci nebe. Doktor Simone každý den sám 
chodi organizovat nakládání kontejnerú a stará se o všechny 
záležitosti kolem. Samozřejmě mu pomáhá řada dobrovolníkú. 
Ale takových občanských iniciativ zde existuje řada, a v tom je 
naděje na lepší budoucnost. Jak jsi možná slyšel, humanitární 
práci se velmi intenzivně věnuje i bývalý prezident Spojených 
státú Jimmy Carter. Říká se o něm, že je nejúspěšnější exprezi
dent. Víš proč? Když přestal být prezidentem, začal budovat 
domy pro chudé. On sám na nich fyzicky pracovaL Dnes se 
tomuto projektu včnuje celá organizace, kterou Carter řídí, 

a postavili pro bezdomovce stovky, spíše ale tisíce domll. 
Toto století je zkrátka, kromě jiného, i stoletím hrdinú v soci

ální oblasti.Ale jedinci, jakkoliv je jejich činnost nepostradatelná, 
celkovou situaci zásadně nezmění. Je to pořád kapka naděje 
v moři chudoby. Vlády s poskytováním rozsáhlé pomoci váhají, 
a bojím se, že to múže být dokonce ještě horší. Existují totiž lidé 
i organizace, kteří říkají, že rozvojovou pomocí se problém 
jenom zhoršuje. "Pokud zachráníte děti, ty budou mít další děti, 
a tím bídu jenom rozmnožujete," říkají. To dnes vytváří dokonce 
určitý filozofický nebo ekologicko-filozofický směr. Tvrdí, že 
moderní medicína vlastně zpúsobila přelidnění světa, protože 
zachraňuje život, ale nedokáže už dát prostředky k dústojnému 
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životu, a lidé pak jen živoří. V zájmu plánování populace je třeba 
snižit množství dětí, ne je zvyšovat, tvrdL Jestliže kvůli ekologic
ké krizi mají v rozvojových zemích lidé umírat, tak ať zemřou. 
Aspoň ti, co přežijí, na tom budou lépe. Taková tvrzeni jsou velmi 
zlá, protože vypadají velmi logicky, ale jsou velmi nehumánnL 
Když křesťan, ale vlastně člověk obecně, ví o trpícím člověku, má 
s ním mít soucit a pokusit se jej zachránit. Ale samozřejmě se 
záchranou holého života by měly jít ruku v ruce projekty na 
vytvořeni dústojnějších životních podmínek a naděje na lepší 
život. Jak to říká čínské přísloví: když dáš bližnímu rybu, nasytíš 
jej na den, když jej naučíš rybařit, pomúžeš mu na celý život. 

Pavel: Myslím, že přes všechny minulé nedostatky, korupci 
a rozkrádání rozvojové a humanitární pomoci bychom neměli 
rezignovat, ale měli bychom se snažit pomoc prostě organizovat 
lépe. To je výzva i pro nás v České republice, kde s rozvojovou 
pomocí prakticky začínáme. Zkusím dát jednoduchý příklad. 
Dříve se stávalo, že např. v pásmu Sahelu v Africe byl vysázen 
v rámci rozvojové pomoci pás zeleně. Projekt byl ukončen, mezi
národní agentury odešly a k našemu údivu jsme zjistili, že domo
rodci malé stromky vytrhali a zatopíli si s nimi-Jenže oni se cho
vají vcelku přirozeně. Pokud jim jde o to, jestli se dnes večer 
ohřejí a udělají si večeři, nebo budou hladoví a prochladli, je 
jasné, že vyškubou jakoukoliv vegetaci, která je v jejich blízkosti. 
Neměli bychom tedy usilovat o takto pojaté projekty jedno
stranné pomoci, ale spíše o kontrakty s místními lidmi. Na vysa
zování zeleně by se tedy podíleli místní obyvatelé a byli by za to 
přiměřeně zaplaceni. Ale nejen to, byli by odměňováni také za 
následnou údržbu stromú a keřú tak, aby se jim prostě nevyplá
celo tuto zeleň zlikvidovat. Vyplatí se to nakonec i dárcovským 
zemím, protože pokud se např. v oblasti Sahelu podaří zastavit 
postup pouště směrem na jih, získají místní lidé naději na lepší 
budoucnost a to jediné je odradí od toho, aby migrovali a vyvo
lávaH napětí nejen v rámci subsaharské Afriky, ale třeba i do Evro
py. Pro Afričana je totiž Evropa rájem, i kdyby tu mčl být načer
no, nezaměstnaný a bez sociálního a zdravotního pojištění. Obá
vám se, že jednou múže migrační vlna z Afriky a z Asie smést 
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evropskou civilizaci, pokud domorodcúm nepomuzeme, aby 
mohli a chtěli zůstat ve svých domovech. Evropa jistě může při
jmout několik desítek nebo stovek tisíc přistěhovalcú ročně, ale 
nemůže ročně přijímat desítky milionů migrantů. Takže můžeme 
b)'Tt vděčni za všechny druhy nevládní pomoci, jak to činila 
Matka Tereza nebo organizace Lékaři bez hranic a desítky a stov
ky dalších. Ale rozhodující bude vůle státú účinně pomoci. Skan
dinávské země a Holandsko jsou v tomto směru nejvzornější 
a poskytují na rozvojové projekty téměř jedno procento ze 
svého hrubého domácího produktu. Kdyby Česká republika 
měla ročně poskytovat jedno procento z HDp, rovnalo by se to 
dnes zhruba třinácti miliardám korun. I kdyby někdo v parla
mentu při projednávání rozpočtu s takovým návrhem přišel, byl 
by smeten. To ukazuje, jak moc jsme byli a ještě stále jsme do 
sebe uzavřenou společností, neochotnou vnímat, co se děje za 
hranicemi české kotliny, nebo snad za hranicemi Evropské unie, 
kam bychom rádi vstoupili. 

V současnosti vidím jednu velkou naději v oddlužení rozvo
jových zemí. Světová banka, Mezinárodní měnový fond a Paříž
ský klub věřitelů v roce 1999 souhlasili s tím, že rozvojové země 
oddluží částkou 100 miliard dolarú a v dalších letech snad bude 
tato částka ještě navýšena. To je obrovská šance, která by byla 
promrhána, pokud bychom prostě jen část dluhu odepsali. Už 
před několika lety navrhoval Tom Lovejoy se Smithsonian Insti
tution oddlužit částečně Brazílii, ale tak, že by Brazílie nespláce
la svůj dluh ve tvrdé měně zahraničním finančním institucím, ale 
zaměstnala by své vlastní lidi za mzdu v domácí měně na pro
jektech, na kterých by se společně s věřiteli domluvila. Tom 
Lovejoy tehdy navrhoval ochranu amazonského deštného lesa, 
protože je to ekosystém globálního významu, na jehož fungová
ní je závislý celý svět. Podobné projekty by se daly samozřejmě 
připravit v oblasti školství, zdravotnictví, zavádění environmen
tálně přátelských technologií apod. 

Josef: A tyto projekty by mohly být realizovány na rúzných 
místech zeměkoule. Nejen v Bra7ilii, ale i v oblasti Sahelu, v Číně 
nebo v oblasti sibiřské tajgy a tundry, dokonce i zde v Kanadě, 
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kde se stále přes všechny protesty provádějí holoseče. 
Pavel: Klíčová je tady změna přístupu od poskyrtovánf pomo

ci k projektům, které by byly vzájemně výhodným kontraktem. 
O něčem podobném píše také Albert Gore, bývalý viceprezident 
Spojených států. Přišel s myšlenkou tzv. globálního Marshallova 
plánu. 

Josef: On to tak přímo nazývá? 
Pavel: Ano. Je to v jeho knize, která vyšla i česky s názvem 

"Země na misce vah". Snad bych se měl pokusit stručně vysvět
lit, o co jde. Globální Marshallův plán vychází z původního Mars
hallova plánu, jehož oficiální název byl "Program evropské 
obnovy". Zdá se mi, že v historii se občas objeví myšlenka, která 
je geniální a přitom jednoduchá, a pokud je realizována, může 
dojít k pozitivní změně, která se předtím zdála nereálná. Evropa 
byla po druhé světové válce rozbombardovaná, především 
Německo, ale i Francie a další země. Existovala oprávněná obava, 
že Evropa se z tohoto stavu bude vyhrabávat po desítky let 
a bude regionem nestabi1ity, což by nahrálo Stalinovým plánům 
na expanzi sovětského vlivu. Američané proto po válce investo
vali do Evropy, včetně Německa, po několik let zhruba dvě pro
centa HDP. Myslím, že to je klíčový dúvod, proč se západní Evro
pa z války rychle vzpamatovala a na dalších padesát let se stala 
oázou prosperity a míru.Je ale zajímavé, že tehdy americká veřej
nost s Marshallovým plánem nesouhlasila a politici jej prosadili 
navzdory veřejnému mínění. Byli schopni risknout neúspěch 
v příštích volbách, když věřili, že konají správnou věc.V tom 
vidím velký kus odvahy, vize a také vůle tuto vizi prosadit, i přes 
odpor veřejnosti. Ten odpor byl vlastně pochopitelný.Američané 
to viděli tak, že jejich hoši umírali několik let kdesi daleko 
v Evropě, tak proč by teď ještě navíc měli platit obnovu Evropy, 
a to včetně poraženého Německa. 

Albert Gore přišel před osmi lety s obdobnou myšlenkou -
globálním Marshallovým plánem. Jestliže dnes existují velmi 
chudé, zaostalé a zdevastované regiony, tak jsou tamní lidé při 
pohledu na Západ topící se v nadbytku frustrovaní. Obyvatelé 
těchto regionů také budou snáze válčit, budou to oblasti nepo-
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kojů a devastace životního prostředí, protože lidé zde nemají, 
kromě holého života či spíše živoření, co ztratit. Pokud jim ale 
pomůžeme k prosperitě, tak na tom nakonec vyděláme všichni, 
protože tyto regiony nebudou nadále ohnisky napětí, terorismu, 
organizovaného zločinu apod. Je ale pravda, že takový plán, 
pokud se vůbec najde politická vůle jej realizovat, bude mno
hem komplikovanější než původní Marshallův plán. Evropa byla 
kulturně víceméně jednotná a k obnově stačily dostatečně 

mohutné a několik let trvající finanční injekce. K úspěšné reali
zaci globálního Marshallova plánu ale pouhé finanční injekce 
stačit nebudou, protože svět je nesmírně diverziflkovaný. Náš 
bývalý ministr zahraničních věcí, Jiří Dienstbier, říká, že národy 
žijí v různém historickém čase a pouhá fmanční pomoc může 
být spíše kontraproduktivní a vést ke korupci a mnoha jiným 
neřestem, jak to vidíme například v Rusku. Přesto jsem ale pře
svědčen, že svět dnes potřebuje nový, tentokrát globální Mars
hallův plán, jinak se tenze mezi rozvinutými a rozvojovými země
mi v první polovině 21. století extrémně vyhrotí. 

Josef: Napadá mne, proč už se tak neděje, když byl Gore osm 
let viceprezidentem Spojených států? 

Pavel: Nebudu asi daleko od pravdy, když řeknu, že jako 
viceprezident měl velmi omezené pravomoci, nesrovnatelné 
s pravomocemi prezidenta, a i ten je omezován Kongresem a dal
šími faktory. 

Josef: Ale současně je alespoň o všem informován pro případ, 
že by musel převzít úřad. Pokud vím, Gore si s Clintonem vždy 
dobře rozuměli a prezident mu dal na starost například otázky 
životního prostředí. Myslím, že Gore nedokázal nebo nechtěl 
Clintona o potřebě globálního Marshallova plánu přesvědčit. 
Možná také tato vláda byla příliš soustředěna na domácí záleži
tosti a v oblasti zahraniční politiky velké aspirace neměla. Je také 
možné, že si Gore tuto iniciativu nechává až na dobu, kdy bude 
v budoucnosti třeba sám prezidentem a bude mít na realizaci 
svých vizí čtyři, nebo možná osm let. Ale souhlasím s tebou, že 
tyto otázky se musí řešit, a pokud ne dnes, tak určitě v dohledné 
době. Přelom tisíciletí je však vítanou příležitostí ukázat trochu 
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velkorysosti. Rozdíl mezi bohatými a chudými se stále zvětšuje, 
i když svět jako celek bohatne.A když teď navíc počet obyvatel 
narostl na více než šest miliard, stává se poměr mezi počtem 
chudých a bohatých ještě markantnější. Dokonce i Rusko, které 
bylo a vlastně ještě je jadernou velmocí a bylo tedy vnímáno 
jako země rozvinutá, patří podle ekonomid.'Ých a sociálních uka
zatelů dnes již celkem jasně mezi země rozvojové. A žije tam na 
dvě stě milionů lidí. 

Pavel: Spíše jen sto padesát milionů. 
Josef: V samotném Rusku ano, já jsem měl na mysli spIse 

oblast dřívějšího Sovětského svazu. Práce s lidmi v rozvojových 
zemích je často velmi složitá záležitost. Uvedu to na příkladu. 
Tady na univerzitě v Torontu studuje mnoho mladých lidí z Afri
ky.Jenže mnozí z nich jsou bohatí synkové a zde rozhazují pení
ze, povyšují se nad kanadské studenty a akademický prospěch je 
jim téměř lhostejný. Vím, o čem mluvím, protože jsem některé 
z nich učil. Oni sem byli posláni, aby zde získali univer.dtní 
diplom. Až se vrátí, obsadí ve své zemi vysoká místa. Doma mají 
nesmírnou korupci, feudální poměry, a to v takové míře, že 
domácí elita vlastně nemá valný zájem na zvýšení vzdělanosti 
a životní úrovně obyčejných lidí. 

Pavel: To je pravda. Nedělám si iluze, že to bude jednoduché, 
ale jedno poučení z dosavadní rozvojové pomoci je, že kvůli zko
rumpovanosti elit je třeba klást důraz spíše na lokální a konkrét
ní projekty, které budou realizovány přes nevládní organizace. 
Tímto směrem se snaží jít největší dárci - Holand~é a skandi
návské státy. Dávají stále více peněz svým nevládním organiza
cím, které mají vybudovány nebo budují kontakty s místními 
nevládními organizacemi a občanskými aktivitami. Jedná se 
o větší počet menších projektů, jako je např. postavení a provo
zování školy, zdravotního střediska apod., kde je riziko zneužití 
peněz menší.Je také tendence podporovat rozvoj venkova, neje
nom měst. Tímto způsobem je prakticky nemožné zpronevěřit 
naráz několik milionů dolarů, které skončí na soukromých 
účtech ve švýcarských bankách. 

Ještě k tomu globálnímu Marshallovu plánu. Je jasné, že Spo-
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jené státy jsou dnes politicky i ekonomicky ve světě jedinou 
supervelmocí. Ale největším dárcem rozvojové pomoci už dnes 
nejsou Spojené státy, ale Japonsko. Je to sice těsné, ale Japonsko 
dnes poskytuje na rozvojovou pomoc již více financí než USA. 

Josef: A orientuje se především na oblast jihovýchodní Asie, 
ne? 

Pavel: Nejenom, ale především. Snad je to kvůli špatnému 
svědomí, protože Japonci se v Malajsii, Indonésii a dalších stá
tech nejvíce podíleli na zhuntování tropických deštných lesů.Já 
jsem Japonsko zmínil proto, že globální Marshallův plán by 
neměl hft určitě záležitostí jedné supervelmoci, ale měl by být 
financován i organizován nadnárodně, nejlépe pod patronací 
OSN. Jistěže část finančních prostředků by měla být poskytnuta 
z národních zdrojů, ale nezbytné jsou i nadnárodní zdroje finan
cování. Hodně se touto otázkou zabývala Komise OSN pro glo
bální řízení, která v roce 1995 vydala zajímavou publikaci "Naše 
globální sousedství". Ta vyšla ve stejném roce i česky. Oni nemlu
ví o globálním Marshallově plánu, ale hledají možnosti financo
vání globálního řízení. Přišli s řadou zajímavých nápadů. Je to 
například návrh poplatku za mezikontinentální lety, které by 
byly odváděny do "globální pokladny". To znamená, že pokud 
dnes zaplatím za letenku z Evropy do Ameriky a zpět řekněme 
600 dolarů, nezabilo by mne, kdybych zaplatil navíc poplatek ve 
výši např. jednoho procenta, tedy šesti dolarů navíc. Ročně by to 
přineslo několik miliard dolarů. Měly by také b)"'t stanoveny 
poplatky za užívání tzv. zdrojů společného dědictví lidstva, to 
znamená pro budoucnost zejména zdroje Antarktidy a oceánů. 

Stejně tak by mohl a měl být stanoven poplatek za umístění 
družic na oběžné dráze, protože dnes tam má své družice řada 
soukromých společností, jako CNN, Motorola a další. Přitom 
počet "parkovacích míst" je omezen a z blízkého kosmického 
prostoru by mělo mít prospěch celé lidstvo, nejenom nejsilnější 
státy a nadnárodní společnosti. To samé se týká rybolovu a uklá
dání netoxického odpadu v oceánech a mořích mimo oblast 
výsostných vod států. 

Prezident Václav Havel tvrdí, že jednoho dne by měl každý 
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obyvatel planety odvádět nějakou malou částku jako globální 
daň. To by mělo kromě finančního přínosu pro globální řízení 
také příznivý psychologický efekt. Více bychom se identifikovali 
se správou věcí na globální úrovni, podobně jako se dnes zají
máme o spravování státu, kam odvádíme své daně. Globální říze
ní v sobě může skrývat rizika zneužiti moci, a z toho mají lidé 
velké obavy, jak bylo zřetelně vidět například koncem listopadu 
1999 v Seattlu při nepokojích provázejících zasedání Světové 
obchodní organizace.Asi je důležité zdůraznit, že bychom nemě
li nikdy souhlasit s nějakou globální vládou, ale jen s globálním 
řízením, které předpokládá správu jen těch záležitostí, které 
nejsou řešitelné na úrovni států nebo nadnárodních uskupení 
typu Evropské unie. Svět je dnes natolik propojený a provázaný, 
že je stále více neudržitelná egoistická politika jednotlivých 
států. Problémy s účinnou ochranou ekosystémů globálního 
významu jsou toho, myslím, dobrým příkladem. 

Josef: To je pravda. Napadá mne příklad z nedávné minulosti, 
kdy při ochraně životního prostředí byla mezinárodní spoluprá
ce nezbytná, aby mohla být účinná. Japonské, norské, španělské 
a další flotily napáchaly velké škody při lovu velryb, až hrozilo 
jejich úplné vyhynutí. Na první konferenci OSN o životním pro
středí ve Stockholmu v roce 1972 se státy dohodly na ochraně 
velryb, na zákazu nebo omezení jejich lovu. Po čase se početní 
stavy těchto kytovců výrazně zvýšily, a to umožnilo obnovit 
jejich lov. Jsme však teď již poučenější o zkušenost jejich téměř 
úplného vyhubení a existuje mezinárodní tlak a kontrola chová
ní národních velrybářských flotil. To snad zabrání tomu, aby se 
situace opakovala. 

Pavel: Dalším příkladem je konference v Kjótu o limitech pro
dukce skleníkových plynů. Vůdčí roli zde hrála Evropská unie, 
která se zavázala, že do roku 2010 sníží emise oxidu uhličitého 
o osm procent vůči hladině emisí z roku 1990. K Evropské unii 
se přidalo s podobným závazkem i několik dalších států, včetně 
České republiky. Spojené státy po velkém váhání, zapříčiněném 
asi silným lobbistickým tlakem automobilového průmyslu, přija
ly nakonec podobný závazek, jen asi o jedno nebo dvě procenta 
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nižšÍ-Ale Čína například odmítla jakýkoliv závazek přijmout. Co 
s tím? Čína je velký a lidnatý stát s velkými ambicemi, který se 
chce rychle industrializovat a rozvíjet. Na území Číny jsou obrov
ské zásoby uhlí, a ty jsou spalovány v technologicky zastaralých 
elektrárnách. Potíže se znečištěním ovzduší ve velkých čínských 
městech jsou notoricky známé, méně už se ví, že Čína brzy před
stihne největšího producenta skleníkových plynů, Spojené státy. 

Josef: Bude to ještě složitější, pokud vezmeme v potaz histo
rický vývoj. Čína chce napodobit průmyslový rozvoj Evropy 
a Severní Ameriky. Podobně i Brazílie, další lidnatý a velky' stát, 
tvrdí, že kácení amazonského deštného lesa je nezbytné pro 
rozvoj společnosti a že dělají jen to, co jsme v rozvinutých 
zemích udělali před několika stoletími - odlesnili jsme naši kra
jinu. Potíž je v tom, že lesy v mírném klimatickém pásmu lze 
obnovovat, v tropech je to téměř nemožné. A zmizí-li tropický 
deštný les z povrchu Země, bude to velký malér pro celou pla
netu.Ale Brazílie, stejně jako další země, je suverénní stát, který 
má zatím právo nakládat s amazonským pralesem tak, jak se mu 
zl1bí, i když tím způsobuje budoucí potíže nám všem. Otázka je, 
kdo a jak může přimět Čínu, Brazílii či další státy k odpovědněj
šímu chování. Asi jim také my, rozvinuté státy, budeme muset 
něco nabídnout, např. odpuštění dluhú, nejen po nich něco 
chtít. 

Pavel: Řeknu to poněkud nediplomaticky, ale účinná by 
mohla být metoda cukru a biče. Pokud se např. Čína zaváže dodr
žovat určité limity emisí oxidu uhličitého, dostane od meziná
rodního společenství technologickou pomoc, aby závazek byl 
proveditelný. Nebo Brazílii a dalším státům mohou být jako 
vstřícné gesto odpuštěny velké části jejich zahraničních dluhů. 
Nebo z těchto dluhů může být financován rozvoj v dané zemi. 
Nebude tedy svúj dluh splácet zahraniční bance, ale sama sobě 
realizací projektů, na kterých se formou kontraktu dohodneme. 
Jsem přesvědčen, že tudy opravdu vede cesta k řešení řady glo
bálních problémů, ale jsme opět u toho - chce to určitou formu 
globálního řízení a získávání fmančních prostředků. 

Ještě zpátky k těm emisním limitům skleníkových plynů. Kdy-
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bychom byli důslední, měli bychom počítat nejenom současné 
emise jednotlivých států, ale měli bychom zohlednit historický 
vývoj. Čína produkuje významné množství emisí pouze několik 
posledních let, maximálně desetiletí. U rozvinutých států jsou to 
desetiletí, nebo až staletí, např. ve Velké Británii. Pokud bychom 
tedy stanovili nejen současný přijatelný limit emisí skleníkových 
plynů pro jednotlivé státy, ale i celkový, historický limit čerpání, 
zjistili bychom, že rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými země
mi jsou propastné a zemím tzv. třetího světa tedy cosi dlužíme. 
Je jistě nereálné, aby rozvinuté země úplně zastavily emise skle
níkových plynů, ale mohli bychom s limity na vypouštění těchto 
plynů začít obchodovat, stejně jako se ve Spojených státech 
obchoduje s emisními limity oxidu siřičitého, který způsobuje 
kyselé deště. Pak by si rozvinuté země musely kupovat limity na 
emise od rozvojových zemí, které ze svého limitu zatím vyčer
paly velmi málo. To by umožnilo financování rozvoje v těchto 
zaostalejších zemích. Nebo, aby nehrozilo zneužití těchto peněz, 
by mohlo docházet k převodu environmentálně přátelských 
technologií z rozvinutých do rozvojových zemí, výměnou za část 
jejich emisního limitu. Je to, myslím, dobrý příklad tzv. win-win 
strategie, tedy přístupu, kdy oba partneři mají ze spolupráce 
prospěch. 

Josef: Krátce řečeno, můžeš si koupit další znečištění, když 
uděláš jinde něco dobrého. 

Pavel: Ano, ale obávám se, že se rozvinuté země budou tomu
to historickému přístupu bránit. Bylo by to spravedlivé, ale v blíz
ké budoucnosti je to těžko realizovatelné, protože zatím stále 
vítězí egoistický přístup prosazování národních zájmů nejsilněj
ších států. Potíž je v tom, že dnešní velmoci nemusí být velmo
cemi stále, a pokud dnes rozvojovým zemím nebudeme schopni 
ukázat vlídnější tvář, převezmou od nás přístup "silnější vyhrá
vá", a toho budeme jednou litovat. Vždyť už dnes žije třetina lid
stva pouze v Číně a v Indii, nepočítajíce další lidnaté rozvojové 
země, jako je Brazílie, Indonésie či Nigérie. Tyto a mnohé další 
země mají velmocenské ambice a velmi dlouho jsme jim dávali 
pocítit, že vyhrává silnější. 
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Sek:ulámí humanismus, globální řízení a reforma OSN 

Pavel: Máme historickou zkušenost s nacisty a komunisty, 
a obdobným způsobem, jakým se v minulosti chovaly supervel
moci, by se chovaly i další státy, kdyby měly tu příležitost.Teď jde 
o to, jestli se z toho dokážeme společně a včas poučit. 

Josef: Opět se tedy dostáváme k otázce řízení, nyní už globál
ního řízení. Výchozím bodem pro budování globálního řízení je 
asi Organizace spojených národů. Souhlasíš? Pověz mi, v čem 
dnes Organizace spojených národů zůstává pozadu a jak by se 
měla reformovat, aby přitom nepřestala být demokratickým 
mluvčím malých i velkých národů. Aby se jí nezmocnila nějaká 
skupina lidí, organizací či států, která by ostatním diktovala svou 
'vůli. 

Pavel: OSN je dnes vytýkáno, že ji lidé neberou za svou, ale 
vnímají ji spíše jako kolbiště sobeckých zájmů vlád jednotlivých 
států. Struktura OSN je příliš komplikovaná, existují desítky orga
nizací, agentur, komisí a programů, jako je například FAO, WHO, 
UNESCO, UNEP a mnoho dalších. Hodně se volá po tom, aby byl 
tento systém radikálně zjednodušen. Vznikla o tom již zmíněná 
kniha "Naše globální sousedství", kterou připravila Komise OSN 
pro globální řízení, ale nejvíce se mi hbí návrh, dnes již bohužel 
zesnulého Josefa Vavrouška, který předložil na konferenci OSN 
o životním prostředí a rozvoji v Riu v roce 1992. Tento návrh 
bohužel zapadl, protože on byl jenom ministr životního prostře
dí na konferenci, kde bylo 114 zemí zastoupeno svými nejvyšší
mi představiteli. Proto se mu nedostalo zasloužené pozornosti. 
Stručnou charakteristiku jeho návrhu zařadíme jako přílohu 
k této kapitole našeho povídání, teď snad zmíním pouze to, že 
OSN by podle Josefa Vavrouška měla mít čtyři základní pilíře: 
bezpečnostní, ekonomický, sociální a environmentální. Měla by 
také b)"'t provedena regionalizace činností OSN. Existoval by tedy 
systém OSN pro Afriku, pro Evropu, ... A tyto regionální "poboč
ky" OSN by opět pokrývaly čtyři zmíněné základní pilíře, tedy 
např. africkou bezpečnost, africký sociální a kulturní rozvoj 
a zdravotní péči, africký ekonomický rozvoj a africkou ochranu 
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přírody a obnOvl! životního prostředí. Zásadním posláním OSN 
obecně by pak mělo být garantovat směřování jednotlivých regi
onů i světa jako celku k udržitelnému rozvoji. Tímto regionálním 
zastoupením by se aspoň trochu zmírnily některé dnešní para
doxy. Například to, že v Číně žije 1,2 miliardy obyvatel, ale má při 
hlasování stejnou váhu jako třeba Estonsko, které má 1 milion 
obyvatel. Samozřejmě netvrdím, že by měl mít hlas Číny dva
náctsetkrát větší váhu než hlas Estonska, stejně jako by váha 
hlasu neměla být ovlivněna ekonomickou silou státu (což se sice 
oficiálně neděje, realita je však poněkud jiná). Takže regionaliza
ce je nejspíše nezbytná. Další věc, která je stále více neudržitel
ná a kterou bude při reformě OSN nutné změnit, je složení Rady 
bezpečnosti a právo veta pěti velmocí, které před více než pade
sáti lety vyhrály světovou válku, a proto si tehdy, při zakládání 
OSN, právo veta prosadily. V dnešním světě přímo bije do očí, že 
stálými členy Rady bezpečnosti jsou dva státy Evropské unie, kde 
žije necelých 400 milionů lidí, a například Indie samotná má mili
ardu lidí, z Afriky či Latinské Ameriky není ani jeden stálý člen 
Rady bezpečnosti. 

Josef: Dobrá, dal jsi mi odpověď, ale já budu pokračovat ve 
svých výhradách. Jedna z nich je nebezpečí nesmírné byrokra
tičnosti celého systému. Už dnes se OSN vytýká, že je to byro
kratická organizace, která spotřebuje nesmírné prostředky pro 
vlastní administrativu. Proto se Spojené státy zdrJ.hají platit 
a jsou OSN dlužny na členských příspěvcích přes miliardu dola
ru. OSN se zatím jeví tak, že nesplňuje očekávání, která do ní byla 
vkládána. Jako člověk, který žije v Kanadě, tu vidím jeden zají
mavý rozpor. Řada států má obavy, a možná oprávněné, aby OSN 
nebyla dirigována jednou velkou mocností, tedy Spojenými státy. 
Přitom ale největší strach mají z OSN paradoxně, a myslím, že ira
cionálně, občané Spojených států.Američané těžko přijímají, aby 
například americký voják měl jednou v rámci nadnárodních 
ozbrojených sil velitele jiné národnosti, kterého určila OSN. Není 
to zajímavé? 

Pavel: Je.]e to určitě paradoxní, ale těch paradoxů je více.Jak 
jsi říkal, že je OSN byrokratická a neefektivní, toho především 
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zneužívají někteří zástupci z rozvojových zerrú, pro které pra
covní rrústo v OSN znamená výborné finanční zajištění. Ovšem 
celý systém OSN, včetně všech odborných organizací a progra
mů, zaměstnává něco málo přes 50 000 lidí, což je jedna třetina 
počtu státních úředníků v České republice. Administrativa 
evropských měst, jako např. Frankfurt nad Mohanem, Brusel, 
Marseille a další, zaměstnává přes deset tisíc lidí. V tomto kon
textu není počet úředníků OSN nadhodnocený, spíše podhod
nocený. Samozřejmě tam ale řada lidí i celých programů funguje 
velmi neefektivně. 

Josef: Nový generální tajemník OSN, KofflAnnan, který nahra
dil nepříliš výkonného Bhutruse Ghá1ího, sltbil, že administrativu 
OSN zredukuje.To je také podrrúnka Spojených států, aby vyrov
naly svůj dluh. 

Pavel: Neštěstí OSN je zatím v tom, že nemá potřebné pravo
moci, že má vlastně svázané ruce. Zmínil jsi americký dluh.Ame
ričané pokrývají svým příspěvkem 25 procent rozpočtu OSN, 
což je hodně.Ale v BO.letech sama OSN navrhla, aby se příspě
vek USA snížil, tuším na 20 procent. Víš, kdo to odrrútl a zablo
koval? Ronald Reagan, prezident Spojených států. Odmítl platit 
méně, protože se obával, že by to snížilo váhu USA v systému 
OSN. Ale to je vcelku detail. Podstatné jsou pravomoci OSN. Nej
lépe se to ukazuje v bezpečnostních otázkách. Spojené státy 
nechtějí hrát roli světového četníka, a nedivím se jim, protože je 
to role nevděčná. Sám si asi pamatuješ, jak v Somálsku při ope
raci "Obnovená naděje" zemřelo šestnáct amerických vojáků, 
a díky záběrům jejich mrtvých a zohavených těl, přenášeným 
televizní stanicí CNN, se odpor americké veřejnosti vůči této 
operaci stal tak velkým, že ji prezident musel odvolat. Proto se 
pak nadlouho Somálsko propadlo do naprostého chaosu, což 
stálo desetitisíce, spíše však statisíce lidských životů, které se 
však do přímého přenosu světových televizních stanic nevešly, 
a prošly tak prakticky bez povšimnutí.A mohli bychom dál jme
novat Kosovo, Bosnu, Rwandu, Východní Timor atd. Americký 
futurolog Alvin Toffler, ale i další, navrhují, aby na úrovni OSN 
vznikla početně omezená bojová jednotka, například o síle asi 
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10 000 lidí, která by fungovala obdobně jako kdysi francouzská 
Cizinecká legie. Byli by tu žoldáci bez rozlišení národnosti, kteří 
by zajišťovali nejproblematičtější fáze mírových operací. Pokud 
by se podařilo vybudovat opravdu elitní jednotku, mohl by být 
v řadě případů protivník odstrašen už jen jejich nasazením, což 
by zachránilo řadu životů. 

Josef: Celkem zdárně mě začínáš přesvědčovat, že jakási koor
dinace světových akcí je potřebná. I když musíme rrút stále na 
paměti, že i cesta dlážděná nejlepšími úmysly může směřovat do 
pekla, nebudeme-li ostražití. Mám tím na mysli, aby se globální 
řízení nějak nezvrhlo v pokus o světovládu. Ale svět se opravdu 
stává malým, stále menším. Lze ho letadlem obletět za několik 
hodin, z vesmíru se jeví jen jako jedna z malých zářících teček, 
která se nám brzy při cestě na hranici sluneční soustavy úplně 
ztratí z očí. Čili globalizace a potřeba koordinovaných akcí je 
nevyhnutelná záležitost. I když riziko zneužití tu vždy bude. 
Nemůžu si pomoci, ale musíme rrút neustále na pamětí nebez
pečí skupiny "nadlidí", kteří začnou naše životy z globální úrov
ně ovlivňovat a řídit. To by nebylo lidské, ale dabelské. Protože 
na tomto světě neňí, a sotva kdy bude možné dobrat se k jedno
te myslí a srdcí, musí být svět zachován div:erzifikovaný. Jak ale 

- náboženskou, kUlturn! a politickou pluralitu zajistit a pojistit, to 
je velká výzva budoucím generacím. Jak by se globální řízení liši
lo od světovlády? Dokázal bys to vysvětlit? 

Pavel: Aby OSN mohla fungovat v dnešním světě efektivně, 
potřebuje více pravomocí. Šlo by však o možnost koordinace 
akcí, ne o vládnutí ve smyslu exekutivní moci. OSN by neměla 
rrút a doufám, že ani nebude mít výkonnou moc, jak ji známe 
u státu. A i kdyby se jednou ve vzdálenější budoucnosti ukázalo 
z důvodů, které dnes neznáme, že je potřebné rrút něco jako glo
bální vládnutí, pak by určitě měla být alespoň zajištěna klasická 
dělba moci na výkonnou, parlamentní a soudní. Zárodky soudní 
moci můžeme nakonec vidět v soudním tribunálu v Haagu.Valné 
shromáždění OSN je snad jakýmsi přeobrazem možného světo
vého parlamentu. Ale stejně si výkonnou globální moc neumím, 
a asi ani nechci umět představit. Jen znovu připomenu, že mezi 
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dnešním státem a globálním systémem OSN by měl být ještě 
alespoň jeden mezičlánek - regionální struktura OSN, jak je uve
deno ve Vavrouškově návrhu. Ono je to ještě trochu kompliko
vanější. My se stále točíme kolem pojmů státní pravomoci versus 
globální pravomoci. Jenže řada lidí se cítí být nejen Čechy či 
Kanaďany, ale možná ještě výrazněji se identifIkují tak, že jsou 
křesťané, nebo ekologičtí aktivisté hnutí Greenpeace, či přísluš
níci určité profesní skupiny. I tyto skupiny by měly být nějakým 
způsobem do systému globálního řízení zahrnuty a měly by mít 
možnost své zájmy hájit a prosazovat. Za pár desetiletí se možná 
budeme divit, nakolik se občané budou identifIkovat v rámci 
těchto skupin, a národnost či stát pro ně nebude až tak výrazně 
prioritní. Lépe princip globálního řízení zatím popsat neumím. 

Josef: Nejsi sám. Přemýšlí o tom hodně lidí a hotový recept 
neexistuje. 

Pavel: Nejproblematičtějším místem určitě bude otázka kom
petencí reformované OSN. Je to nejcitlivější oblast globálního 
řízení, která bude muset být precizně vyjasněna a defmována. 
Jistým ukazatelem směru, či alespoň inspirací může být Evrop
ská unie. V Evropské unii už jednotlivé státy předávají část svých 
kompetencí na nadnárodní úroveň, ale tento proces trvá padesát 
let a není ukončen. Těžko si představit, že by to probíhalo na glo
bální úrovni, kde samozřejmě není jen evropská či evroamerická 
civilizace, ale řada dalších, s velmi odlišnými pohledy na svět. Už 
dnes však souběžně probíhá opačný proces, Johnem Majorem 
nazvaný princip subsidiarity, tedy ať je vše řešeno na té nejnižší 
úrovni, na jaké je to možné. Stát bude předávat část svých pra
vomocí nejen směrem nahoru, ale také směrem dolů, což je jed
noznačně dobře. Ale ani to nebude lehký proces, což lze velmi 
dobře vidět na příkladu České republiky, kde se řadu let oddalo
valo přijetí zákona o tzv. vyšších územně správních celcích, které 
část kompetencí státu převezmou. Pak bude moci např. region 
střední Moravy rozhodnout o využití části vybraných daní podle 
vlastního uvážení. Tomu se představitelé státu brání, protože je 
pohodlné mít veškeré daně a fmanční prostředky pod svou kon
trolou. 
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Josef: Pojďme zpět k OSN a poučme se z nedávné minulosti. 
OSN existuje přes padesát let a vydala desítky rezolucí, které 
nebyly jejími členy respektovány. Např. řada rezolucí byla přijata 
proti některým akcím USA a Izraele, a ani jeden, ani druhý na to 
prostě nereagoval. Když USA nerespektují rezoluce, těžko lze 
potom očekávat, že tak budou činit menší země. Pak ale také 
prestiž OSN rapidně klesá. 

Pavel: Mohu na to reagovat jedině tak, že reforma OSN je 
nutná, stejně tak i zvýšení její prestiže, jinak si o globálním říze
ní můžeme nechat pouze zdát a OSN bude nadále arénou pro
sazování zájmů jednotlivých silných států. Globální řízení ovšem 
znamená, že státy a národy budou ochotny a schopny se dohod
nout na přijetí a prosazování určitých základních lidských hod
not, které by byly stejně závazné pro Číňana, Evropana,Mričana 
a další. Takové společné základní hodnoty existují, alespoň to 
tvrdí řada moudrých lidí. Např. C. S. Lewis, když říká: Vím, že jsou 
lidé, kteří namítnou, že myšlenka zákona přirozenosti sluš
ného chování jako čehosi známého všem lidem je neopod
statněná, neboť v různých civilizacích a v různých dobách 
platily různé mravy. To však není pravda. To, že se jejich mrav
ní zásady navzájem liší, totiž nikdy neznamená naprostou 
odlišnost. Dá-li si někdo tu práci a bude srovnávat naučení 
třeba starých Egypťanů, Babyloňanů, Hindů, Číňanů, Řeků 
a Římanů, bude překvapen, jak se podobají vzájemně, 
ale i s mravním naučením našim. Je-li to tak, má to pro budou
cí globální řízení zásadní význam. Při jedné z našich diskusí jsi 
zmiňoval něco jiného, co by mohlo být při globálním řízení vyu
žito, či snad spíše zneužito. Nazýváš to sekulárním humanismem. 
Jde o snahu řídit tento svět bez Boha, vytlačit jej na okraj našich 
životů a mít ambice vzít řízení osudů lidstva plně do svých 
rukou prostřednictvím osvícené elity, či jak to nazvat. 

Josef: Není pochyb o tom, že náboženství je vytlačováno do 
soukromé sféry člověka. 

Pavel: Což není nezbytně špatné. 
Josef: Já bych to považoval za špatné znamení pro lidstvo. 
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Jsem věřící člověk a vidím, že být věřícím není jenom čistě má 
soukromá záležitost, ale přál bych si, aby společnost fungovala 
na principech odpovídajících mému přesvědčení. 

Pavel: Možná tě špatně chápu a měli bychom si to vyjasnit.Já 
bych si zase nepřál, aby společnost byla vedena církví, aby znovu 
došlo k prolnutí státu a církve. V minulosti na to možná nejvíce 
doplatila právě církev. 

Josef: To je pravda, nebezpečí teokracie existuje. Teokracií ale 
máme na světě i dnes několik, například v Saúdské Arábii, ale do 
jisté míry také např. v Izraeli nebo v Indii či v Japonsku. Každý 
má svůj ideál. Muslimové, aby se všichni stali muslimy, křesťané, 
aby všichni přijali Krista. Což je ideál oprávněný, pokud lidé tyto 
ideály druhým nevnucují, ale pouze vyzývají k následování osob
ním a dobrým příkladem. Toto základní misionářství a soutěžení 
o přívržence své vlastní ideje je naprosto přirozenou vlastností. 
V tomto smyslu se tedy nedomnívám, že by náboženství mělo 
být pouze soukromou záležitostí. Náboženské vyznání, které by 
si chtělo uzurpovat vedoucí pozici ve společnosti a vedlo 
k potlačení jiných vyznání, nepovažuji za přijatelné. Ale určitá 
rovnost by měla panovat na celém světě, když už o tom mluví
me. Nemůžeme mít svobodnou a otevřenou společnost napří
klad v České republice a v Kanadě, a naopak uzavřenou společ
nost v Saúdské Arábii, Súdánu a jinde, kde jsou křesťané proná
sledováni.Je to velmi citlivá záležitost, ale těžko budeme směřo
vat ke globálnímu řízení v pozitivním smyslu, dokud bude Indie 
zakazovat nebo alespoň omezovat vstup do země křesťanským 
misionářům, dokud na jihu Súdánu budou vražděni křesťané 
vládními muslimskými jednotkami. 

Ale teď zpátky k sekulárnímu humanismu. Souhlasím, že lze 
nalézt základní lidské hodnoty, které jsou vlastní všem, nebo ales
poň naprosté většině obyvatel této planety. Snad bude možné 
vytvořit i jakousi globální nebo planetární ústavu, která by tyto 
hodnoty pojmenovala a zakotvila.To mi nedělá potíže. Když mlu
vím s obavami o sekulárním humanismu, mám na mysli něco 
jiného. S~kulární humanismus je převážně atei~tická i~eologie, 
podle které je člověk jediný~ tvůrcem hodno!! norem a ZákOl~.ů. 
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Sám tedy vytváří, podle této ideologie, vlastní morální hodnoty. 
A jestliže je tomu tak, nemá Bůh člověku co říct. Pokud přijme
me, že jsme absolutní tvůrci vlastního osudu a jednání, tak vlast
ně popíráme existenci vyšší inteligence, které bychom měli být 
zodpovědni za své jednání. Sekulární humanismus vyšel ze Zápa
du, z oblasti, která kdysi byla představitelkou křesťanské ideolo
gie. Ovšem vliv křesťanství ve společnosti zeslábl natolik, že už 
nemá dost příslušníků, kteří by jej hájili a obhájili. Začalo to fran
couzskou revolucí, nebo spíše ještě dříve, na začátku novověku, 
kdy jednotlivci brojili proti nadvládě církve.Tehdy asi bylo správ
né úsilí o omezení moci církve ve společnosti, ale to postupně 
přerostlo do nepřátelského postoje. Výsledkem je světská ideo
logie, sekulární humanismus, který se dnes už plně prosadil na 
Západě především v médiích a v politice, kde se projevuje
v pokračujícím sociálním inženýrství. Jakési formální kotvy 
k Bohu zůstávají už jen například v ústavě (alespoň v Americe), 
na bankovkách nebo ve skautských slibech. 

Pavel: Toho jsem si všiml na různých odborných konferen
cích. Dlouhé hodiny znějí příspěvky například na téma ohrožení 
životního prostředí, ale často ani jedinkrát nepadne sebemenší 
zmínka o Stvořiteli. Prostě jeho existenci, nebo alespoň možnost 
jeho existence, ignorujeme. Pokud ovšem Bůh existuje, pak celé 
naše úsilí stojí na chybných základech. Nemyslím, že by na těch
to konferencích měly probíhat akce obracející lidi na víru, jen 
mě překvapuje a dávám ti za pravdu, jak tuto možnou zásadní 
a konečnou oporu, Tvůrce vesmíru, ignorujeme. 

Josef: Když se tady, v Severní Americe, zúčastníme oběda 
v rámci nějaké státní příležitosti, tak se tam ještě stále volá zpra
vidla evangelický kazatel, aby pronesl požehnání. Ten přijde, 
skloní hlavu, všichni po něm, ať UŽ věří nebo ne, také skloní 
hlavu, pronese požehnání a pak se vytratí.Je to už jen formalita, 
která, nevím proč, je stále ještě do programu zařazována. Na 
vědeckých konferencích už nic takového neexistuje. Vrátil jsem 
se nedávno z konference o životním prostředí ve Vancouveru, 
a tam si už nepozvali pastora, ale indiánskou skupinu. Jeden 
z nich byl takovým spirituálním mluvčím a pět minut rozváděl 
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téma o velkém Duchu, kterému všechno přísluší, kterému všich
ni podléháme a bez kterého bychom nemohli existovat. Bylo to 
samo o sobě hezké, ale nesedělo mi to. Ne že bych měl něco 
proti Indiánům, to vůbec ne, ale přece jenom si myslím, že náš 
křesťanský postoj vůči přírodě může být stejně pozitivní, 
a pokud víru ztrácíme, měli bychom křesťanské kořeny znovu 
hledat, a ne těkat po všech možných jiných ideologiích. 

Chci ale hlavně říct, že se sekulární humanismus opravdu 
stává agendou určitého druhu-lidí, kteří vedou- společnost 
k tomu, aby spoléhala jen a jen na sebe. Jestliže např. dva stu
denti ve škole postříIíněkolik spolužáků,- sezVou se psychologo
vé, aby ostatním studentům pomohli překonat strach a šok. 
Všude, kde dojde ke ~ranění a násilí, nahrnou se psychoanalyti
d. Kněz, resp. křesťanství k_t<ikovým věcem už nemá co říci, 
a nejsem si jistý, jestli by vůbec dnes kněze pustili například do 
školy, kde se odehrála nějaká přestřelka. Psycholog, psychoana
lytik jsou moderním státelll l,,-znané a ustanovené autority, a_to je 
pro mne příklad sekulárního humanismu v Pngi. Myslím, že 
i v českých zemích je situace obdobná, nebo se alespoň tímto 
směrem vývoj ubírá. 

Pavel: Je to možné, jsme hodně ateistická země. Na případy, 
které jsi uvedl jako příklad, se už dlouho kněz nevolá. A nebylo 
asi ani zvykem vše řešit přes psychoterapii. Ale je dost možné, 
že i u nás vývoj tímto směrem půjde. 

Josef: Jde mi o to, že se tak naleptávají poslední zbytky křes
ťanské společenské praxe. Nedávno ve Spojených státech žalo
vala jedna maminka školu za to, že tam každé ráno začínájí den 
modlitbou. Její dítě, které vychovávala k ateismu, se cítilo diskri
minováno. Případ řešil nakonec Nejvyšší soud ve prospěch 
žalobkyně. Od té doby je modlitba na školách zakázána. Pro mne 
to znamená, že svoboda veřejně manifestovat nevěru je větší než 
svoboda veřejně se projevit jako věřící. Stížnost jednoho dítěte 
tak omezila svobodu všech věřících dětí. 

Toto střetnutí mezi pozůstatky křesťanských principů naší 
civilizace a ateistickým nihilismem bude nadále pokračovat. 
Objevily se i stížnosti na křesťanskou orientaci některých veřej-
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ných názvů. Jenže co všechno bychom pak museli odbourat? 
Vždyť názvy měst jako San Francisco, San Sebastian, Los Angeles 
a mnoho dalších vychází z křesťanské terminologie a tradice. 
Možná nás mohutné přejmenovávání názvů čeká, i když se to zdá 
absurdní. Ale podívej se do Afriky, tam se v rámci odbourávání 
kolonialismu změnily názvy téměř všeho - měst, států, jezer atd. 
Na severu Kanady dnes mají Eskymáci zemi Nunavut (dříve to 
byla součást Severozápadního teritoria) a tam se také mohutně 
mění názvy míst a obcí na původní, inuitské. I osada Baker Lake, 
kde jsme společně byli, má už vytvořené jiné jméno podle 
domorodého jazyka Inuitů. Neříkám, že bychom se v řadě přípa
dů nemohli a neměli vrátit k původním, domorodým názvům, ale 
ruku v ruce s tím jde o další nahlodávání kořenů naší křesťanské 
civilizace. Říká se, že tichá voda břehy mele, nebo že voda, kape 
- li dostatečně dlouho, nahlodá i kámen. A tato neustálá eroze 
našich tradičních hodnot, byť po kapkách, je to, co dělá sekulár
ní humanismus. Tato ideologie je dnes v ofenzivě, věřící lidé jsou 
už dlouho v defenzivě. Pokud se křesťanství nestane opět živnou 
mízou společnosti, budeme ustupovat a ustupovat. Obávám se, 
že se sekulární moc nezastaví ani před útoky na osobní svobodu 
vyznání. Třeba nikdo nebude za svou víru vyloženě pronásledo
ván, ale jako za komunismu se vytvoří atmosféra, že být dnes 
v církvi, chodit do kostela a věřit v Boha je nemoderní, zastaralé 
a směšné. Snad ještě jakási velmi neosobní víra v nějaký vyšší 
princip bude přijatelná, ale to bude vše. 

Pavel: To je pesimistická vize, nebo možná spíše varovná vize. 
Dostáváme se tím zpět, na začátek našich úvah, kdy jsme mluvi
li o očekávání překročení jakéhosi prahu, který se před námi 
objevuje. 

I když se dnes zdá, že je křesťanství a možná náboženství 
obecně na ústupu, nemusí to být trvalý trend. Je jasné, že řada 
problémů globálního charakteru se vyhrocuje, a osobně si mys
lím, že tento stav je z hlediska samotných lidských sil prostě 
neřešitelný. Ty sám jsi v roce 1995 věnoval svou výroční před
nášku k poctě J. L. Fischera úvaze o směru a smyslu evoluce. Oče
kávaný kvalitativní přelom ve vývoji lidstva jsi nazval třetí trans-
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gresí a tvrdíš, že po evoluci biologické, která na Zemi trvala už 
téměř čtyři miliardy let, a po evoluci kulturní, která trvala pou
hých čtyřicet tisíc let, se dostáváme na práh evoluce etické, či 
spirituální, která nám otevře úplně nové obzory a možnosti. 
Abych mluvil úplně otevřeně, asi se blíží doba, kdy budeme stále 
intenzivněji poznávat nejen přírodní zákony, ale i Tvůrce těchto 
zákonů, bez kterého to dál prostě nepůjde, chceme-li se vyhnout 
velkým malérům. Mluví se hodně o sbližování teologie a vědy, 
obě cesty ukazují stále zřetelněji na Tvůrce vesmíru, který se 
nám dává stále více poznat. Ovšem s tímto poznáním roste i naše 
odpovědnost. 

Josef Je to tak, a ještě k tomu dodám, že dříve jsme se my, 
lidé, báli božího hněvu a božího trestu. Ježíš Kristus přichází 
s převratnou změnou. Boha nám ukazuje jako milujícího Otce, 
a já myslím, že jsme význam a dosah jeho poselství ještě dodnes 
plně nepochopili a nedocenili. Dnešní teologie se vyhýbá slovu 
trestání. Lidé se trestají sami porušováním božích přikázání, což 
se jim nakonec vymstí. Když například manželská nevěra a velmi 
uvolněné sexuální vztahy obecně vedou k rozpadu lidské spo
lečnosti, k rozpadu rodiny, k neštěstí lidí, trestáme sami sebe. 

Pavel: To je dobrý příklad. Nedávno jsem četl knihu esejů slo
venského biologa Murína a on tam spekuluje o tom, že nás 
možná současná sexuální svoboda dovede až tam, že se ženám 
prostě nebude chtít obtěžovat se s devíti měsíci těhotenství, 
a poslání ženy rodit děti převezme genetika, klonování. Možná 
také budeme příliš pohodlní navazovat hlubší vztah s partne
rem, protože každý vztah zavazuje, a také v něčem omezuje. 
Takže si budeme dopřávat neomezených rozkoší prostřednic
tvím virtuální reality, kdy lze milenku či milence prostě zapnout 
a vypnout. Byl by to vlastně hrozný svět, složený ze samé slasti, 
rozkoše a jinak už nic. Snad je to jenom fantazie, která se nevy
plní a svět se bude ubírat jiným směrem. 

Josef: Tvé obavy nejsou tak docela neoprávněné. Vždyť dnes 
jsme posedlí tím, co bych snad nazval zvrácenou snahou po 
dokonalosti. Děti se prověřují hned po početí, ale také ještě před 
narozením, jestli nemají nějakou vadu. Zatím ještě na požádání si 
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můžeme nechat prověřit genetickou výbavu partnera ještě před 
svatbou či před početím dítěte. Co ale s těmi nedokonalými lid
skými tvory? Budeme je ještě před narozením zabíjet? Případně 
již narozené svrhávat z útesu jako v antické Spartě, aby nepře
káželi? Ten útes je samozřejmě nadsázka, ale vždyť právě teď se 
vedou po celém světě vášnivé debaty o eutanazii a v některých 
zemích už myslím právo na "dobrovolnou smrt" bylo uzákoně
no. Víš, pod jaký psychologický tlak se mohou dostat staří, 

nemocní, bezbranní lidé, že jsou tu jen na obtíž a stojí rodinu či 
stát spoustu peněz? 

Pavel: Tyto trendy jsou smutné a hrozivé. Asi nezbývá než 
proti tomu dělat, co je v našich silách, a doufat, že dříve nebo 
později poznáme a přijmeme, že tato cesta nás ke štěstí a plné
mu životu nepřivede. Ze je to slepá ulička. I když škody samo
zřejmě mohou být strašné, než se poučíme, podobně jako napá
chal hrozné škody nacismus a komunismus. 

Josef: A připomenu i zmíněný sekulární humanismus. 
Pavel: To snad ale není s komunismem a nacismem srovna

telné. 
Josef: Není to tak viditelné. Není to krutý teror, ale pomalé 

naleptávání, kterému přivykáme. Znáš ten pokus s žábou. Když ji 
hodíš do horké vody, okamžitě vyskočí, snaží se uniknout smrti. 
Ale když ji vložíš do studené vody a tu pomalu zahříváš, nevy
skočí. Sedí ve vodě nečinně tak dlouho, až je na únik příliš 
pozdě, vyskočit už nedokáže a ve vodě se uvaří. Tak se často 
chováme i my, lidé. Musí ti to být dobře známo i z tvé profesní 
oblasti životního prostředí. Před několika sty lety by naši před
kové například nevěřili, v jak znečištěném ovzduší budeme 
ochotni žít a ještě to považovat za pokrok. Pokud zlo proniká 
pomalu, téměř neviditelně a má možnost. se zakořenit, usídlí se 
v nás a zakotví na dlouho. Je to stálý boj dobra se zlem, který trvá 
generace, staletí a tisíciletí. Asi se ale shodneme, že jak se naše 
lidské možnosti neuvěřitelně rozšiřují, potřebujeme stále nalé
havěji ukazatele směru, lodivoda. Na všechno sami nestačíme, 
a je načase si to uvědomit a přiznat. 

Pavel: Pokud jsme mluvili o sexuálních vztazích jako příkladu 
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porušování božích přikázání, bylo celkem jednoduché rozpo
znat, co je dobré a co špatné. Neříkám, že je snadné se podle 
toho řídit.Ale pokud je někdo nevěrný své partnerce nebo part
nerovi, tak jistě ví, že to není v pořádku. Jsou však i jiné jevy 
a procesy, kde je dnes těžké se zorientovat. Vezměme si jako pří
klad v současnosti hodně diskutovanou globalizaci. Někteří ji 
nadšeně vítají, jiní se jí velmi bojí, ale všichni se shodnou, že se 
tomuto procesu nevyhneme. Jde o to, jak na něj reagovat. Může
me demonstrovat, protestovat a rozbíjet ulice, jak se to stalo 
v Seattlu či později v Praze i jinde. Nebo se můžeme snažit tento 
proces aktivně ovlivňovat a usměrňovat. V prvním období bude 
nejspíše více zmatků než pozitivních jevů, jak to známe z minu
losti, kdy došlo k velkým změnám zaběhaných pořádků. Takže 
počítám, že odpůrci globalizace budou v příštích letech na koni, 
když budou tvrdit, že globalizace k ničemu dobrému nevede. 

Josef: A budou mít možná pravdu, protože těžko najdeme 
model, který by byl pro celé lidstvo vyhovující a bezchybný.Jest
li vůbec takový model či společenskou formu nalézt lze. 

Pavel: Slyšel jsem pěkný příklad, kdy byl proces globalizace 
přirovnán k automobilovému provozu. Dokud jezdilo po cestách 
pár aut, mohl si každý víceméně dělat, co chtěl, a nic se nestalo. 
Jak ale automobilů přibývalo, museli jsme se dohodnout na pra
vidlech chování, která platí na celém světě, a nikdo nebere jako 
omezení své svobody, že například nemůže jet na červenou. 
Pokud chceme cestovat po dálnici, musíme domluvená pravidla 
dodržovat, jinak ublížíme sobě i druhým. Věřím, že obdobně 
potřebujeme urychleně najít a prosadit vhodnou formu globál
ního řízení. 

Josef: To je pravda, ale těch omezení stále přibývá, až se nako
nec stáváme takovou malou částečkou v celém systému společ
nosti, a fungování společnosti se zdá být důležitější než osobní 
svoboda a možnost naplnění našeho individuálního života. Pak 
se občas někdo vzbouří, obyčejně ale nešťastným způsobem. Asi 
jsi slyšel o Unabomberovi, kterého ve Spojených státech dopad
li teprve po mnoha letech, a to ještě díky tomu, že ho udal jeho 
bratr. Jeho manifest, který jsem v novinách četl, je zajímavé čtení, 
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fIlozoficky dobře promyšlené. Jenže způsob, jakým se ten člověk 
vzbouřil, je samozřejmě strašný, protože svými balíčky s výbuš
ninami (bombami) zabil nebo zmrzačil řadu lidí, a své ideje tak 
zdiskreditoval. Ten manifest sám by si ale zasloužil, aby se o něm 
diskutovalo na univerzitách. Je to varování před totální nadvlá
dou technologické civilizace nad člověkem. Něčeho podobného 
už se lidé jednou obávali v počátcích průmyslové revoluce, když 
v Anglii luddisté rozbíjeli textilní stroje, o kterých se domnívali, 
že jim vezmou práci. Unabomber se uchýlil do samoty, do srubu 
v divočině. I proto bylo tak těžké ho dopadnout. V tom útěku 
před civilizací není sám. V Kanadě jsou už pravděpodobně tisíce 
lidí, kteří žijí dobrovolně ve srubech v divočině na severu. Říka
jí, podobně jako Unabomber, že je jim celá vyspělá společnost 
ukradená a k životu jim stačí tak sto dolarů ročně. Takový únik 
ale nikam nevede. Všichni uniknout nemohou, a především 
nemůžeme uniknout sami před sebou. 

Pavel: Můj oblíbený spisovatel, C. S. Lewis, má pěkný postřeh 
k tomu, jaké má člověk postavení've společnosti, je-li opravdu 
jen částečkou v soukolí něčeho většího a významnějšího. On 
říká, že na první pohled se může zdát, že totalitní státy mají 
pravdu, když nadřazují společnost nad jedince. Společnost či stát 
žije déle než jedinec. To je ale obhajitelné jen tehdy, nepřipustí
me-li existenci Boha. Existuje-li Bůh a my máme nesmrtelnou 
duši, budeme žít věčně, a-proto naše práva nemohou být pošla
pána a náš život zmařen ve prosptch státu či ideologie. Každý 
jedinec, i ten zdánlivě bezvýznamný, nemocný či zmrzačený, zna
mená nesrovnatelně více než státní útvary, společenská zřízení 
a ideologie zde na Zemi. 

Josef: V tom je krása našeho života, že my, lidé, jsme vstoupili 
do řádu bytí a že snad vykonáme alespoň část toho,co jsme měli 
na tomto světě vykonat. Jsme součástí celkového procesu roz
voje života a kultury a utěšujeme se nadějí, že budeme odměně
ni věčným životem. Svým zrozením jsme vstoupili do tohoto 
úžasného dění, podílíme se na něm a už nepomineme.To je naše 
víra. Tím, že jsme se stali, stali jsme se natrvalo. Změníme formu 
!ěla, věříme, že ~o vzkříšení získáme tělo nesmrtelné, ale naše 
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duše bude existovat stá],e. Lidé, kteří tuto víru nemají, mohou mít 
snadno pocit, že zájmy společnosti či státu mají přednost před 
jedincem, že jsou mu nadřazeny. 

Někdy ale rozlišení nebývá jednoduché. Např. lidé z NASA 
prosazují velkorysé programy výzkumu vesmíru a chtějí na to od 
vlády peníze. Řada lidí proti nim vystupuje a říká, že především 
bychom měli pomoci hladovějícím a strádajícím zde na Zemi. 
Ale já si myslím, že v tomto případě je nutné podporovat obojí. 
Chudí byli a budou stále a jistě je třeba jim pomáhat. Na druhou 
stranu vesmírný program je záležitost, která nemusí přinést bez
prostřední užitek (i když už samo poznání, které přináší, je pře
krásné), ale může se velmi zhodnotit v budoucnu způsobem, 
který ještě třeba přesně nedokážeme ani odhadnout. 

Pavel: Tedy se přimlouváš za rozvoj vesmírného programu. 
S tím souhlasím. 

Josef: Přimlouvám, ale s tím, že bychom si měli dát velký 
pozor na to, aby se nestal zdrojem pýchy a povýšenosti. 

Pavel: Nejspíše je to neustálé hledání rovnováhy. Vesmírný 
program už ale přinesl řadu jednoznačně pozitivních jevů. Jed
nak je to celá řada technologií a materiálů, které byly vyvinuty 
v rámci kosmického programu. A pak, co je možná ještě důleži
tější pro nás ekology, teprve s prvními lety do vesmíru jsme si 
uvědomili, jak je naše Země ve vesmíru nepatrná, jaký je to malý 
"vesmírný člun", obklopený nekonečným chladným prostorem, 
prosyceným smrtícím zářením. Země tedy není nekonečně velká 
a nemůžeme ji nekonečně znečišťovat svými zplodinami, což se 
nám při pohledu na nebe či na oceán může zdát. Je naopak 
velmi malá a zranitelná, a proto o ni a o vše živé zde musíme 
pečovat, jak nejlépe umíme. Americký astronaut Armstrong, když 
poprvé vstupoval na měsíční povrch, řekl: "Malý krok pro člově
ka, a velký skok pro lidstvo". Opravdu se před námi otevřel nový, 
úžasný oceán, nová výzva s nepřeberným množstvím tajemství. 
Před třiceti lety jsme se dostali na Měsíc a relativně brzy se asi 
dostaneme na Mars. Ale co zbytek sluneční soustavy? A dál, k nej
bližší hvězdě je to přes čtyři světelné roky. Tedy i kdybychom 
cestovali rychlostí světla, poletíme tam a zpět osm pozemských 
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let. V naší Galaxii, Mléčné dráze, jsou miliardy takových hvězd. 
A podle posledních odhadů je prý počet takových galaxií ve ves
míru odhadován na 125 miliard. Prostě se to vymyká naší před
stavivosti. Toto poznání by nás snad mělo chránit před pýchou. 
Vyletěli jsme na Měsíc, ale co je to proti těm miliardám a miliar
dám hvězd, které září ve vesmíru. 

Josef: To je ono.Je to takové až pokořující poznání, že nejsme 
středem vesmíru, jak si to mysleli ve starověku i středověku. Ale 
to, že jsme byli schopni svou nepatrnost poznat, to je pozitivní 
a ohromující. Nabádá nás to k pokoře. 

Pavel: Když první kosmonauté viděli Zemi z oběžné dráhy, 
neviděli hranice států, jen lesy, hory, oceány, pouště. To hodně 
přispělo k tomu, že jsme si uvědomili, že je jen jedna Země 
a také jedno lidstvo, byť rozčleněné do nejrůznějších kultur 
a národů. Rozdíly mezi národy a kulturami se z výšky 400 kilo
metrů stanou nepatrnými a malichernými. 

Josef: Okno našeho vidění, vnímání a chápání je stále ještě 
velmi úzké. I z blízké oběžné dráhy ještě zeměkouli nevidíš jako 
kouli, vnímáš pouze zakřivení. Teprve z většího odstupu vidíš 
celek, získáš rozhled a nadhled. A to je to, co potřebujeme i zde 
na zemi. Nadhled, vidění souvislostí. Nejenom prostorově, ale 
i časově, směrem do budoucnosti. Nejsme schopni si představit 
možný vývoj ani deset nebo padesát let dopředu.A co teprve pět 
set nebo pět tisíc let? Může se stát řada věcí, které jsou zatím 
mimo naše uvažování a které by přitom zásadním způsobem 
ovlivnily další vývoj na planetě Zemi. Třeba srážka s asteroidem, 
ale také třeba nová doba ledová, nebo naopak tání ledovců, způ
sobené globálními klimatickými změnami. 

Pavel: Jak by mohla nastat nová doba ledová? 
Josef: Už jsme o tom mluvili, ale ještě to zopakuji. Stačí, aby 

se například díky globálnímu oteplení zvýšil v oblasti kanadské 
Arktidy objem ročních srážek. Sníh by potom během krátkého 
polárního léta neroztál. Sníh odráží mnohem více sluneční ener
gre než půda, která je tmavší a více záření pohlcuje. Další rok by 
díky tomuto odrazu probíhalo tání o hodně pomaleji a jeho vrst
va by ještě zmohutněla. Takto by začal vznikat a šířit se nový 
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ledovec, který by se časem mohl dát na postup ze severu na j~, 
jako se to už v historii stalo několikrát. 

Pavel: To je velice křehká rovnováha. 
Josef: Nesmírně křehká rovnováha, a to je třeba brát v úvahu. 
Pavel: Je to překvapující paradox, že emise skleníkových 

plynů a oteplování atmosféry může způsobit novou dobu ledo
vou. 

Josef: Tyto souvislosti jsme opravdu do nedávna neznali. 
Pavel:A to samé platí, předpokládám, i na jižní polokouli. 
Josef: Jen do jisté míry, protože na rozdíl od severní polokou-

le, která má polární moře, je Antarktická pevnina mořem obklo
pena. I tam by se ovšem rozšířilo antarktické ledové pásmo. 
Vraťme se ale zpět ke globalizaci. Ten proces je prostě nevyhnu
telný už jen proto, že dnes existuje po celém světě čilý obchod
ní ruch a elektronické peníze obíhají planetu rychlostí světla. 
Vytváří se nové hospodářské bloky. Evropská unie je dobře 
známá a má ještě podstatně větší ambice, než být jen hospodář
ským blokem. V Severní Americe Kanada, Spojené státy a Mexiko 
vytvořily tzv. NAFTU, sdružení volného obchodu. V dohledné 
době se něco podobného asi vytvoří i v jiných částech světa, při
nejmenším v jihovýchodní Asii. Vzniknou tak nejméně tři obrov
ské hospodářské bloky, které budou kontrolovat chod globální 
ekonomiky a nenechají se tak snadno vyhodit ze sedla. 

Pavel: Rýsuje se tu i další možnost, kterou popsal Samuel 
Huntington v knize "Střet civilizací". On rozděluje svět na osm 
nebo devět civilizací, které spolu budou soupeřit, a především 
na jejich styčných plochách bude docházet ke střetům. Jmenuje 
např. oblast bývalé Jugoslávie, kde se podle něj stýká evropská 
civilizace s islámem, nebo na Kavkaze se islám stýká s ruskou 
civilizací, resp. pravoslavím. Tedy i on tvrdí, že lidstvo nestojí 
před sjednocením. Něco podobného je tuším zmíněno i někde 
v Písmu. Národy se budou stýkat, ale neprolnou se a nespojí. 

Josef: Skupiny národů a států tedy spíše vytvoří bloky 
a budou se snažit navzájem se chránit před vlivem ostatních 
bloků. 

Pavel: Zdá se, že dědictví tisíciletých tradic národů a kultur 
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má ohromnou setrvačnost, a uvidíme, kam až lidstvo ve sjedno-
cování či alespoň sbližování dokáže pokročit. . 

Josef: Vývoj v Evropě a v Severní Americe se zdá být zřejmý. 
Zajímavý bude vývoj v Asii. Asie, i když nepočítám Rusko, je 
obrovský kontinet, a kromě islámu v západní části je tu přede
vším určující vliv hinduismu, buddhismu, konfuciánství a taois
mu v Číně a šintoismu v Japonsku. Buddhismus má řadu stou
penců především v intelektuální sféře a mezi studenty. Ale jeho 
vliv v Tibetu slábne pod tlakem čínské okupace a v Japonsku je 
spíše kulturní záležitostí n.ež záležitostí víry. Bu~dhismus se nej
spíše nestane masovou záležitostí, protože si žádá příliš mnoho 
soustředění a odříkání. To je v době, kdy je i Asie atakována kon
zumním stylem života, narok přijatelný jen pro nemnohé. Hin
duismus je úplně jiná záležitost, to je v Indii masové náboženství, 
které v této zemi je a zůstane v konfliktu s islámem. V Indii má 
velmi nesnadnou pozici i křesťanství, které je tam zakořeněno už 
od dob sv. Tomáše, ale dodnes se masověji nerozšířilo. Otázkou 
je, co se stane, projde-li také Indie civilizačním procesem, který 
přinese konzumní způsob života, který je rozkladný pro každé 
náboženství.Jakmile se lidem vede dobře, začínají zapomínat na 
principy a zásady, které je udržovaly v dobách, když se jim snad
no nežilo. Jak víš, v Indii je stále ještě pevně zakořeněn systém 
kast, od nejvyšší kněžské třídy bráhmanů až po tu nejnižší a nej
chudší kastu nedotknutelných. Oficiálně už rozdělení neexistu
je, přesto toto dělení může ještě dlouho život společnosti ovliv
ňovat, pokud Indie neprojde nějakou zásadní změnou či revolu
cí, jako například Čína. 

Pavel: Myslím, že v Indii může k zásadní změně dojít. Soudím 
tak na základě své návštěvy v roce 1995, kdy jsem viděl, jak pře
devším pomocí médií a reklamy proniká náš konzumní způsob 
života i na indický subkontinet. Především reklama velmi rychle 
eroduje uspořádání a způsob života indické společnosti. Můžeš 
proti tomu protestovat, můžeš varovat, jak zhoubná je jedno
stranná orientace na spotřebu, ale fakt je, že lidé dychtí po spo
třebě a rychle tam rostou očekávání většího a většího konzumu. 
Lidé tam nejsou tak imunní vůči působení reklamy, jako třeba 
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v Kanadě. Jsou v tomto smyslu mnohem naivnější a důvěřivější. 
Takže myslím, že změny přijdou a budou bohužel provázeny vel
kou degradací životního prostředí. Představ si miliardu Indů, 
kteří začnou pít nápoje z nevratných plastikových lahví! To je 
jenom dílčí příklad, ale výmluvný. Dříve se samozřejmě odpadky 
válely a hromadily ve městech, což byl hygienický problém. Ale 
šlo o organický odpad, který se v relativně krátké době rozložil. 
Plastiková láhev se přirozenou cestou rozkládá stovky let. 

Josef: Vidíš, jak je to všechno propojeno a společenské systé
my i přírodní ekosystémy jsou ovlivňovány praktickou činností 
člověka. A když se tato praxe mění, mění se společenské a pří
rodní systémy. 

Pavel: Myslím, že hinduismus čeká veliká zkouška. 
Josef: Zkouška přežití. Me uvědomme si, že hinduismus je nej

starší velké náboženství lidstva a zároveň i úchv~tná kosmologie 
a světonázor. Kořeny jak západní, tak východní civilizace sahají 
až k sanskrtu a védám. Hinduismus se -pravděpodobně bude 
reformovat a modernizovat:, a tím snad i demoImi.ii7.0vat více 
a rychleji než dosud. _ 

Pavel: Je otázka, bude-li toho schopen, nebo bude-li ochoten. 
Josef: V politické oblasti se kupodivu indická společnost 

demokratizovala velmi dobře, je to početně největší demokracie 
na světě. 

Pavel: S výhradami, ale budiž. 
Josef: Ano, ale i ta naše západní demokracie je s výhradami, 

které jsou někde větší, jinde menší. Ještě zbývá jedno velké nábo
ženství, islám. Ten se revolucionalizoval a je na postupu. Před 30 
- 40 lety se zdálo, že zánik islámu je otázkou času, že to bude brzy 
historická záležitost a budou jej vyznávat už jen některé zaosta
lé nomádské kmeny v poušti. A dnes se to jeví úplně jinak. Islám 
chce opět dobýt svět. Podobně jako před sto lety jsme považo
vali Židy za poddajné, ne_schopné za svou vě<; bojovat, a po vzni
ku židovského státu nám dokázali opak; tak i Araby,--hlavní před
stavitele islámu, jsme --před pár desetiletími považovali za 
neschopné prosadit svou v~<;.. A najednou vidíme, že jako Židé 
jsou i oni ochotni za svou věc bojovat a umírat, i když samozřej-
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mě způsob jejicll_ boj~ je často nepřijatelný. Takže nové situace 
niění lidi, především mladé Jidi.Ti, pokud se nadchnou pro urči
tOU ideu, jsou schopni hrdinských činů a sebeobětování. Prob
lém }slámských zemí je ale v tom, že jsou technologicky zaosta
lé.Ve 12. a 13. století byli Arabové nositeli nových technologií, ale 
to už je zašlá sláva. Takže si myslím, že není reálné vykřesat 
z oblasti Sahary nebo z pouští Iráku či Pákistánu životaschopnou 
agresivní společnost, která by byla schopna mocensky ohrozit 
zbytek světa. 

Pavel: Ovšem militantní složky této společnosti mohou zby
tek světa ohrožovat. 

Josef: Terorismem samozřejmě mohou nadělat velké škody. 
Pavel: V páté zprávě Římskému klubu, která se jmenuje "Cíle 

pro lidstvo", je arabský region charakterizován tak, že před 
sedmi stoletími to-byla křižovatka kultur, technologicky vyspělý 
a bohatý svět, a slib Araba stvrzený podáním ruky byl více než 
písemná smlouva. Dnes je ti často i napsaná a podepsaná smlou
va k ničemu. To znamená, že když je člověk sebevědomý a v dob
rém slova smyslu sebejistý, má také tendenci chovat se velkory-· 
se a čestně. Pokud je člověk zakomplexovaný a frustrovaný, pak 
se cítí neustále ohrožený a mů~e kolem sebe kopat. A bohužel 
dnes se nejen v islámských zemích, ale i v mnoha dalších cítí lidé 
zaostalí, frustrovaní, a navíc nejsou ochotni tuto situaci dlouho
době snášet. To nevěští nic dobrého. 

Ještě jsme se nezmínili o čínském civilizačním okruhu.A také 
bychom se snad pro úplnost měli zmínit o tom, co je pejorativ
ně nazýváno primitivní kultury, lépe bychom snad měli říci pří
rodní národy nebo původní obyvatelé. Myslím, že i tyto kultury 
a jejich náboženství a tradice mají lidskému společenství co 
nabídnout, ať už zmíníme africká přírodní náboženství, původní 
obyvatele (aboriginals) v Austrálii, tibetský lamaismus apod. 
Pamatuji si, jak jsi jednou citoval dalajlámu, který říká, že ho na 
lamaismu fascinuje přírodní léčitelství, levitace a tuším schop
nost některých tibetských médií, aby skrze ně promlouval 
démon. Podobně i australským domorodcům, když ještě žili 
kočovným způsobem života, byly přisuzovány téměř až nadpři-
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rozené schopnosti z oblasti léčitelství, telepatie apod. Ale ono 
vůbec nemusí jít o nadpřirozené věci. Možná jde o schopnosti, 
které jsme během vývoje naší technicky orientované civilizace 
zapomněli, nebo v nás podobné schopnosti zakrněly, a tyto 
původní národy nám mohou pomoci znovu je v sobě rozvinout. 

Josef Řadu těchto jevů bychom asi nazvali paranormálními, 
protože se vymykají náší běžné zkušenosti.Ale prvně k té čínské 
civilizaci. Čína byla donedávna?aostalou feudální společností, 
která má ale·kořeny staré pět tisíc let a někdy před čtyřmi tisíci 
lety byla nejvyspělejší světovou civilizací. V nedávné minulosti to 
ale byla společnost úpadková a stagnující. Pak se objevil Mao, 
který inspirován stalinismem vyhrál revoluci a dostal se k moci. 
Rozbil všechny tradice, zničil tradiční hodnoty a začal budovat 
novou společnost na evropském marxistickém základě.Je v tom 
ironie, že historii a kulturu svého národa zavrhl a přijal učení 
jakéhosi bradatého Žida z Německa. Jenomže později se Mao 
začal od marxismu odklánět, a dnes už je čínská společnost 
úplně jinde. V současnosti v Číně funguje zvláštní ekonomický 
systém s narůstajícími prvky tržního hospodářství, který je ale 
stále kontrolován totalitní politickou mocí, která má velmocen
ské ambice. Je to kapitalistický systém, kde každý může vydělá
vat velké peníze, ale tento systém není možné nazvat svobod
ným a demokratickým. Pokud by se jednou Čína demokratizova
la, hodně energie jí vezme tříštění a boj nejrůznějších názoro
výéh proudů, které jsou dnes potlačeny. Hlavně by ale hrozil roz
pad jednotné Číny, a z toho mají jistě dnešní vládci veliký strach. 
V Číně mají lidé obrovská očekávání a rozpad země nebo tříště
ní sil v politickém boji je vnímáno jako ohrožení těchto ambicí. 
Čína má také velmocenské ambice, a jsem přesvědčen, že dnes 
v PacifIku i jinde plují čínské ponorky vybavené jadernými hla
vicemi. 

Víš, že před časem byla v Číně zakázána sekta Falun Gong. Je 
to společnost více fllozofIcká než náboženská. Ti lidé nechtěli 
nic jiného než rozjímat a meditovat nad smyslem života. Ale i to 
bylo politickými představiteli vnímáno jako ohrožení, sekta byla 
zakázána a vůdcové pozavíráni. Takže vidíš, že nejenom demon-
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stracemi na náměstí Nebeského klidu se cítí režim ohrožen. 
Čína má vedle sebe Japonsko, a tyto dva státy byly v minulos

ti znepřátelené, oba s velkými ambicemi. Čína má výhodu velké
ho množství lidí a obrovského území, Japonsko se bude snažit 
udržet ekonomickou nadvládu. Považuji současný politický 
systém v Číně za přechodný, stejně jako jím byl stalinismus nebo 
komunismus. Může to trvat ještě třeba padesát let, ale dříve nebo 
později se stane Čína demokratickou zemí. Pokud by ale došlo 
k nějakému velkému vojenskému konfliktu, do kterého by se 
Čína plnou silou zapojila, pak těžko předvídat, co může následo
vat.Ale přítomný politický systém v Číně považuji za dlouhodo
bě neudržitelný. 

Pavel: Dobrá, od globalizace jsme tedy odbočili ke třem rýsu
jícím se hospodářským a možná i mocenským blokům. 

Josef: Ony to nejsou jen ekonomické, ale také ideologické 
bloky. 

Pavel: Tak v tom případě bych nemluvil o třech ideologických 
blocích. Nazval bych je raději jako Huntington civilizačními 
okruhy, a těch je tuším devět. 

Josef: Ano, ale některé z těchto civilizačních okruhů budou 
dominantní a některé spíše okrajové. Mezi dominantní bych 
zařadil evroamerickou civilizaci, oblast islámu, a dejme tomu 
i Čínu a Rusko. Za slábnoucí považuji především africký region. 
Afrika na sever od Sahary je vlastně islámská a v centrální, 
východní a západní Africe se mísí vliv křesťanství, islámu 
a původního animistického náboženství, které je ale na ústupu. 

Pavel: Trochu jsme pominuli Rusko, kde je nejpočetněji 

zastoupeno pravoslaví. Ale Rusko má v současnosti hodně sta
rostí samo se sebou, tedy tento civilizační okruh je alespoň 
dočasně oslaben. I když na druhou stranu v takové době se 
mimořádně daří ruské mať"ů, která prý dnes zaměstnává tři mili
ony lidí a je největším světovým podnikem. 

Josef Nejsem schopen se vyjádřit k ruské mafii. O Rusku se 
však říká, že je velmi religiózní. To je ale otázka, protože své 
náboženství praktikuje jen málo lidí. Nejpronikavěji se o součas
ném Rusku vyjádřil Solženicyn ve své poslední knize "Rusko 
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v troskách" . 
Pavel: Navíc je otázka, jestli pravoslaví vyčleňovat jako samo

statný kulturní okruh. Pravoslaví je přece křesťanství. 
Josef: I když po tisíci letech odluky od ostatního křesťanství 

s řadou odlišností. 
Pavel: Myslím, že podobně problematický je Huntingtonem 

samostatně vymezený hispánský civilizační okruh, tedy Latinská 
Amerika. Má jistě svá specifika, ale i zde je nábožensky jedno
značně dominantní křesťanství. 

Josef: Už jenom v dúsledku klimatických, přírodních, ale 
i etnických poměrú budou odlišnosti existovat vždy, což je 
dobře. Chceme, aby pestrobarevná, rozmanitá společnost byla 
zachována i v období globalizace. Nebudou se všichni jmenovat 
Smith nebo Nováček. Když se lidé liší jmény, mohou se lišit 
i ZVYKy a svými preferencemi. Doufám, že si vždy zachováme kul
turní rozmanitost. 

Pavel: Já myslím, že si rozumíme. Ten proces utváření globál
ního společenství je vlastně velmi dlouhý. Od rodinného spole
čenství k vytváření rodú a kmenú, národú, říší, ve středověku 
i k vytváření městských státú, a konečně někdy před čtyřmi sty 
lety se v Evropě začaly vytvářet národní státy. Teprve několik 
málo posledních desetiletí se vytváří nadnárodní celky, nejdále 
pokročila Evropská unie. A věřím, že jako další výzva před námi 
stojí vytváření globálního společenství a hledání optimální 
formy společného spravování věcí, globálního řízení. 

Josef: Jsou tu dva zřetelné proudy. Jednak nevyhnutelný 
proud ekonomické globalizace, která je řízena především nad
národními společnostmi. Ty už se příliš neohlížejí na to, co si 
myslí jednotlivé státy, a jejich kapitál i potenciál je obrovský. Pře
nášejí svou ekonomickou aktivitu z jedné země do druhé, jak 
chtějí a jak se jim to hodí. 

Pavel: Což je právě jeden z argumentú pro globální řízení. 
Národní státy už dnes nemají šanci nadnárodní společnosti účin
ně kontrolovat. Například automobilka General Motors má větší 
ekonomický produkt než celá Belgie. Nadnárodních společností 
je dnes ve světě přes čtyřicet tisíc a mohou přesouvat sídlo své 
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firmy například podle daňových podmínek. Nebo, a to je horší, 
mohou přesouvat volně své výrobní provozy do zemí, kde jsou 
environmentální standardy o hodně měkčí než v rozvinutých 
zemích. Proto považuji za správné, aby určité kontrole tyto nad
národní společnosti podléhaly, ale národní státy už toho nejsou 
schopny. 

Josef: To je v pořádku, a kéž by se to v tomto smyslu podaři
lo! Jde ale ještě o to druhé, o globalizaci politickou. Nevím, jak si 
ji představit. Snad jako jakousi volnou konfederaci státú, které 
budou spolupracovat v oblastech, které nejsou z hlediska jednot
livých státú nebo skupin státú zvládnutelné.Ale jak budou demo
kraticky obsazovány jednotlivé instituce, jak budou fungovat 
a světové dění koordinovat, jak zajistit, aby lidé (a doufám, že 
zvolení do svých mocenských pozic) byli odvolatelní - to si 
zatím moc představit nedokážu. To je jedna věc. Druhá věc je ta, 
že se zdá, že určité návrhy jsou politicky prosazovány silnými 
západními státy a nejde v nich jen o ryzí dobré úmysly při 
respektování naprosté demokratické rovnosti, ale že obsahují 
ještě vedlejší, tzv. "skrytou agendu". A touto agendou je již zmí
něný sekulární humanismus. Sekulární humanismus múže b)"'1: 
hezké slovo, ve skutečnosti je to ale velmi nebezpečný pojem či 
heslo. Podívej se na konference OSN.Ta v roce 1994 v Káhiře se 
zabývala populačním vývojem lidstva. Na ní se objevily a byly 
prosazovány, především bohatými západními státy, formulace 
týkající se práv ženy, rodiny, dítěte, regulace populačního rústu 
apod., kterým některé jiné národy nerozumí a těžko je mohou 
přijmout, nemají-li popřít své staleté a tisícileté náboženské 
a kulturní tradice. Některé takové termíny ani nebylo možno 
přeložit do jazyka těchto národú, protože pro ně neexistují 
odpovídající slova v domorodé řeči. 

Pavel: V Káhiře se slovenská delegace jako jedna z mála z roz
vinutých zemí postavila tuším proti kontrole porodnosti. (Možná 
šlo o snížení porodnosti prostřednictvím potratú, ted' nevím 
přesně.) Měl jsem možnost se setkat se slovenským ministrem, 
který tehdy slovenskou delegaci vedl. Ríkal, že když se postavili 
proti "wi mocných západních států, byl na ně vyvíjen obrovský 
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diplomatický tlak. Asi není snadné se na mezinárodní scene 
postavit vůči velkým hráčům, i když jsi přesvědčen, že jednáš 
správně. 

Josef: Nejde jen o diplomatický tlak, ale také třeba o přísliby 
rozvojové pomoci, které bývají podmíněny určitými ústupky ze 
strany příjemce pomoci. Pak vlastně silný stát diktuje slabší zemi 
podmínky přežití. S tím nelze souhlasit. A protože si sekulární 
humanismus dělá zákony sám pro sebe, tak to z jeho pohledu 
může být přijatelné, ale z hlediska tradičních etických principů 
to přijatelné není. Pak také nejde o dialog dvou partnerů, ale 
o politický nátlak, podpořený mediální kampaní, kdy se některá 
stanoviska prezentují jako zastaralá, která musí ustoupit prag
matickému přístupu. Ecce, demokracie v mezinárodní praxi! 

Vavrouškův návrh reformy OSN 
Josef Vavroušek, první československý ministr životm1Jo 

prostředí, se pokusil o vytvoření alternativního modelu OSN, 
který přednesl na konferenci OSN o životním prostředí a roz
voji v Rio de Janeiro v r. 1992 a který publikoval v knížce 
Threats without enemies (G. Prins - editor). Vavroušek však 
nenašel pro svůj návrh doma politickou podporu a v dalších 
aktivitách mu zabránila tragická smrt pod lavinou v Západ
ních Tatrách najaře r.1995. 

Podle Josefa Vavrouška OSN reaguje na vynořující se pro
blémy vytvářením nových komisí a programů. To však postup
ně vedlo k tomu, že bylo vytvořeno přiZiš mnoho různých 
institucí v rámci OSN, jejichž aktivity jsou jen minimálně 
propojeny a koordinovány Existující struktura OSN se tak 
stala neefektivní a přt1iš drahou. Výsledkem je, že nyní pře
vládá názor žádné nové instituce v OSNJe tedy vhodné poku
sit se vytvořit novou, více decentralizovanou strukturu OSN 

Budoucí struktura OSN by měla být tvořena čtyřmi specia
lizovanými institucionálními pilíři, které by zvýšily efektivitu 
OSN, aniž by došlo k vytvoření vysoce centralizované byro
kracie s monopolem moci. iemito čtyřmi pilíři jsou: 

a) bezpečnostní subsystém OSN, jehož ciZem by bylo prosa-

126 -

zování řešení mezinárodních konfliktů mírovou cestou, byl 
by řízen Radou bezpečnosti OSN; 

b) ekonomický subsystém OSN, který by podporoval vyvá
žený globální ekonomický rozvoj; 

c) sociální subsystém OSN, který by se soustředil na podpo
ru kultury, vzdělání, zdravotní péče, sociální zajištěnosti 
a podobných aktivit, realizovaných prostřednictvím Sociální 
charty; 

d) environmentální subsystém OSN, který by se soustředil 
na ochranu a obnovu přírody obecně a na životní prostředí 
člověka zvláště. Environmentální systém by byl řízen Radou 
pro životní prostl~edí OSN 

Každý z těchto čtyl~ specializovaných pilÍ1~ů by měl být 
autonomní, protože všechny se koncentrují na rozdiZné 
aspekty udržitelného rozvoje naší planety Současně by však 
měly úzce spolupracovat, protože reálné problémy spolu také 
navzájem jeden s druhým souvisi 

Tento návrh je evoluční, ne revoluční, protože bezpečnost
ní subsystém OSN již existuje, ekonomické a sociální otázky 
jsou v kompetenci ECOSOC, a tedy pouze environmentální 
subsystém je zcela novým návrhem. Tento návrh nové struk
tury OSN by absorboval většinu existujících orgánů, progra
mů a komisí OSN (environmentální subsystém by absorboval 
např. UNI3'P, Komisi pro udržitelný rozvoj aj.). 

Požadavek decentralizovat systém aktivit OSN, aby byla 
zvýšena efektivnost na základě znalosti situace regionálních 
poměrů, vedla J Vavrouška k návrhu "druhotné", regionální 
struktury OSN (primární je odvětvová struktura OSN). Tato 
sekundární struktura by měla být organizována na konti
nentálním nebo regionálním základě. Za základ mohou slou
žit existující regionální komise OSN, jejich počet by v,~ak měl 
být zvýšen. (Dnes existuje pět regionálních komisí OSN Eko
nomická komise pro Evropu - ECE, E"Ronomická komise pro 
Latinskou Ameriku a Karibskou oblast - EC/AC, Ekonomická 
a sociální komise pro Asii a oblast Tichého oceánu - ESCAp' 
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Ekonomická komise pro západní Asii - ECWA a Ekonomická 
komise pro Afriku - ECA.) 

Měla by existovat komise OSN pro Afriku, Evropu, Severní 
Ameriku, Jižní Ameriku a Karibskou oblast, pro jihovýchodní 
Asii, pro západní Asii, pro Australii včetně tichomořských ost
rovů a pro Antarktidu. Každá z těchto komisí by pokrývala 
čtyři principiální odvětvové oblasti: bezpečnost, ekonomiku, 
sociální věci a životní prostředí, které korespondují s primár
ní strukturou OSN Primární a sekundární struktura OSN by 
tedy vytvořily maticovou strukturu, která by umožnila reago
vat na globální důsledky specifických problémů, stejně jako 
na jejich regionální aspekty (viz tabulka). 

Tabulka: Příklad hlavních oblastí spolupráce mezi dvěma 
navrženými strukturami systému OSN 

Primární struktura Sekundární struktura Sekundární struktura Globální systém OSN 
Systém OSN pro Afriku Systém OSN pro Evropu 

Bezpečnostní systém OSN Africká bezpečnost Evropská bezpečnost, ... Globální bezpečnost 
Sociální systém OSN Africký sociální a kulturní EiTopský sociální a kulturní Globální sociální a kulturní 

rozvoj a zdravotní péče rozvoj a zdravotní péče rozvoj a zdravotní péče 
Ekonomický systém OSN Africk-ý ekonomický rozvoj EiTOpský ekonomický rozvoj Globální ekonomický rozvoj 
Environmentálrú Africká ochrana Evropská ochrana Globálrú ochrana 
systém OSN přírody a obnova přírody a obnova přírody a obnova 

životního prostředí životního prostředí, ... životního prostředí 
Globálrú systém OSN Udržitelný rozvoj v Africe Udržitelný rozvoj v Evropě, ... Planetární udržitelný rozvoj 

Josef Vavroušek považoval za nezbytné posmt čtvrtý (envi
ronmentálnl) pilíř navrhovaného systému OSN Měla by být 
vytvořena Světová organizace OSN pro životní prostředí (UN 
World Environment Organization - UN WEO), která by koor
dinovala environmentální aktivity na globální úrovni. Tato 
organizace by mohla vycházet z již existující struktury dneš
ního Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). 

Návrh na zřízení UNWEO již dnes není tolik aktuální, pro
tože jeho poslání do značné míry naplňuje (nebo by měla 
naplňovat) Komise OSN pro udržitelný rozvoj (UNCSD). 
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lY. UNIFIKACE 

Na hranici reality a fikce 

Všecbno je někdy jinak ... 
Psycbolog, inženýr a teolog byli spolu lovit na severu 

Kanady. Unaveni dorazili k malé cbatce. Nikdo nebyl doma, 
ale dveře se daly otevřft, a tak vstoupili. Jak se v zšeřelé mfst
nosti rozblfželi, spatřili něco velmi neobvyklébo. Uprostřed 
cbaty byla ve vzducbu za dráty u stropu zavěšená těžká liti
nová kamna. Proč by si někdo přál nemft kamna na pevné 
zemi? divili se. Psycbolog soudil, že majitel cbaty je traper 
samotář, odloučený od lidské společnosti. Kamna zavěsil, aby 
se pod ně v noci mobl scboulit, a tak v sobě vzbudit pocit bez
peč{ mateřskébo lůna. 

Inženýr měl jinou teorli. Ten muž je zběblý v zákonecb 
fyziky. Zavěsil si kamna do výše proto, aby se jejicb teplo Hn-
10 po cbatě co nejrovnoměrněji. 

Teolog zaspekuloval: ,Jsem si zcela jist, že jde o poustevnf
ka, který se tu v odloučenf věnuje ducbovnfmu životu. Vzná
šejfe{ se kamna majf bluboký spirltuálnf smysl. Obeň rozdě
laný na vyvýšeném piedestalu byl náboženským symbolem 
odedávna." 

Jak tak nablas přemftali, obyvatel cbaty se vrátil Prvnf 
věc, co se bo ptali, byla, proč si zavěsil kamna od stropu. "Měl 
jsem nadbytek drátu, ale krátkou rouru, " řekl. 

(I'al Bonbam's Journey tbrougb Humor) 

* * * 
Josef: Zatím jsme stále uvažovali v rámci newtonovské fyziky. 

Předpokládali jsme, že věci budou vždy takové, jaké jsou nyní, že 
budeme podřízeni i nadále přírodním zákonům, fyziologicky 
budeme závislí na potravním řetězci, budeme se reprodukovat 
jako dosud, budeme normálně stárnout atd. Teď si. ale zkusme 
představit, že z této newtonovské reality budeme jednou schop-
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_ ni vystoupit. Neříkám, že bychom se na to měli spoléhat, ale ve 
vzdálenější budoucnosti se to stát může. Když si uvědonus, jak se 
vědecké poznání a technologický vývoj v posledních desetile
tích zrychluje, není to nereálná úvaha. Možná za sto let, nebo 
třeba už za padesát let budeme schopni přejít do něčeho, co pra
covně nazvu relativistickou skutečností. Předpokládám, že 
bychom byli schopni nejen vyměňovat jednotlivé orgány svého 
těla, ale obnovovat svou tělesnou schránku kompletně. Náš 
mozek bude dost možná propojen čipy se světovými informač
ními centry, a podle ne zcela utopistických idejí by mělo být 
reálné "okopírovat" veškeré informace v mozku a poslat je rych
lostí světla jinam, kde by na ně čekalo páhradní tělo.Jsem si jist, 
že člověk není jenom tělo a určitá suma informací, ale dost se 
mluví o tom, že v budoucnosti .bychom mohli být schopni zba~ 
vit se své závislosti na fyzickém těle. 

Pavel: Chceš tím říci, že tímto způsobem bychom byli schop
ni osvobodit se od závislosti nejen na našem těle, ale i na okolní 
přírodě? Nevím, jestli o takovou nezávislost stát, ale možná vývoj 
tímto směrem půjde. 

Josef: Když čteme úvahy o tom, kam počítačový a genetický 
vývoj směřují, tak se mi to zdá uskutečnitelné. Otázka je, do jaké 
míry bude člověk chtít i potom být součástí přirozeného pří
rodního systému. Nebo do jaké míry se ten umělý systém stane 
pokračováním původního přírodního systému. Do jaké míry to 
všechno bude zrůdné, nebo evoluční. 

Pavel: To je provokativní otázka, a mě jako první reakce napa
dá, k čemu nám to bude? Dnes umíme vyrobit umělou kytku 
z plastické hmoty, která vypadá jako živá, ale není živá. Nemusíš 
ji zalévat a jinak se o ni pravidelně starat, ale také nevoní a nekve
te. Přírodní květinu nám nenahradí. Měli bychom si asi dát pozor, 
abychom se nesnažili opustit své staré, nedokonalé, ale dobré 
tělo a nehnali se za přeludem. Neříkám, že by se neměly trans
plantovat játra, ledviny apod., pokud selžou, ale své závislosti na 
přírodě bych se raději nevzdával.Alespoň to tak vidím ze svého 
dnešního, možná omezeného pohledu. Jsem zkrátka zakořeněn 
v tomto světě, mám možná sentimentální vztah ke svému biolo-
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gickému tělu, ale také k předkům, k historické tradici. Jde také 
o emocionální rozměr člověka. Zatím pořád mluvíme o intelek
tu. Počítače a čipy v mozku možná zlepší náš intelekt. Ale co 
city, emoce, duchovní aspekty lidského života? Co láska? Lze 
ji uzavřít, neřku-li vytvořit v počítačích a s pomocí všech nejmo
dernějších biotechnologií a nanotechnologií? 

Josef: Máš na mysli, jestli počítači můžeš naprogramovat emo
cionální reakce? 

Pavel: Řekněme. 
Josef: Počítač je logická záležitost. Všechno je přísně logicky 

měřeno a řízeno. Počítač může sám sebe učit, odpozorovávat 
tvoje úkony, dokonce i citové reakce, aniž by je ovšem cítil a pro
žíval. Takové počítače už dokonce existují. 

Pavel: Co ale svobodná vůle? Tu člověk má, a neumím si před
stavit, že by ji měl jednou počítač. I kdybys dokázal počítač nau
čit emoce a emocionální chování, které vypozoruje u lidí, pořád 
jde o stroj. Ale rozdíl mezi člověkem a strojem spočívá ve svo
bodné vůli člověka. Nebo spíše je to jeden z podstatných, zásad
ních rozdílů. Dostáváme se ve svých úvahách opět k našemu 
Stvořiteli. Bůh nás stvořil jako svobodné, a přestože to stálo jeho 
Syna život, tuto svobodnou vůli nám neodejmul. V tom vidím 
podstatu lidské bytosti. 

Josef: Takže pomocí vědy a techniky můžeme vylepšit svoje 
schopnosti, týkající se například získávání a zpracování informa
cí.Ale hrát si na Stvořitele bychom určitě neměli, a jsem si jist, že 
ani nemohli. Hodně o tom přemýšlím. Počítač můžeš naučit 
vybírat z několika alternativ. Ale člověk bude muset vědět, 
k čemu která alternativa sloUŽí, k jakému účelu. Můžeš třeba nau
čit hrát počítač výborně šachy.,Má pak schopnost provádět úžas
ně rychle obrovské množství kombin.ací, ale musí mít naprogra
movaný cíl - v tomto případě dát mat protivníkov~. Jestliže tam 
není cíl, bude počít<l:č bezradný. I emoce musíš vlastně naprQ
gramovat, chceš-li, aby se počítač takto proje,,-il. Může například 
vědět, že pokud prohrává, má zasténat nebo zaklít., aby se proje- . 
vil emocionálně, ale to bude dopředu naprogramovaná odpo
věď.To pořád není lidská odpověď. Měl bych ale dodat, že dnes 
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existují celé školy, které tvrdí, že ani člověk není svobodný, ale je 
determinovaný, "naprogramovaný". Neříkám, že je to také můj 
postoj, ale stejně jako se dělaly různé pokusy s chováním krys, 
kde, zdá se, je vše determinováno, tak obdobně je to prý u člo
věka. Vlastní svobodná vůle je jenom zdání, sebeklam. Když máš 
hlad, máš nutkanou potřebu sehnat jídlo a najíst Se, když máš 
sexuální touhu, snažíš se ji ukojit, když se cítíš osamocen, hledáš 
společnost. Tak je prý i naše chování, podobně jako u krys, určo
váno dosud hlavně našimi pudy a instinkty. Podobně i Dawson 
přišel s provokativní a hodně známou teorií sobeckého genu. 
Složité organismy slouží pouze k zajištění reprodukce genů. Je 
tím popřen altruismus. I altruistické chování prý je konáno za 
účelem zachování a rozmnožení určitých genů. Když například 
obětuji život za své blízké, pomáhám tím přežití a rozmnožení 
spřízněných genů, i když sám zahynu, a v konečném důsledku 
jde tedy o chování sobecké, proto se mluví o sobeckém genu.Je 
to ale hrozný redukcionismus. 

Pavel: Mně jako laikovi tato hypotéza připadá jako hraní si 
s vlastní inteligencí, nebo spíše zneužívání vlastní inteligence 
pro konstrukci provokativních teorií, které přilákají pozornost. 
O sobeckém genu vím jen velmi mlhavě, ale neltbí se mi, že ve 
svých důsledcích zpochybňuje a znehodnocuje projevy člověka, 
jako je například solidarita a dobročinnost. Když vydělám pení
ze, mám jistě svobodnou vůli koupit si zájezd na Kanárské ost
rovy. Přesto se řada lidí rozhodne jinak a dá tyto prostředky, nebo 
alespoň jejich část, na dobročinné účely. 

Josef: Zastánci sobeckého genu by argumentovali tak, že 
tvoje výchova a náboženské přesvědčení tě přivedlo k tomu, aby 
ses části peněz vzdal ve prospěch někoho jiného.Těžko se s nimi 
argumentuje a je fakt, že Dawson má mnoho stoupenců. Nebez
pečné je to v tom, že většina lidí o těchto věcech nepřemýšlí 
a řeknou si, že pravdu bude mít nejspíš ten, kdo je nejslavnější 
a nejvíce známý. 

Pavel: Ještě se chci vrátit k možné symbióze člověka a počí
tače. Člověk musí například svalovou tkáň procvičovat, aby plni
la svou funkci. Pokud tak nečiní, sval atrofuje. Na první pohled 
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by se sice mohlo zdát, že čím méně se člověk musí namáhat, tím 
méně bude opotřebovaný a zdravý. Ale opak je pravda. (Samo
zřejmě, pokud se to nepřežene do opačného extrému.) Myslím, 
že něco podobného můžeme říct i o mozku a našem myšlení. 
Musíme je procvičovat, namáhat se. Prý využíváme mozek snad 
jen ze tří procent, a je tedy otázka, k čemu slouží zbývajících 97 
procent. Hodně se spekuluje i o tom, že díky technice a techno
logiím u nás zakrněly některé dřívější schopnosti, které si možná 
ještě uchovaly přírodní národy. Ve škole se také dodnes procvi
čuje sčítání, odečítání a násobilka, i když jsou běžně dostupné 
kalkulačky. Věřím, že je to dobře a má to pro rozvoj dítěte svůj 
význam. Takže si myslím, že sepětí biologie, resp. lidského těla 
s technologickými vymoženostmi může být požehnáním, ale 
nemělo by nás to vést ke zlenivění, k tomu, že řada našich zdán
livě nepotřebných schopností a dovedností zakrní. 

Josef: Ten proces už ale probíhá celá staletí, protože lidé, kteří 
se uchýlili do měst, se zbavili s dělbou práce také schopnosti 
sami se o sebe plně postarat. Dříve si museli lovci, nebo ještě 
i zemědělci, v primitivních podmínkách všechno udělat, včetně 
ušití bot, šatů apod. Na severoamerickém kontinentu takoví lidé 
žili ještě před dvěma nebo třemi sty lety. Spíše než peníze fun
govala směna, výměnná služba. 

Pavel: Protože jsme začali své rozhovory u Bakerova jezera, 
jsou dobrým příkladem tamní Eskymáci, kteří ještě před půl sto
letím žili na úrovni doby kamenné. 

Josef: Ale i Eskymáci by dnes, po pouhých padesáti letech, co 
přestali kočovat a lovit, v divočině nepřežili. Lidstvo jako celek 
by už nebylo schopno v divočině bez civilizačních vymožeností 
přežít. Možná by toho byli ještě schopni Indiáni v amazonském 
deštném pralese nebo domorodci v Africe či v Tichomoří, ale 
takových míst už moc není. 

Pavel: Zajímavý postřeh jsem četl od českého cestovatele 
a entomologa Rataje. Tvrdí, že když cestoval po Amazonii, naučil 
se od Indiánů mnohé, co mu umožnilo v pralese přežít. Ale on 
jim nebyl schopen předat ze své zkušenosti nic.V tamějších pod
mínkách byly veškeré znalosti z naší civilizace k ničemu. Poznal, 
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že nemá smysl snažit se domorodcům vyprávět o rádiu, když 
nikdy o ničem takovém neslyšeli. Ale to už dnes není pravda. 
Rataj po Amazonii cestoval tuším v sedmdesátých letech, 
a pochybuji, že by ještě dnes našel domorodý kmen nedotčený 
naší civilizací. 

Napadá mne ale ještě jedna provokativní otázka. Pokud by 
vývoj šel tím směrem, který jsi naznačil, dostáváme se k otázce 
prodlužování lidského života, možná až k teoretické nesmrtel
nosti. Předpokládejme, že alespoň své biologické tělo budeme 
schopni obnovovat víceméně neustále. Otázka, jak je to s moz
kem a s miší myslí, rrii není jasná a nechám ji stranou. Ale je fakt, 
že v brzké budoucnosti budeme pravděpodobně schopni pro
dloužit svůj život, resp. spolehlivé fungQvání našeho těla na sto 
í více let. Možria už tak dlouho lidské tělo fungovalo kdysi, ve sta
rodávných dobách. Ve Starém zákoně se tvrdí, že první lidé žili 
stovky let, i když to je asi spíše obrazné vyjádření. Ale mluví se 
tam tuším i o sto dvaceti letech, jako době vyměřené pro lidský 
život. A dosáhnout tohoto věku už třeba pro naše děti nebude 
nereálné. 

Josef: Sto dvacet let je doba biologicky reálně dosažitelná. 
Pavel: Co když lidský život budeme schopni prodloužit ještě 

dál? Co to udělá s mezigeneračními vztahy? Co když vedle sebe 
nebudou žít tři generace, ale deset generaci? Jaké je vlastně našé 
poslání, smysl našeho života zde na planetě Zerrii? Být tu věčn~? 
Opět nás to vrací k náboženství. Po celé dějiny jsme se domní
vali, alespoň z křesťanského hlediska, že naším posláním je pro
žít zde na Zemi dobrý život a připravit se na vstup do věčnosti, 
na setkání s Bohem. Máme velmi nejasné představy, co může být 
po tomto životě. Existuje očistec? Peklo? A do toho teď vstupuje 
další věc - je možné, že náš pozemský život se velmi prodlouží. 

Josef: Ony jsou různé stupně prodlužování života. O něco 
svůj život můžeme prodloužit lékařskou péčí a zdravou životos
právou. Dnes už celkem reálně někteří lidé uvažují o tom, že až 
budou staří, nechají se zmrazit až do doby, kdy budou moci být 
"přesazeni" do nového těla. To už se dostáváme blízko k situaci, 
kdy by člověk mohl svá těla vyměňovat znovu a znovu, a byl by 
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tedy svým způsobem nesmrtelný. Člověk by pak byl defmován 
jako informace, a informace je nesrrlrtelná. Bl!.de však možné ji 
po smrti znova "materializovat" do lidského těl.,!? Kdo by byl dár
cem těla, je ovšem jiná otázka. Není také jasné, jestli by šlo o bio
logické tělo, nebo spíše o jakéhosi kyborga,. tedy kombinaci 
mozku s technologií, nebo jestli bychom časem technologickY 
vytvářeli úplně jiný, nebiologický typ lidského těla, které 
bychom obývali. Pokud ale budeme potřebovat alespoň část ze 
svého biologického těla, třeba jenom mozek, který je sídlem 
vědomí, budeme vždy stárnout, protože každý biologický orgán 
postupně stárne. Takže můžeme spekulovat, kudy budoucí evo
luce člověka půjde. Jestli cestou biologickQu, nebo kombinací 
biologie a technologie, nebo se staneme ve své podstatě jen 
informační bytostí. Čím bychom se pak lišili od počítače? 

Pavel: Pořád se snažím srovnat si to s náboženským pohle
dem. Po celé generace jsme žili v tom, že zde na zemi prožijeme 
několik desítek let a náš život bude pokračovat věčně, doufejme, 
v nebi. To ovšem nezbytně předpokládá boží působení, boží 
milost.To, co jsi zmínil, se může stát pokušením, jestli bychom si 
i nesmrtelnost nedokázali zajistit sami, bez Boha. 

Josef: Ano, tady je problém v tom, jak jsme si vždycky nesmr
telnost představovali a jak vnímáme naše poslání ve světě. Cír
kev, resp. magisterium církve, nás vždy varovalo před všelijakými 
machinacemi se životem. A to je její pozice i dnes. Církev tedy 
například nic nenamítá proti transplantacím orgánů, ale proti 
genetickým manipulacím už má výhrady. 
. Pavel: K tomuto se pěkně vyjádřil Tomáš Halík. Říká, že buď 
musíme život přijmout a brát jako dar, nebo jej mÓžeme degra
dovat na pouhý produkt, výrobek. 

Josef: Jistě. To je hezky defmováno, ale je to jenom jeden 
z hlasů moderních teologů, a nevím, jestli pod tlakem reality, 
která se bude vyvíjet, zůstane církev vždy na této pozici. A taky 
si nejsem jist, zda tato pozice bude udržitelná. Jestliže je nám dán 
dar poznání a vývoje, nebude možná hříchem, jestliže se člověk 
bude i v této oblasti rozvíjet a zdokonalovat. V minulosti jsme 
rozšířili schopnosti našich smyslů tím, že jsme vymysleli daleko-
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hled, mikroskop a řadu dalších přístrojů. To není samo o sobě 
hříšné, i když před 300 lety někteří pravděpodobně namítali, že 
dalekohled je dabelský nástroj. I dnes jde o další vývoj technolo
gické revoluce a možný hřích je spíše v tom, abychom si z tech
nologie neučinili modlu. Vůbec technokratický postoj se mi zdá 
být modlou, pokud spoléháme, že věda a technika za nás vše 
vyřeší. Takže i prodlužování lidského života nás může zavést do 
slepé uličky. Je možné, že nás tento vývoj přivede k nějaké 
katastrofě, a budeme se muset poučit a vrátit. Jestli se nám zdá, 
že někudy vede cesta, nic asi lidem nezabrání, aby po ní nezku
sili jít. Těch pokusů možná bude třeba více, a snad jedna z cest 
povede kupředu. Zdá se mi ale, že stále více budeme konfronto
váni s potřebou se rozhodnout, zda jsme někomu za svůj život 
odpovědni, a tím máme zde na zemi nějaké poslání, nějaký vyšší 
cíl, nebo jestli si svůj život žijeme jen tak, pro sebe. Podle Teil
harda de Chardin je posláním lidstva směřovat k bodu Omega. 
Teilhard de Chardin věří v možnost vývoje v "ultračlověka" (" ul
trahuman"). Tvrdil už před desítkami let, že dnešní člověk je 
vlastně neandertálcem proti lidské bytosti., která tu bude napří
klad za pět set let._Proto byl možná církevní autoritou na dlouho 
odstaven, postaven do kouta. 

Pavel: Předpokládám, že bodem Omega rozumí Boha. 
Josef: On tím spíše myslí kosmického Kiista, ke kterému smě

řuje vykoupené lidstvo. To má hluboký teologický podtext, ale" 
také to má svůj význam v rovině biologické, civilizační a tech
nologické. I technologie je: nebo by měla být, nakonec procesem 
civilizačním, tím i evolučním. Otevírá nové možnosti vědeckého -
poznání, vede k dalším průlo-mfun, které prostě nelze nebrat na· 
vědomí. -

Pavel: Otevírají se tedy před námi úžasné možnosti, které ale 
také doprovází velká rizil(a zneužití, ať už si vezmeme pronikání 
do vesmíru, genetické inženýrství nebo nové fantastické mož
nosti, které by nám přinesly pokroky v oblasti kvantové fyziky. 
Mám tím teď na mysli to, že bychom se možná naučili překoná
vat obrovské vesmírné vzdálenosti jakýmsi "rozdvojením se", 
podobně jako toho jsou schopny fotony. Dva fotony letí rychlos-
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tí světla každý jiným směrem, jsou od sebe nesmírně daleko, 
a přesto jeden na druhý reagují. Myslím, že se dostáváme ve 
Svfch úvahách opravdu až na hranici fantazie, a co je dál, netu
šíme. Napadají mě slova apoštola Pavla: "Co oko nevidělo a ucho 
neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, 
kdo ho milují." (I.Kor 2,9) Snad tady někde začínáme tušit hra
nice mezi přirozenem a nadpřirozenem, existuje-li vůbec taková 
hranice. 

Josef: Pronikání do vesmíru je dalším takovým rozhraním 
mezi starým a novým, za Galilea ještě nepředstavitelným. 

Pavel: Pronikání do vesmíru je obrovská výzva, kterou jsme 
dříve tak intenzivně nevnímali. Není mi jasné, jestli je naše 
působnost ohraničena touto Zemí, nebo se nám otevírá příleži
tost pro expanzi nejen do blízkého kosmického prostoru, ale 
i do vzdáleného vesmíru. K nejbližší hvězdě je to přes čtyři svě
telné roky, a neznáme ani teoretickou možnost, jak by se rychlo~t 
světla dala dosáhnout.,. -tím méně překročtJ. -Stejně ale vesmír 
bude vždy pro lidskou mysl úžasná výzva, obzvlášť když víme, že 
je starý 12 - 15 miliard let, že je v něm přibližně 125 miliard gala:. 
xií a v každé jsou miliardy hvězd. Myslíš, že stojíme na prahu 
nějakého obrovského průlomu pronikání do vesmíru, který si 
zatím ani dobře neumíme představit? Podobně jako by si lidé 
před dvěma tisíci lety, nebo ještě před pěti sty lety neuměli pře
stavit raketoplán a internet? 

Josef: I když přistání na Měsíci bylo obrovským úspěchem 
člověka a technologickým zázrakem, zařadil bych tento výkon 
spíše do kategorie historických rekordů, jako byly např. stavby 
pyramid, dobytí zemských pólů a první výstup na Mount Eve
rest. Po vystřízlivění z prvotního nadšení se ukazuje, že vesmír, 
dokonce i planety naší vlastní sluneční soustavy, kromě Marsu, 
jsou prakticky nedosažitelné- a neobyvatelné. A to i přes pláno
vané přistárll člověka na Marsu ke konci první poloviny tohoto 
století. Vědecko-fantastické romány s mezigalaktickým cestová
ním nemají problémy. I v populárně-odborných pořadech se už 
mluví o rychlostech, které překračují rychlost světla. To vše jsou 
zatím jen fantazie. Ale je také pravda, že nás nic neomezuje více, 

- 137 



než omezenost naší vlast:ú představivosti, Podle Schroedingero
Vých rovnic by bylo možné být přítomen ve stejném okamžiku 
na více místech, Zatím tc bylo dokázáno na fotonech a na elek
tronech .. Bylo by tedy konceptuálně možné, že bychom mohli 
přenášet své fyzické tělo, tj. svou hmotnost, nejen informaci, jak 
o tom už byla řeč. Zatím jsme však na úrovni mechanické rake
ty, která letí v definovaném prostoru a času určitou rychlostí. Zda 
budeme schopni v budoucnosti vstoupit do jiné reality, kde -ves
mír už nebude pro nás neproniknutelný a bude možné překonat. 
fyzické bariéry prostoru a času, je zatím naprosto utopické myš
lení. 

Pavel: Obávám se, že je to pro mne nepochopitelné a nepřed
stavitelné. 

Josef: Málokdo si to dokáže představit, a pochopit možná 
dokonce zatím nikdo. 

Pavel: Pokud by platilo i na úrovni větších těles a organismů 
to, co plat(na úrovni fotonů, že jsou každý jinde, ale přesto jsou 
na sobě závislé a reagují na sebe, mohl by to snad pro nás být 
záblesk kvalitativního průlomu, kdy najednou miliardy světel
ných let nejsou nepřekonatelnou bariérou. 

Josef: Einstein říká, že není žádná minulost, přítomnost 
a budoucnost, že je jenem jedna realit~. To je ovšem mimo naši 
fyzickou zkušenost. Když se na univerzitě studenti učí základy 
kvantové mechaniky a teorie relativity, stěžují si, že si nedovedou 
představit např. rozpínání nebo smršťování prostoru. Učitelé jim 
na to odpovídají: "Nepředstavujte si to. Přestaňte se neustále 
konfrontovat se svou osobní zkušeností. Os~bní zkušenost je 
zde irelevantní. Té se musíte vzdát, jinak nikdy Einsteinově fyzi
ce neporozumíte. Je to věc faktů, která vycházejí matematicky 
a jsou potvrzena expe::-imenty. My tato fakta musíme uznat, 
i když si je nedovedeme představit." V tomto smyslu jsme žádá
ni udělat ještě další skok do tmy, který jde za Einsteinovu fyzik].l. 
Kvantová fyzika a mec:ianika je ještě daleko. provokativnější. 
Podle Einsteina " strašidelnější" , a !o v tom smyslu, že jsme vta
hováni svým poznáním do úplně jiného, rozdvojeného světa, 
aniž se v něm ale ztrácíme. Neztrácíme svou identitu, jen se pro-
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hlubuje naše poznání a chápání. Tím rosteme a dozráváme. Ale 
cháperee také to, že cesta za poznánímpikdy neskončí. Význam
ný biolog lB.S. Haldane (1927) se vyjádřil, že vesmír je nejen 
záhadriější, než si představujeme, ale i záhadnější, než si kdy 
budeme moci představit. 

Pavel: Jedna věc je, že rosteme a dozráváme, jak říkáš, druhá 
věc je, že tento proces se v poslední době až neuvěřitelně 
zrychluje. 

Josef: Je to exploze poznání. My se tu pokoušíme konfronto
vat víru s vědou. Pátráme, kam vede nebo by mohla vést cesta 
vědy a technologie. A to porovnáváme s tím, jak na to reaguje 
naše víra. Věda a technologie jsou orientovány řekněme pozem
sky, pátrají v čase a prostoru, kdežto víra je orientována vertikál
ně. Několik věcí se mi zdá jasných. Především to, že ani naši 
potomci nedosáhnou na zemi nesmrtelného života. I kdyby si 
mohli vyměňovat tělo podle libosti, jednou se kontinuita infor
mace přeruší nebo alespoň může přerušit. Stále nám také není 
jasné, jestli může zde na zemi pokračovat kontinuita vědomí, 
i když snad ano. Dost se mluví o klonování, ale to nevede 
k nesmrtelnosti, klonováním se produkuj! nové bytosti. I kdy
bych si z těla vyňal buňku, nechal ji vypěstovat v nějaké umělé 
děloze, až by z toho byl třeba malý kluk, tak to nebudu já. Bude 
to můj syn, nebo snad bratr - můj stejnojaderný bratr. Jenom 
uměle "vypěstovaný" a přivedený na svět desítky let po mně.Ale 
bude to jedinec se švou vlastní myslí a svobodou rozhodování. 
Nebude to mé druhé já! 

Pavel: Jeden můj přítel měl zajímavý postřeh ohledně mož
ností zneužití tohoto postupu, například naklonováním žoldnéř
ské jednotky jakýchsi supervojáků. Říká, že takového ~neužití by 
se neobával, protože vyprodukovat takovou žoldnéřskou jednot
ku by trvalo velmi dlouho, alespoň dvacet let, a je mnohem jed
nodušší naverbovat budoucí žoldáky mezi chudými a bezprizor
ními lidmi. Je to levnější a hlavně rychlejší. Za. důležitější pova
žuje spíše etické a právní otázky spojené s možným budoucím 
klonováním. Bude asi nezbytné lépe a přesněji definovat, co je 
lidský život. Pok~d si ze svých buněk naklonuješ další bytost, 
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bude mít dědická práva? V jakém právním vztahu bude k tvým 
normálním dětem? Budou ve svých právech upřednostněny děti 
zplozené přirozenou cestou, nebo naklonované? Nebo jiný pří
klad. Co když si někdo naklonuje svého dvojníka jenom proto, 
aby později mohl použít jeho tělesné orgány? Byla by to vražda? 

Josef: Ano, to jsou nové aspekty morálky, které se později 
odrazí v právu. To se děje už dnes. Vezmi si umělou inseminaci, 
nebo příklad, kdi si žena na donošení dítěte najme jinou ženu, 
která je ve své děloze donosí a porodí. To už se stalo. Obě ženy 
si pak na dítě dělaly nárok a právnicky se to řešilo. Mně klono
vání v principu vadí a chci doufat, že především u lidí nebude 
nikdy schváleno. Ale co se týče zdokonalování lidské mysli 
a vytváření pomůcek, které toto zdokonalování podporují, jako 
třeba dříve vynález dalekohledu nebo později mikroskopu, s tím 
souhlasím. Důležité je, aby tě to nezbavilo svobody rozhodování, 
abys zůstal sám sebou, stále toutéž osobností. 

Mluvili jsme ale o prodlužování lidského života nejdříve při
rozenými metodam(jako je lékařská péče či životospráva, přes 
používání implantovaných pomůcek až po utopistické vize, kdy 
bychom byli defmováni informací, kterou by bylo možno přesa
dit i do technologického, neživéno objektu,který byl nositelem 
našeho vědomí. Je toto pokračováním evoluce? Začalo to Big 
Bangem před patnácti miliardami let, pokračovalo to formová
ním hmoty, transgresemi evoluce neživé hmoty v evoluci biolo
gickou, a dále - s příchodem Homo sapiens, (člověka "moudré
ho") - v evoluci kulturní) či intelektuální. A nyní se snad "pro
bouráváme" do dalšího stadia, l<:de bude dominovat evoluce spi-

. rituální.. Zkusme si to přiblížit dvěma obrázky. 
Diagram 1 znazorňuje exponenciální průběh evoluce od Vel

kého třesku po současnost. Mnoho je nám už známo o minulos
ti, ale téměř nic o budoucnosti. Přítomnost se dá přirovnat 
k povrchu sféry, která se od prvopočátku jako nafukovaný balon 
rozpíná a uzavírá v sobě vše, co se už stalo. Jen povrch této sféry 
je "živý". Jen zde se věci dějí. Nebo bychom mohli tuto situaci 
přirovnat k rozpínajícímu se kmeni stromu, kde je ale živé jen 
jemné předivo buněk hned pod kůrou. Dřevo uvnitř kmene je už 
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mrtvé, i když má pro život stromu význam. Podobně i přítomnost 
je takovým předivem rozvíjející se reality. Informace o minulosti 
existuje jen ve zkamenělinách uložených hornin, v šedi archivů, 
ale hlavně v naší mysli. A budoucnost? Ta sice ještě neexistuje, ale 
tím bychom tu otázku neměli smést pod koberec. Budoucnost 
lze defmovat jako ještě nerealizovanou přítomnost, ale její obsah 
lze stěží i jen tušit. Co se týče fyzického vývoje vesmíru a naší 
planety, ta je předpověditelná. Spojitost minulosti s přítomností 
ji už dopředu determinovaly. I vývoj člověka a lidské společnos
ti je rámcově předpověditelný, promítneme-li biologické a histo
rické trajektorie do budoucnosti, i když je pravda, že faktor svo
body lidské vůle a nová poznání budoucí křivku vývoje ještě 
hodně pozmění. Celé prognostické školy se dnes pokoušejí 
nastínit, kudy se lidstvo bude ubírat. Avšak úvahy jejich přestavi
telů jsou často jen technologické povahy, co lze docílit genetic
kým inženýrstvím, sestrojením kyborgů a podobně. (str. 142) 

Diagram 2 zachycuje historii Země po stránce biologické. 
Žiyot se vyvíjel po stránce "genové", to ie v chromozomech 
zakódovaných informací (genech), které řídí vývoj jednotlivce 
od oplodněné buňky až k dospělému jedinci. U vyšších živoči
chů vývoj pokračoval i po stránce "para-genetické", kdy se nový 
jedinec musí nejprve učit od rodičů či druhové skupiny, jak pře-· 
žít ve svém prostředí. Bez této "školy" by zahynul. (Např. mladý 
dravec se učí od rodičů, jak chytat kořist). Čím vyšší organismus, 
tím delší "výuka" mladých. Třetím stupněm je evoluce "meta
genetická", aplikovatelná jen u člověka. Ta umožňuje člověku, 
aby v budoucnu svou druhovou evoluci sám řídil. (str. 143) 

Organická evoluce je tu naznačena až po druhou transgresi, 
kdy došlo k procitnutí lidské mysli. Kulturní evoluce vede přes 
zemědělství, architekturu, ftlozofii a vědu až k rychlé expanzi 
noosféry. To je_doména závratně rychlého šíření informací, 
poznání a schopnosti komunikovat. I tato oblast prošla stupni 
vývoje od používání primitivních nástrojů (tam-tam, telegraf, 
telefon, e-mail) až k dnešnímu stavu téměř úplného propojení 
každého s každým, kdekoli na světě i mimo planetu. Dosáhli 
jsme technologického stupně, kdy každý z nás může být identi-
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BUDOUCNOST 

Kolonizace Marsu 
Stabilizace lidské populace 
Člověk na Marsu 
Změna klimatu pokračuje 10 

1 

PruTOMNOST O' ~~~~~~~~ ,- ll.září 2001 

MINULOST 

1 Bil. 

10 Bil. 

Průsečík času 

Komunikační superdálnice 

Informační revoluce 

Vedecko-teclmická revoluce 

Průmyslová revoluce 
"Objevení AmerikY" 

Rozvoj Evropské Civilizace 

Pád Římské říše 

Zemědělská Revoluce 
Romo sapiens 
~orie 
h\ --o e'l'umeru 

Homo erectus 
Nw\je 

\ 
Aus~ithecus 
Savci (opice, lidoopi) 
Zánik dihosauru __ L_ 
Vznlk života \ 
Vznlk sluneční soustavy 

Velký třesk (V~vesmíru) 
\ 

diagram 1 

Přítomnost si lze představit jako obálku tlakové vlny, která nás unáší z minulosti do 
budoucnosti. Časová stupnice (i'oky) je logaritmická. 
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OMEGASFÉRA 
~>.. 
!S~ 

~~ 
KOSMICKÉ SJEDNOCOVÁNÍ? '$ O 
TRANSFOR..l\iANCE LIDSKÉ PlŮROZENOSTI? ~ ~ 
ČLOVĚKEM ŘÍZENÁ EVOLUCE ff 
BIO-SOCIOLOGICKÁ SEBEORGANIZACE f I 

'" .... TŘETÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '!;~- - - -iRAŇSGŘÉŠĚ -
SPRÁVA A ŘÍZENí BIOSFÉRY -4;1 
~ORMACEANDKOMUNmACE ď 

VEDA-TECHNOLOGIE .;;s 
FILOSOFIE ""~ 

PÍSMO "i;> 

~ď ~ 
;./ . .#' 

.,,0 ~ 
.:t7"i;> ~(j 

1:;')1 
HOMOSFÉRA 

~ --4i HOMO-CLOVEK DRUHÁ 
- - - - - - - ď - - - - - - - - - - - - - -fRAŇSGŘĚŠĚ-

~ VYNoŘENÍ MYSLI 

t P~HŮDCI ČLOVEKA 
l§' PRIMATI 

R OBRATLOVCI 
tj BEZOBRATLí 

J 
~ 

MINEROSFÉRA 

BIOSFÉRA 

VZNlKVESMÍRU POčÁTEK 
-------------~iKi~K--------------------------

diagram 2 

Tři historické transgrese (vývojové přechody světa, včetně člověka) 
Kosmická evoluce, která započala výtryskem čisté energie (velký třesk), ztvárnila se 
v hmotný, posléze oživený vesmír; který se v člověku spirítualizuJe. Proces není ukončen, 
ale zrychleně pokračuje. 
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flkován v každém okamžiku kdekoliv na světě ("global positio
riing system" - GPS). Žijeme ve fázi totální globalizace, s netaje
ným záměrem úplné kontroly biosféry a všeho co obsahuje, včet
ně nás samých. Tato sitaace je zralá pro totální sebedestrukci 
nebo pro posun do třetího stadia evoluce, stadia spiritualizace. 
V tomto stadiu by se měla uskutečnit bio-sociologická sebeorga
nizace lidstva, kdy člověk začne určovat svůj další vývoj. Po strán
ce biologické tato sebeřízená evoluce už začala umělým oplod
ňováním, přenášením ~enů a eugenickými manipulacemi. Mrav
ní a duchovní proměna, ta nezbytná a očekávaná "METANOIA" 
hlava srdcí však zůstává, jako obvykle, pozadu. Náš svět se ale 
nepohne dopředu, dokud mravní a duchovní proměna biotech
nologickou evoluci nedostihne a nakonec nepředčí. 

Je to skoro nepředstavitelné, ale jednou by mělo dojít ke 
stavu. "mysli nad hmotou", duchovna nad fyzikálním světem. 
Jinými slovy, k přetvoření lidské přirozenosti. Snad to je koneč
ným účelem dlouhého procesu proměn ze stavu čisté minerálÍú 
sféry, sféry fyzického světa (Alfa), přes biosférJ.1., směřující ke 
stavu čistého ducha (Omega), který Chardin nazývá konečným 
cílem vesmírné evoluce. V křesťanské náboženské terminologii 
tím dojde také k proměně a vykoupení hmotného světa. Bude-li 
to ještě za trvání tohoto světa, nebo až po jeho zániku, ví sám 
Stvořitel: 

I'5Krist·us je viditelný obraz neviditelného Boha ... i"6neboť 
v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditel
ný i neviditelný ... a všechno je stvořeno skrze něho a pro 
něho ... 170n předchází všechno a všechno v něm spočívá ... 
2°aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak 
na zemi, tak v nebes:ch - protože smíření přinesla jeho oběť 
na kříži. (Koloským :,15-20) 

Náš anglický text je ještě lapidárnější: 16Bůh stvořil celý ves
mír skrze něho (Krista) a pro něho ... A opět: 2°Skrze Syna pak 
Bůh rozhodl přivést celý vesmír k sobě ... 

Podle našich diagramů by se mohlo zdát, že se všechno pro 
bl!doucí pokolení rýsuje př1:močaře a v pozitivním světle. Znovu 
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si ale musíme připomenout, že evoluční pokrok se vždy usku
tečňoval přes velké, někdy globální katastrofy. T~dy i v tom 
budoucím socio-politickém a spirituálním vývoji lidstva to nebu
de vždy hladká a příjemná jízda. Ve hře jsou i rozkladné a nedob
ré ideje. Ty jistě i v budoucnu na čas. převládnou a způsobí 
nesmírné škody a utrpení. O tom snad není třeba moc přesvěd
čovat. 

Pavel: Díky vědě si začínáme uvědomovat, že sama hmota se 
stává "méně hmotnou", než jsme si mysléli. Kvantová fyzika nám 
o hmotě říká, že hmota není tím, čím se nám jeví. Hranice mezi 
materiálním a nemateriálním se začínají rozostřovat, jedno může 
přecházet v druhé. Je to záhada, ale pro současnou kvantovou 
fyziku je to veliká výzva. My raději zůstaneme u fllozoflckého 
rozlišení, že realita stvořená je jiná než realita Stvořitele. 

Josef: Ale doufejme, že i my, ty i já, se v našem vlastním evo
lučním procesu postupně spiritualizujeme. Máme to přímo za 
úkol. Ubíráme se směrem k absolutnímu duchovnu, kterým je 
náš Stvořitel, ale nesplyneme s ním. I lidstvo směřuje ke svému 
Tvůrci, jako magnetická střelka směřuje k severnímu pólu. Celý 
evoluční proces se tedy ubírá od Chardinova bodu Alfa (Velký 
třesk?) ke konečnému bodu Omega, kdy se celek stvoření pře
mění ve spirituální realitu. 

Víme, že fyzický vesmír. bude postupem času entropicky 
degradovat, což znamená, že jeho tepelná energie se nakonec 
rozptýlí. Mluví se i o opaku Velkého třesku ("Big crunctI"), kdy 
by se rozptýlená hmota a energie začaly postupně, ale stále rych
leji smršťovat, a vesmír by se tak dostal ke svému prvopočátku, 
to je do stavu, v němž vznikl v okamžiku Velkého třesku. Nedáv
no ale proběhla tiskem zpráva, podle níž astronomové dokázali, 
že vesmír není nesmírná koule (sféra), ale že je plochý, podobně 
jako je plochá naše galaxie.A plochý vesmír se prý bude rozpí
nat donekonečna, až úplně vyhasne. 

Pro nás je důležité, že. "přítomný" vesmír dal vznik životu a ž~ 
biologická evoluce postupn~ dospěla až k evoiiIci spiritualizač~ 
ní. Tak i s.krze vesmírný vývoj jako druh směřujeme ke svému 
Stvořiteli. Usuzujeme, že Velký třesk nemohl nastat sám od sebe. 
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Na otázku, co bylo před Velkým_třeskem, co je mimo náš vesmír, 
mimo náš prostor a čas, a existuje-li někdo, kdo vše způsobil 
a řídí, věda neumí odpovědět.To je otázka logického závěru, dále 
vědecky nedokazatelného. Je to otázka víry. 

Pavel: Takže pravděpodobně proběhla evoluce abiotická, 
která přerostla v biotickou, pak kulturní a nyní snad i spirituální. 
Vývoj se, alespoň zdánlivě, stále zrychluje. Ale přemýšlím nad 
tím, co ty desítky a stovky generací před námi. Katolická církev 
mluví o očistci a že poté, je-li člověk spasen, vstoupí do věčného 
života. 

Vrátím se zpět k tomu, o čem jsme se bavili na začátku našich 
rozhovorů. Bude počátek třetího tisíciletí významným kvalitativ
ním předělem ve vývoji lidstva? Má pravdu Rafael Maher, když 
říká, že na zemi žilo, počítáno podle židovského kalendáře, 144 
generací, což je znak plnosti a dějiny se uzavírají? N_ebo se ději
ny neuzavřou, ale po Době národů, Době Izraele a Době církve 
přichází Doba Ducha svatého? Podle židovského kalendáře žije
me v roce 5760. Pod}e některých interpretů Písma má po době 
trápení nastat doba tisíciletého rozkvětu,než dojde ke konečné
mu dějinnému rozuzlení střetu dobra se zlem. Nemohlo by tě1Ili-

. to tisíci šťastnými léty být sedmé tisíciletí, do kterého podle 
židovského počítání vstoupíme za dvě stě čtyřicet let? Sedmé 
tisíciletí může snad být analogií sedmého dne, kdy Bůh odpočí
val poté, co stvořil svět. Také oba tušíme, že pro lidstvo právě 
příštích několik desetiletí bude rozhodujících. Z ekologického 
hlediska víme, že v této době se rozhodne, jestli lidstvo čeká veli
ká, člověkem zaviněná katastrofa, nebo se podaří prosadit zásad
ní obrat v našem vnímání okolního světa a chování se v něm 
i vůči němu. Možná příliš fantazíruji, ale vrtá mi to hlavou. 
A možná až po těch sedmi tisíci letech a po naplnění rozvoje lid
stva, které si neumíme ani představit, se bude moci každá lidská 
bytost s plným pochopením reality a také s plnou odpovědnos
tí rozhodnout svobodně pro Boha, nebo proti němu. Dojde ke 
konečné volbě mezi dobrem a zlem. Díky oběti Ježíše Krista 
bude lidem každý hřích odpuštěn, ale rozhodnutí, jestli chceme, 
aby nám bylo odpuštěno a my mohli být se svým Stvořitelem, 
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bude na svobodné volbě každého jedince. Myslím si, že by to tak 
nějak mohlo být na základě Ježíšova výroku: "Amen, pravím vám, 
že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rou
hání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá 
odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem." (Mk 3,28 - 29) 
Napadá mne ještě jeden Ježíšův výrok: "Poznáte pravdu a pravda 
vás učiní svobodnými." cr 8, 32) Tady někde možná skončí naše 
dlouhá pouť za bodem Omega - bu<ieme znát pravdu a budeme 
svobodní. Díky Kristu také budeme očištěni od každého hříchu, 
který jsme na své pouti spáchali, ale budeme se muset svobod
ně rozhodnout, že chceme patřit Bohu a k Bohu. 

Josef: To naše uvažování je uvažování o neznámé budoucnos
ti.Jsme vybaveni pouze svou zkušeností z osobního života a tím, 
co jsme si přečetli nebo s někým dříve diskutovali. To znamená, 
že jsme ve svých schopnostech předpovídat velmi omezeni. 
I když věřím, že takové úvahy určitě smysl mají. Kdesi jsem četl, 
jak před smrtí žádali moudrého rabína, aby jim ještě daroval 
poslední zrnko moudrosti. On prý zašeptal: "Všechno je jinak ... " 
To znamená, všechno se děje jinak, než jsme si představovali, 
všechno se ukáže jinak, než si představujeme. Ať se už počátek 
nového tisíciletí představí nějakým zásadním přelomem nebo 
ne, vývoj bude skrze nové objevy a katastrofy pokračovat smě
rem spiritualizace. Myslím ale, že lidstvo stále naléhavěji potře
buje na své plavbě lodivoda. Nevím, vrátí-li se, podle příslibu, 
brzy náš Pán, nebo ukáže-li se být naším průvodcem např. bib
lický kód (viz následující kapitola), nebo bude-li, podle starého 
rabína, všechno úplně jinak. Zůstaňme pozorní a vnímaví. Dáve
jme si pozor na přílišné přivlastňování zásluh za to, co jsme 
dokázali. A nezapomínejme dávat do pořádku svůj vlastní dům, 
tuto planetu, kterou jsme už hodně poničili, zranili a zaneřádili. 

Pavel: Už za Abraháma byly přepásány a ničeny pastviny, 
odlesňována krajina. Ale dělo se to v měřítku lokálním nebo regi
onálním. Dnes to činíme v globálním rozsahu. I proto možná 
potřebujeme, jak říkáš, lodivoda. Ale zdá se, že naše možnosti 
jsou dnes už tak veliké, že další velká selhání by měla strašné 
následky. Taková situace, která by ohrožovala celé lidstvo, zatím 
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v dějinách nenastala. Proto nás to asi vrací znovu a znovu zpět 
k úvahám o naději v pomoc Prozřetelnosti.' 

Josef: Prozřetelnost nám však pomáhá stále. Máme tu po tisí
ce let desatero, bibli, historickou zkušenost církve ... 

Pavel: Správně, Starý a Nový zákon mohou studovat mystiko
vé i historičtí odborníci a odkrývat stále nová poselství.A je fas
cinující, že bible stejně tak promlouvá i k prostému člověku, 
který toho o moderním bádání moc neví. Sice, řekněme na jed
nodušší rovině, ale promlouvá. 

Josef: Přitom tu ale stále je ta základní výzva, že my jednotliv
ci se máme snažit o osobní dokonalost a nečekat, až k tomu 
dóspěje celé lidstvo, Každý z nás byl stvořen jako jedinečný mik
rokosmos, zodpovědnýíVůrci za sebe sama.Možná, že jediná lid
ská bytost má větší cenu než celé státní útvary, než planeta i celý 
neživý vesmír, ač takové přirovnání musí nutně kulhat. Budoucí 
prosperita lidstva spočívá v jeho zduchovňování. To není nadne
sený požadavek. Například v době rozkvětu středověku společ
nost žila duchovněji v porovnání s dneškem. Od renesance se 
společnost začíná více orientovat na vnější svět. Roste touha po 
rozkoši, bohatství, vybraných jídlech a po dobrodružství. Snad je 
to také jedna z nezbytných výchylek vývoje, ale v přítomné době 
probíhá masová despiritualizace společnosti. Mocllrti' doba ledo
vá. To neznamená, že dnes nežijí duchovní velikáni a dobrý kvas 

. hluboce oduševnělých lidí, "sůl země", ale je jich relativně méně. 
Pavel: Mluvíš o potřebě určitého spirituálního zakotvení, 

a s tím nakonec souvisí i další rozvoj lidstva. Ve středověku lidé 
stavěli krásné katedrály, ale bylo to možné proto, že si tak přál 
panovník nebo církev. Bylo tedy možné omezit svou krátkodo
bou spotřebu za účelem dosažení vyššího cíle. Ještě zřetelnější je 
to na příkladu architektonického skvostu v Indii - Tádž Mahalu. 
Jenže panovník tehdy svou zemi stavbou této přepychové hrob
ky z bílého mramoru úplně vyčerpal, a když se chystal postavit 
druhou takovou stavbu, jeho syn ho prohlásil za nesvéprávného 
a vsadil do domácího vězení. Dneska mi připadá ochota omezit 
svou spotřebu ve jménu vyššího cíle velmi malá. Na druhé stra
ně ale je fakt, že z~padní společnost je demokratická a prosadit 
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u voličů zvýšení daní ve jménu nějakého vzdálenějšího cíle je 
těžké. Politikům se do toho navíc moc nechce, protože by risko
vali nepřízeň voličů v příštích volbách. Přitom by nemuselo jít 
právě o katedrály, ale o realizaci výzvy, která by přesahovala naši 
bezprostřední spotřebu, konzum a sebestřednost, například 
dříve zmíněný globální Marshallův plán nebo investice do ves
mírném výzkumu. 

Josef: Když se podíváš na statistiky, kdo pomáhá rozvojovému 
světu, tak jsou to nejen státní instituce, ale také nevládní organi
zace. Tedy lidé jsou stále ještě schopni omezit aspoň částečně 
svou spotřebu ve jménu solidarity a altruismu. Velmi úspěšně 
například běží tzv. adopce na dálku, která se, myslím, rozbíhá 
i v České republice. Dárce v rozvinuté zemi se dobrovolně zavá
že přispívat na stravu, ošacení a vzdělání dítěte po dobu mini
málně jednoho roku ve výši 12 až 20 dolaru měsíčně. A díky 
tomu jedno dítě v rozvojové zemi může důstojně žít a vychodit 
školu. Mezi dárcem a příjemcem obvykle vzniká silná citová 
vazba, a je to tedy příklad velmi konkrétní pomoci, určené kon
krétnímu jedinci, a navíc je tu téměř vyloučena zpronevěra daro
vaných peněz. Do této akce jsou dnes už zapojeny statisíce, 
možná miliony lidí. 

Pavel: Zatím jsou to kapky v moři, které ještě nemají sílu slít 
se ve větší proud - program, který by byl schopen zlepšit úděl 
chudých v rozvojových zemích. 

Josef: Svět zkrátka potřebuje více idealistů. Stát se skládá 
z voličů. Když voliči nechtějí, politik něco takového nenavrhne. 
Chce to morální obrodu v národě a ve společnosti, jakkoliv to 
může znít zprofanovaně. Jinak bude stále úzká skupina rozhodo
vat o tom, jaký program se bude realizovat a jaký se realizovat 
nebude. 

Pavel: James Truslow Adams napsal v Americkém eposu: 
"Praktikové' se vzdali idealismu ve prospěch blahobytu, a připra
vili nás o obojí." 

Josef: To je krásný citát. Pro dnešek bychom tedy mohli naše 
povídání zakončit známou výzvou z bible: "Hledejte především 
boží království a spravedlnost, a všechno ostatru vám bude při-
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dáno." (Mt 6,33) Budeme-li se tomuto příkazu vyhýbat, přijdeme 
. o vše podstatné. Budeme-li však této výzvě věrní, nebo se o to 
aspoň upřímně snažit, Bůh nás pozvedne k výšinám, o kterých se 
nám ani nesní. Jste bohové, zdůrazňuje Písmo svaté. a 10,34; ŽL 
82,6) A Kristus říká: "Nazval jsem vás přáteli." a 15,15) Tedy už 
ne služebníky, ale přáteli, bratry, podílníky na jeho božství. Cesta 
je otevřena. To je, myslím, smysl završení celé evoluce. 

Pavel: Znovu mne napadá již zmíněný Ježíšův výrok: "Pozná
te pravdu, a pravda vás učiní svobodnými." a 8,32) Jak se rozši
řují hranice našich vědomostí, rozšiřují se také hranice naší svo
body. 

Josef: O to jde. Být svobodní. Naše tělo je vázáno gravitací 
a toužíme se od jakéhokoliv omezení osvobodit. Zatím jsme se 
domnívali, že je to možné jen po smrti, v po smrtném životě.Ale 
k osvobození směřujeme i evolucí, evoluce není nic proti boží 
vůli. Vidíme, že v procesu evoluce vzrůstá indeterminismus, mož
nost volby. Neživá hmota je přísně deterministická. Živá hmota 
už je méně deterministická, a ten determinismus stále slábne od 
nejjednodušších živých forem až po savce, primáty a konečně 
člověka. Ale ani člověk není zatím úplně svobodný. Čím více nás 
determinuje jídlo, sex, touha po moci, slávě či bohatství, tím 
méně jsme svobodní. Záleží na našem spirituálním růstu, do jaké 
míry budeme svobodní. To nás učí nejen křesťanství, ale všechna 
světová náboženství a jejich mystikové. 

Někdy si ani rozum neví rady ... 

V době, kdy jsme v misii sv. Pavla po dlouhýcb večerecb 
filozofovali, diskutovala Amerika o senzačním, ale zároveň 
zábadném objevu (viz následující lnfobox). Josef si několik 
týdnů před odjezdem do Arktidy v knibkupectví problížel 
novou knibu, Tbe Bible Code od Drosnina. Její výtisky zabí
raly celé plochy výkladnícb skříní a New York Times knibu po 
mnobo týdnů vedly jako jeden z nejžádanějšícb "bestsellerů~ 
Přesto si ji Josef tebdy nekoupil Zanedlouho mu ale kniba 
přišla poštou od knižnfbo klubu "Book of tbe Montb", které-
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bo byl členem. Josef se ohradil, že si knibu neobjednal, ale 
klub mu v zápětí odpověděl, aby si ji tedy ponecbal darem. 
Tak se, jaksi proti své vůli, začal Josef seznamovat s temati
kou, která, nutno přiznat, vzbuzovala podezřenf. V té době 
už existovaly překlady do mnoba jazyků a vyšla také blubší 
analýza celébo jevu od Jeffrey Satinovera - Cracking tbe Bible 
Code. Teprve tato seriózně analytická kniba Josefa přesvědči
la o skutečné závažnosti "objevu". Divil se proto, že Pavel 
doma, v České republice, nejen o knibácb, ale ani o tomto 
zvláštním odhalení nic nevěděl Česky tyto knihy nevyšly, a 
rovněž se o tomto fenoménu v té době domácí tisk nezmínil. 

Není tedy divu, že se biblický kód stal jedním z prvnícb 
námětů rozbovorů v naší severské samotě. Rozvažovali jsme 
však, zda toto esoterické téma máme zařadit do našicb jinak 
"pozemskýcb a více méně racionálnícb" dialogů. Oproti radě 
s námi dobře smýšlejícícb přátel, kteří se obávali o naši repu
taci, jsme kapitolu o biblickém kódu nevypustili. Jde o infor
maci, která provokuje k přemýšlení, aniž nutí k akceptovánf. 
Kdysi jsme s kolegou, matematikem, bovořili o UFO. Zeptal 
jsem se bo trocbu ironicky: "A ty bys takovýrit bácborkám 
věřil?" "Nevěřím, ale připouštím, že by něco takovébo moblo 
existovat, " řekl bez vzrušení kolega. Profesor David Kazbdan, 
šéf matematickébo oddělení Harvardské univerzity odpově
děl novinářům při interview: "Tbe pbenomenon is real; wbat 
it means is up to tbe individual. " ade o skutečný úkaz; jak si 
bo vyložit je na každém jednotlivci.) Odpovědí této nepo
chybné vědecké autority se tedy zaštítíme i my. 

Základní informace 

Co je biblický kód? 
Biblický kód je údajně skrytá, podrobná a přesná infor

mace o osobách a událostech dávno minulých, přítomných 
a budoucích. Zdrojem této informace je původní hebrejské 
znění pěti knih Mojžíšových, tzv. Tóra (nebo Pentateuch), 
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které tvoří začátek Starého zákona. Tyto knihy byly u Židů 
vždy ve zvláštní posvátné úctě a podle ústní tradice byly 
Bohem přímo nadiktovány Mojžíšovi na hoře Sinaj. V dalších 
knihách Starého nebo Nového zákona tento kód zatím obje
ven nebyl. Biblický kód je "ekumenický". Skryté informace 
jsou dostupné každému, kdo ovládá hebrejštinu, je schopen 
pracovat s počítačem a rozumí vyšší statistice. jen informace, 
které obstojí v přísném statistickém testu, mohou být poklá
dány za věrohodné. 

Historie biblického kódu 
Židovští mystikové odedávna věřili, že kniha Zákona 

(Starý zákon) skrývá moudrost, která je zjevována jen zasvě
ceným. Umění či schopnost, jak číst bibli mezi řádky, se pře
dávala od učitele k žáku po celou historii židovského nd-roda, 
hlavně však po zničení Jeruzaléma (skryté učení kabala a tal~ 
mudská tradice). 

V 18. století židovský "!ludrc zvaný Génius z Vilny řekl: 
"Platí, že vše, co bylo, je a bude do konce času, je obsaženo 
v Tóře, od prvníbo slova do posledníbo. A nejen pouze v obec
ném smyslu, ale až do detailu každého druhu a každého 
jedince, a až do jednotlivosti všeho, co se mu přihodilo ode 
dne jeho narození až do konce." (Drosnin 1997) 

lsaak Newton se také snažil najít v bibli kód a považoval 
to za důležitější, než svou teorii o vesmíru. Byl to první 
moderní přírodovědec, muž, který propočítal mechanismus 
fungování slunečnibo systému a objevil gravitaci. ls~ak New
ton byl přesvědčen, že je v bibli skrytý kód, který bY odhalil 
i budoucnost. Naučil se hebrejsky a strávil polovinu života ve 
snaze skrytý kód najít. Newton si byl jistý, že bible a vskutku 
celý vesmír je "kryptogram sestavený ]!rozřetelností". 

Newton kód v bibli nerozluštil. Podařilo se to až ve dvacá
tém století. Na to, že bible obsahuje dekódované informace 
a snad i důležitá poselství, poprvé upozornil rabín Michal 
Weismandel, původem ze Slovenska. Bylo to po druhé světové 
válce. Po neuvěřitelně zdařilém útěku z vlakového transportu 
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směřujídho do vyhlazovadho tábora, v němž zahynula jeho 
rodina, skrýval se Weismandel po léta před nacisty a podle 
staré rabínské tradice se ve svém úkrytu oddával studiu Tóry. 
Objevil, že když se na začátku knihy Genesis přeskočí padesát 
písmen a pak dalších padesát a tak dále, dávají první písme
na textových úseků slovo" Tóra". Stejná sekvence vede ke slovu 
"Tóra" také v druhé knize Exodus. Podobně je tomu i ve čtvr
té knize Numeri a v páté knize Deuteronomium, jenže hlás
kováno obráceně. Prostřední, třetí Mojžíšova kniha Levicitus 
neobsahuje slovo "Tóra", ale slovo "Bůh". jako by tím bylo 
naznačeno, že všech pět knih Mojžíšových (Pentateuch) smě
řují k Bohu. (reJje.ffrey 1997) 

V současné době se biblickým zakódováním zabývá profe
sor Eliyahu Rips z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. (Půvo
dem je z Ruska, tam byl před třemi desetiletími jako student 
na dva roky uvězněn, když demonstroval proti invazi vojsk 
do Československa v roce 1968.) 

Objevil v prvních pěti knihách Starého zákona skrytý kód, 
jenž odhaluje do detailu události, které se odehrály tisíce let 
poté, co byla bible napsána. Tento významný matematik 
usPěl, protože ho na stopu přivedly nálezy rabína Weisman
dela, ale hlavně proto, že měl k dispozici nástroj, který New
ton ani Weismandel neměli - výkonný počítač. Rips odhalil, že 
skrytý text v bibli je zakódován prostřednictvím určitého 
"časového zámku ". Ten nemohl být odemknut, dokud nebyl 
vynalezen počítač. 

Když Rips počítač použil, nastal průlom. Našel zakódova
ná slova, která se tam podle pravidel statistiky, to znamená 
nahodile, nemohla vyskytovat. Rips, společně s fyzikem Doro
nem Witztumem, sestavil komplexní matematický model, 
který s pomod počítačového programu vyvinutého johavem 
Rosenbergem potvrzuje, že Starý zákon je ve skutečnosti 
zakódován. Statistická pravděpodobnost tohoto zakódování je 
99, 998 procenta. 

Rips s kolegy se pokusili vystavit objektivnímu testu tvrze
ní Génia z Vilny, že jméno a životní události každého jedince 
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od narození po smrt jsou obsaženy v Tóře. Za pomoci počíta
če hledali, zda jména 32 židovských mudrců, vybraných 
z Encyklopedie velkých osobností Izraele od dob biblických až 
po moderní dobu, včet!lě jejich dat narození a úmrtí, jsou 
zakódována v první knize bible. Hledali také stejná jména 
a data v hebrejském překladu Tolstého" Vojny a mír" a v dal
ších dvou originálních hebrejských textech, které sloužily jako 
objektivní statistická kontrola tohoto zvláštního experimen
tu. V bibli hledaná jména a životopisná data zakódována 
byla. V knize" Vojna a mír" a ve dvou dalších knihách nebyla 
zakódována. Pravděpodobnost, že se zakódovaná informace 
objeví v knihách nahodile, byla 1:10 milionům. Autoři tak 
dokázali, že bible obsahuje zakódovanou informaci o minu
losti a budoucnosti způsobem, který je matematicky mimp 
možnost nahodilého výskytu, a tato informace nebyla nale
zena v žádném jiném textu. 

Rips s Witztumem a Rosenbergem napsali o svém objevu 
práci, kterou zaslali přednímu mezinárodnímu časopisu "Sta
tistical Science". Článek byl podroben třem důkladným recen
zím a všechny potvrdily, že matematicky postup neobsahuje 
chybu. Po psmi letech kritického zkoumání byla jejich práce 
v roce 1994 publikována. 

Jak lze zakódovanou informaci objevit? 
Jak biblický kód funguje, nevíme. Není zatím v silách vědy 

to vysvětlit. Ale také například existenci elektřiny jsme pozna
li o celá staletí dříve, než jsme ji mohli vysvětlit, a stále této 
fyzické st1e docela nerozumíme. 

Prvních pět knih bible je sestaveno jako obrovská křížov
kovitá hádanka. Mimo základní, každému čtenáři srozumi
telný text, jsou v bibli zakódována slova, která obsahují skry
tou informaci. Můžeme hledat v základním textu každé čtvr
té, nebo dvanácté, nebo padesáté písmeno apod., ta pak tvoří 
slovo nebo skupinu slov. Odkryje se tak skryté poselství. Napří
klad každé čtvrté písmeno v anglické větě: Rips ExplAineD 
thaT eacH codE is a Case Of adDing Every (fourth or twelflh 
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or fiftieth letter to form a word). Skryté poselství je "READ THE 
CODE" (čti kód). 

Ale je tu něco víc než jen kód tvořený přeskakováním pís
men. Křížením známého textu bible, slfrytého v původní verzi 
Starého zákona, dostaneme kompletní síť slova slovních spo
jení, nové zjevení (revelation). Existuje bible uvnitř bible. 
Bible není pouze knihou, je také "počítačovým programem ". 
Nyní může být vzkaz čten. 

Aby kód našel, vynechal Rips všechny mezery mezi slovy . 
a spojil všech původních pět knih Mojžíšových v jeden sou
vislý řetězec písmen, kterých je 304 805. Vlastně tím "resta~
roval" původní verzi Tóry, protože podle ústní židovské tradi
ce ji tímto způsobem Mojžíš obdržel od Boha na hoře Sinaj. 

Počítač hledá v řetězci písmen jména, slova a slovní vzta
hy skryté v pravidelně rozmístěných písmenech. Začíná u prlj
ního písmene Tóry a hledá každou možnou sekvenci - slova 
skrytá prostřednictvím písmen rozmístěných s mezerou), 2, 
3, až do několika tisíc. Pak vyhledávání opakuje, ale začne od 
druhého písmene bible a dělá to tak dlouho, až takto projde 
všechna písmena textu. Když najde počítač klíčové slovo, 
hledá k tomu vztaženou informaci. Postupně tak nachází 
jména, data a místa zakódovaná společně. Protože každé 
jméno a slovo lze touto metodou najít v obsáhlých textech - ať 
už z bible, nebo i jiných knih - důraz je kladen na blízkou 
konfiguraci hledaných jmen a pojmů. Např. Rabin (bývalý 
ministerský předseda Izraele), Amir (vrah Rabina), Tel Aviv, 
rok atentátu - všechno na stejném místě, v blízkosti klíčového 
slova. Počítač vyhodnocuje, jak k sobě slova přísluší, jak těsně 
se slova objevují společně a zda intervaly (přeskočenO mezi 
písmeny, která dávají hledaná slova, jsou v bibli co nejkratší. 

Rips vysvětlil, jak to funguje na případu války v Perském 
zálivu: "Počítač nejprve hledal jméno Saddam Husajn. Pak 
jsme hledali slova, která by se k tomuto jménu vztahovala 
a zda se vyskytují společně způsobem, který by byl matema
ticky významný. K pojmu "Perský záliv" jsme našli "Scudy 
s ruskými řízenými střelami", a datum, kdy válka začne, bylo 
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zakódováno společně se jménem Husajn. Slova vytváří kří
žovkovitou skládačku. Biblický kód tak obsahuje do sebe 
zapadající slova, která odhalují relevantní informaci: William 
Clinton - prezident; Hitler - nacisté; Kennedy - Dallas. Podle 
Ripse existuje nekonec"né množství informací zakódovaných 
v bibli. Pokaždé, když je nové jméno, slovo nebo slovní spoje
ní v kódu objeveno, je vytvořena křížovkovitá hádanka. Rele
vantní slova se kříží vertikálně, horizontálně i diagonálně. 

Tóra - prvních pět knih bible - nemůže být pro luštění 
kódu použita, pokud je její text zatížen chybami, např. při 
opakovaném přepisování v minulosti. Autoři biblického kódu 
proto používají univerzálně přijímaný hebrejský text z roku 
1008 našeho letopočtu. Ten je téměř totožný s fragmenty Sta
rého zákona, nalezenými mezi svitky od Mrtvého moře a sta
rými více než 2000 let. 

Co bylo dosud biblickým kódem odhaleno 
Že se v bibli kód nachází, bylo potvrzeno známými mate

matiky z Izraele a z univerzit Yale a Harvardu. Doron Witz
tum provedl rozsáhlý průzkum ohledně holocaustu, který je 
v biblickém kódu obsažen neobyčejně detailně. Například 
"Hitler" a "nacisté" jsou zakódováni společně se slovem 
"masakr". "V Německu" je zakódováno společně "nacisté" 
a "Berlín ". A muž, který řídil koncentrační tábory, 
"Eichmann" byl zakódován s "pecemi" a "vyhlazení". " V Osvě
timi" bylo zakódováno tam, kde zjevený text bible řiká "konec 
všemu živému ". Dokonce technické detaily jako "konečné řeše
ní" jsou v kódu uvedeny. Plyn, který Židy zabíjel, "cyklon B" 
byl zakódován se slovem "Eichmann ". 

Rips společně s Michaelem Drosninem, dřívějším investiga
tivním reportérem listu Washington Post a Wall Street journal, 
autorem knihy "The Bible Code", postupně našli na tisíc svě
tových událostí v bibli zakódovaných, mezi jinými např. aféru 
Watergate a Nixonův pád, velkou světovou krizi a pád akcií 
na burze v roce 1929, ale i další historické události. jedním 
z dramatických potvrzení existence kódu bylo zavraždění 

156 -

Jiccaka Rabína 4. listopadu 1995. Podobně bylo v bibli zakó
dováno zavraždění Anwara Sadata i Johna a Roberta Kenne
dyových. Bylo nalezeno přesné datum srážky komety s Jupite
rem, stejně jako je v bibli zakódováno datum začátku války 
v Perském zálivu. V případě vraždy J Rabina se dopředu nepo
dařilo odhalit z kódu jméno vraha a přesné datum, zjevný byl 
jen rok atentátu. Po atentátu se podařilo v bibli najít i jméno 
vraha (Amir), přesné datum (4. listopadu 1995) a místo (Tel 
Aviv). 
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Všichni vůdci ve 2. světové válce - "Roosevelt", "Churchill", 
"Stalin", "Hitler" - tam jsou. "Amerika" a "revoluce" a 1776 
(,,5536" podle židovského kalendáře) se objevují společně. 
"Napoleon" je zakódován s "Francie", ale také s "Waterloo" 
a "Elba". Komunistická "revoluce" v "Rusku", která změnila 
20. století, je zakódována s rokem 1917 (,,5678"), kdy se usku
tečnila. Velcí umělci a spisovatelé, vynálezci a vědci od staro
věku až po moderní dobu jsou také v bibli zakódováni. 
"Homér" je identifikován jako "řecký básnik". "Shakespeare" 
je uveden i s díly "Hamlet" a "Macbeth". Jsou zde uvedeni 
"Beethoven", ,,Johann Bach", "Mozart", "Rembrandt", "Picas
so". Podobně lze nalézt i "bratry Wrightovy", "Edisona", "Mar
coniho ". "Newton" a "Einstein" jsou oba v bibli zakódováni, 
každý se svým objevem. U "Einsteina" je zakódováno "teorie 
relativity". Ve skutečnosti plné porozumění vesmíru, teorie 
sjednoceného pole, která Einsteinovi unikla, byla asi také 
zakódována v bibli, a to už před 3000 lety. U jeho jména, kde 
se tato idea jednou objevuje, a také u teorie relativity, posky
tuje kód stejnou stopu: "Přidej pátou část. " Zjevně řešení, které 
Einstein hledal, nebude nalezeno v našem třírozměrném pro
storu, nebo v jeho čtvrté dimenzi - času, ale v páté dimenzi, 
která podle současného názoru kvantových fyziků existuje. 

Jsou tu zakódovány i úspěchy lidstva, jako např. přistání 
na Měsíci." Člověk na Měsíci" se objevuje společně s "vesmírná 
lod'" a "Apollo 11". Dokonce i datum, kdy Neil Armstrong 
poprvé vstoupil na povrch Měsíce, 20. července 1969,je v bibli. 
Armstrongova slova "Malý krok pro člověka, velký skok pro 
lidstvo" se ozývají skrytě i v textu bible. lam, kde je zakódo
váno datum vstupu na Měsíc, jsou slova, která kříží "Měsíc", 
uvedena v bibli takto: "Uskutečněno lidstvem, uskutečněno 
člověkem. " Vše je zakódováno v knize Genesis u slova "Apollo 
11 ", v místě, kde Bůh řfká Abrahamovi: "Vzhlédni nyní 
k nebesům a počítej hvězdy, můžeš-li je spočítat. " 

V červenci 1994 svět sledoval největší kolizi v našem solár
ním systému, jakou lidstvo kdy mohlo vidět. Kometa se srazi
la s planetou Jupiter silou větší než miliardy megatun třaska-
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vin a vytvořila ohnivé koule velikosti planety Země. Podle 
Drosnina byla kolize zakódována dvakrát, jednou v knize 
Genesis a podruhé v knize Izaiáš. Plné jméno komety "Schoe
maker-Levy", nazvané podle astronoma, který ji objevil v roce 
1993, se našlo na obou místech. V knize Izaiáš se objevuje 
přesné datum dopadu - 16 července. Událost, kterou astrono
mové předpovídali několik měsíců dopředu, předpověděl kód 
v bibli stejně přesně 3 000 let před tím, než se tak stalo. 

* * * . 
Josef: Právě jsme zhlédli americký televizní program "Bible 

Code" (Biblický kód), který chtěl být takovou objektivní repor
táží o celé té záležitosti, a teď přemýšlíme, jestli k tomu máme co 
říct ze svého laického hlediska. Oba jsme už četli knihu od Dros
nina "The Bible Code" a také obsáhlejší a kritičtější knihu od 
Satinovera "Cracking the Bible Code" (Rozluštění biblického 
kódu). Ten televizní program byl založen více na Drosninově 
podání. Zpočátku jsme byli oba jednostranně nakloněni při
jmout celou záležitost tak, jak to bylo v obou knihách podáno. 
Ale s odstupem jednoho roku se ozvaly v tisku kritické hlasy 
a teď jsme viděli tříhodinový televizní pořad. Také jsme z vlastní 
zkušenosti zažili, že lidé, kterým jsme o kódu vyprávěli, se na nás 
dívali s podezřením, je-li s námi všechno v pořádku. V nejlepším 
případě pokrčili rameny. 

Pavel: Mě zaujalo na dnešním televizním pořadu to, že vlast
ně i lidé, kteří tam vystoupili, kteří na toto téma napsali knihy 
a kteří se tím problémem zabývali dlouhodobě, se na některých 
základních věcech neshodnou. To mě mate, protože buď někdo 
z nich podvádí, nebo interpretace není tak jednoznačná. Víš, na 
co narážím. Jak v tom programu několik lidí dokazuje, že je 
nemožné, aby to vše byla shoda náhod. Jiný člověk tam zase nao
pak tvrdí, že mu vycházely zakódované informace i v jiných, 
nebiblických knihách. I když se nevyznám ve statistice a nemů
žu si to sám ověřit, přece se spíše přikláním k názoru, že na kódu 
něco bude. 

-159 



Josef: Jsme přece oba myslící a kritičtí lidé a nemůžeme se 
nechat tak rychle odradit, jak se říká "od boku vypálenými rana
mi". U mnohých odpůrců se prostě jedná o snahu znevážit celou 
věc, aniž ji sami podrobili důkladnému zkoumání. 

Pavel: Nechci tím říct, že bychom to měli pustit k vodě. Cel
kem bych bral, kdyby šlo například o spor, je-li ve Starém zákoně 
zakódováno jméno Ježíš Kristus, což je pro židovské kritiky 
těžko přijatelné tvrzení. Ale překvapilo mě, že i v tom fllmu, 
který byl očividně dělán v poslední době, někteří lidé stále ještě 
útočí na samotný fakt biblického kódu, který byl přece jedno
značně matematicky prokázán a je vždy znovu ověřitelný. 

Josef: Teď jsi naznačil dvě věci. Ověřitelnost biblického kódu 
a pak to, jestli se v něm vyskytuje jméno Ježíše Krista.Tak ty dvě 
otázky rozdělme. 

Pavel: Mně teď jde o tu ověřitelnost. 
Josef: Ta je důležitá, ze všeho nejdůležitější. Každá vědecká 

práce závisí na čestnosti a na pravdivosti údajů, a tedy na věro
hodnosti autoru, ale přesto musí být také objektivně reproduko
vatelná jinými vědci. Biblický kód, tento až uhrančivě zajímavý 
úkaz, byl po trojí recenzi světovými kapacitami publikován 
v prestižním časopise Statistical Science. To dalo biblickému 
kódu tu objektivní věrohodnost. Protože kdyby to bylo jen 
napsáno a ukazováno světu - podívejte se, tady jsou obrázky 
a tady jsou zajímavé vztahy - a nebylo to podrobeno té nejvyšší 
kritice od vědy samé, kterou dneska má lidstvo k dispozici, nebu
de to věrohodné. V tom fllmu bylo správně podotknuto, že ti, 
kteří Bible Co de oponují, si nedali tu práci, aby publikovali kri
tickou studii, kde by dokázali, že když vezmeš například telefon
ní seznam New Yorku, vyjdou ti obdobné informace. Čili dokud 
to oponenti tímto způsobem nevyvrátí, lze věřit, že to, co tato 
kritická skupina odborníků světového jména ve statistice a mate
matice objevila a tvrdí, že na tom prostě něco je. 

Pavel: Myslím, že máš pravdu. My ty naše úvahy můžeme veli
ce lehce odpíchnout od toho, že řekneme "je-li to pravda". Je-li 
to pravda, tak co to pro nás osobně i celé lidstvo znamená. 

Josef: Souhlasím. 
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Pavel: Takže se necítíme být povoláni rozhodnout, jestli to je 
pravda, ale múžeme na základě těch věcí, které dosud byly na 
podporu biblického kódu udělány, říct: předpokládejme, že je to 
pravda. My nemusíme být apoštoly pravosti biblického kódu, 
i když jsme osobně nakloněni tomu věřit. 

Josef: To je opravdu jen věcí dúvěry v čestnost vědeckých 
autorit , že my dva, sice vzdělaní lidé, ale ne odborníci v těchto 
disciplinách, můžeme celou záležitost přijmout jako věrohod
nou věc. 

Pavel: Mohu-li se pokusit formulovat svoje stanovisko, tak na 
základě těch dvou knížek a informací z internetu mám tendenci 
to brát vážně. Jinak řečeno, zdá se mi nepravděpodobné, že by si 
někdo dal takovou práci a že takoví profesoři a známí vědci by 
riskovali svou kariéru jenom proto, aby si z někoho udělali 
dobrý den. 

Josef: Anebo aby se třeba obohatili. Ten novinář Drosnin 
z toho asi má nejvíc, ten svou knížku vydal v mnohatisícovém 
nákladu, ale ostatní z toho asi nemají nic. 

Pavel: Ti ostatní hlavně riskuji reputaci, ne? 
Josef: Tvúrci televizního programu rozmlouvali s většinou 

těch autorú, kteří se podíleli na luštění biblického kódu osobně. 
Ale s tím ruským, resp. židovským vědcem, Elihu Ripsem, nemlu
vili, pouze ukázali jeho obrázek. Jeho vyjádření někdo přečetl, 
ale on rozhovor asi odmítl. Zřejmě Elihu Rips je osoba, která si 
nepřeje přílišný věhlas, nebo spíše popularitu. Ale stejně tak 
časopis Journal of Statistical Science mně dal tu základní dúvě
ru, že na zajímavém úkazu něco je. Mám kolegu, který je za prvé 
nevěřící, za druhé statistik a za třetí velmi kritich.1 na cokoliv 
"nadpřirozeného". Když jsem mu poprvé dal přečíst článek 
z novin, celostránkový článek, kde se o biblickém kódu autor 
z druhé ruky bombasticky šířil, tak mně to vrátil bez komentáře. 
Řekl jen, že "takových věcí existuje ... " Pak jsem mu přinesl 
knihu od Satinovera. Měl ji asi měsíc a četl ji zřejmě dúkladně. 
Když mi ji vracel, prohlásil, že je to "neuvěřitelné", ale neuvěři
telné v tom pozitivním smyslu, že to je prostě něco, co mu zamo
talo hlavu. Dál jsme se o tom nebavili, já jsem ho nechtěl příliš 
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tlačit ke zdi a říct, tak teď skloň hlavu a vyznej, že existuje Bůh. 
To je ještě daleká cesta, jak víš, i pro agitátora Drosnina.Ale to, že 
můj kolega, který je velmi zdrženlivý, naprosto kritický, byl scho
pen nad tím zakroutit hlavou a dát tomu šanci ve své mysli, že to 
v něm leží a pracuje, to je pozoruhodné. Já jsem člověk, který je 
nakloněn věřit těmto věcem a který by si přál, aby biblický kód 
byl pravda. Tedy já jsem k tomu motivován, ale můj kolega ne.Je 
to můj dlouholetý přítel na univerzitě a občas si jemně nazna
čujeme své pozice ohledně víry, ale nikdy jsme se nedali na toto 
téma do hlubší debaty. Takže je skutečně zajímavé, že mi to neho
dil nazpátek. Takových lidí jako on je asi většina. Mnozí z těch, 
kteří se biblickým kódem začali zabývat, byli ze začátku velmi 
kritičtí, a potom postupně začínají připouštět, že na věci něco 
může být. U Drosnina je to trochu jinak. On ještě nedělá ten defi
nitivní závěr, že Písmo a biblický kód jsou Bohem nadiktovány. 
Ale i on říká, že nějaká vyšší inteligence, než jsme my, za tím stojí, 
ne však nezbytně božská inteligence. 

Pavel: Já myslím, že pokud je biblický kód věrohodný, tak je 
jasné, že se dostáváme zákonitě k otázce, kdo je autorem. Jedna 
možnost je Bůh, ta je očividná. Druhou možností je nějaká jiná, 
vyšší inteligence, a toho se drží Drosnin. Myslím ale, že se Dros
nin dostává do těžko řešitelných rozporů. Biblický kód jistě 
neměl být nějakým kladivem na nevěřící. Ale pokud se někdo 
chce přidržet toho, že to byla nějaká vysoká inteligence, která 
měla tolik schopností, aby věděla, že v roce 1990 budeme mít 
počítače, jimiž rozluštíme biblický kód, který ona sama tisíce let 
předtím vytvořila, pak stojíme před těžkou otázkou, čím se tako
vá inteligence liší od vševědoucího Boha? Proč taková inteligen
ce do procesu vývoje nezasahuje sama, když je tak mocná a chce 
nás vést a řídit? Druhá zásadní věc, když je ta inteligence dobrá, 
proč nám lže ve svém poselství bible samé? Proč se schovává za 
Boha? Proč by za pojmem Bůh byl skryt někdo úplně jiný, kdo 
Bohem není? Samozřejmě lze říci, že biblický kód není důkazem 
existence Boha, ale vystavuješ se velice složitým konstrukcím, 
koho "vytvořit", aby to nemusel být Bůh. 

Josef Máš pravdu, že je těžké i pro tu vyšší inteligenci před-
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vídat budoucnost, která se ještě nestala. Co už potom schází, aby 
to byla inteligence s atributem "božská"? Kdyby dnes existovala 
vysoce inteligentní bytost a měla vševědoucnost o minulosti 
a zakódovala do nějaké knihy či systému všechny události, které 
se kdy staly, tak prosím. Možná, že je všechno někde zapsáno, 
zaregistrováno, zaneseno. Co my objevujeme pomalu v archeo
logii, v geologii apod., tím někdo, nějaká vyšší inteligence, už 
mohla projít, zakódovat to a tím nás ohromit. Ale zde jde 
o budoucnost u věcí, které neexistovaly v době, kdy byla bible 
napsána. Utajena jsou údajně konkrétní jména a události, které se 
staly teprve v daleké budoucnosti. Jinými slovy, biblický kód je 
určen pro budoucnost, až se lidstvo dobere takové výše pozná
ní, kdy bude moci uloženou informaci správně vyložit a využít. 
V tom bych viděl úmysl tvůrce a dárce kódu. 

Pavel: Napadá mě, že lidé jako např. Nostradamus, kteří vyslo
vili dost neurčité či nejasné předpovědi, byli možná schopni 
intuitivně "nasávat" tušení budoucích událostí z nějakého vněj
šího zdroje. 

Josef: To bych raději vynechal. Intuice, proroctví se dají těžko 
definovat a úplně se liší od biblického kódu, který je velmi kon
krétní až do překvapivých detailů. Dobře, žes to vzpomenul, 
kvůli rozlišení. Biblický kód je fyzická záležitost s konkrétními 
jmény, daty atd. 

Pavel: Z čeho ale potom vycházejí někteří mudrci, např. 
Génius z Vilny? Mohla to být náhoda, že řekl, "vše co bylo, je 
a bude, je již zapsáno"? 

Josef Ano, to je věc mocné intuice a víry. Například Nostra
damus vytváří obrazy, a ty si to můžeš připodobnit na dobu, ve 
které žiješ, a mnoho lidí to tak dělá.Já mezi Nostradamem a bib
lickým kódem vidím podstatný rozdíl. U mystika, ať židovského 
nebo křesťanského, když se "ponoří" do bible, tak dochází 
k nějakému prolnutí. Oni najednou něco vidí nebo cítí mnohem 
víc a do větší hloubky. Nemohou to vyčíst přímo, ale jsou vnitř
ně přesvědčeni, že tam je všechno, tedy mnohem víc, než se dá 
číst v zjevném textu.Jak se jenom soustředit, abych z toho vysál 
celé poznání? Proto se u mudrců či proroků objevují formulace, 
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které jsou úžasné, jako třeba u toho mudrce zLitvy. I to je pozo
ruhodné, že takoví mudrci se objevují jakoby na periferii civili
zace, a ne jen v Jeruzalémě nebo někde ve Španělsku či v jiném 
známém centru. . 

Pavel: Mimochodem ten Génius z Vilny je brán jako jeden 
z největších židovských mudrců. 

Josef: Souhlasím, ale z hlediska západní civilizace Vilno byla 
okrajová oblast, periferie. I když samozřejmě Židé byli v Rusku 
zakořeněni tradičně a Litva byla částí celého toho prostoru. 
V Rusku žilo více Židů než třeba ve Francii nebo v Itálii. Tito 
rabíni měli intuitivní vhledy. Bible ale obsahuje více než jen intu
itivní vhledy, ona uvádí historické události, hlavně o stvoření 
světa, o exodu apod. Ale židovští mudrci trávili ne dny, ale celé 
roky, celý život v soustředění, v meditaci. Někdy bylo třeba je 
z toho soustředění vytáhnout, aby se šli najíst, jak byli do medi
tace pohrouženi. Jejich mystika zůstala nám, křesťanům, nepří
stupná. Jaksi jsme je odepsali, a oni si žili někde na okraji naší 
společnosti, někdy pronásledováni, jindy víceméně tolerováni. 
Židé měli a mají svoji vlastní kulturu a hlubokou víru, kterou 
neeliminovalo ani 2000 let diaspory. To je určitě zásluhou bible, 
hlavně Tóry. Bůh prostě nedopustil, aby duch Starého zákona 
zanikl. I když, my křesťané, věříme, že Nový zákon v sobě obsa
huje zákon Starý a je jeho dovršením. 

Pavel: Dobře, že jsme se o tom zmínili. Biblický kód tedy není 
záležitost intuitivní, ale exaktní. 

Josef: Ano.Ale poněkud mi vadí, když jsou věci příkře polari
zovány. Protože například Galileo byl věřící člověk a mnoho dal
ších vědců je hluboce věřících. Sice jich, podle průzkumů 
postupně ubývá, ale to neznamená, že věda je nevěřící. Věda není 
ani věřící, ani nevěřící. Nevěřící jsou pouze vědci, i když je jich 
dnes většina. Nedávno vyšla zajímavá kniha od Stephena Goulda 
"Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life". 
Tvrdí, že věda a víra jsou dvě navzájem nezávislé domény. Reli
giozita a věda mají svá nezávislá magisteria. To je zajímavý· 
pohled. Je~no je magisterium víry, ~ případě katolické církve 
reprezentované římským papežem. Druhé je magisterium vědy. 
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Mně se to ltbí.Já bych psal Magisterium víry s velikým M a magis
terium vědy malým písmenem. To proto, že Magisterium víry je 
založeno na zjevení božském, je to jenom výklad tohoto zjevení. 
Kdežto magisterium vědy obsahuje to, čeho jsme se my lidé dob
rali vlastním rozumem a v dané historické situaci. T~kže ve 
věcech tohoto světa a zákonů je třeba brát v úvahu magisterium 
vědy. Ale protože poznatky o tomto světě se stále doplňují 
a opravují, není tak absolutní, jako je pro věřícího Magisterium 
víry. 

Ale zkusme nyní uvažovat, proč zrovna nyní, na přelomu sto
letí a tisíciletí, byl biblický kód objeven.Je to náhoda, nebo je to 
také nějak zakódováno, že konec druhého tisíciletí má mít mno
hem větší význam, než jenom být "kulatým výročím"? To ukáže 
až budoucnost. 

Pavel: Tedy poměrně nedaleká budoucnost. Myslím, že prav
děpodobně žijeme v nějaké přelomové době, možná že ji doká
žeme i trochu charakterizovat, proč je přelomová. Nebo alespoň 
tušíme, že by mohla být přelomová. Mě však tak moc nevzrušu
je, je-li náš kalendář přesný, nebo se v něm v minulosti objevila 
chyba v řádu několika málo let. Nechci se upínat na konkrétní 
rok, spíše na celou tuto dobu přechodu. Procházíme jakousi 
vývojovou fází, něco tu v ovzduší "jiskří". Kristus se pravděpo
dobně narodil šest let před začátkem svého letopočtu. Je také 
pravda, že Židé mají jiný letopočet a že jiné civilizace mají také 
svůj kalendář, a tím i letopočet. Proto se bráním soustředit příliš 
mnoho pozornosti jen k roku 2000. 

Josef: Rok 2000 měl význam především pro křesťany. Bylo to 
symbolické výročí Kristova narození, vtělení božího slova. 

Pavel: Ale jak jsem zmínil, to už jsme pravděpodobně byli 
v roce 2006. 

Josef: Nevíme to přesně, ale rozpory týkající se přesného data 
Kristova narození tu jsou a nikdo je zatím s defmitivní platností 
nerozhodL Křesťanský kalendář začal až asi 300 roků po naroze
ní Krista. Možná je to pro nás dobře, že tu ta nejistota je. Číslo 
2000 navíc není biblicky nijak významné, bible má zájem na 
sedmileté p~riodě a na některých dalších symbolických číslech 
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(číslo tři představuje BožíTrojici, číslo čtyři představuje mnoho
tvarnost stvoření, číslo sedm dokonalost, číslo dvanáct plnost 
apod.). Náš desítkový systém ~ení v biblickém pojetí významný. 
Ale pro nas, lidi západní civilizace, má desítkový systém zásadní. 
význam, a proto i rok 2000 vnímáme jako velký přelom. Důleži
tější je uvědomit si, že lidstvo se prostřednictvím vědy ve 20. sto
letí dopracovalo k takovému chápání světa, které nikdy předtím 
neexistovalo. Od dob Galilea a Kopernika,kteří doslova otřásli 
konceptuálnímí základy. kosmologie, následovaly tři nesmírně 
dalekosáhlé objevy. 

První z nich je skutečnost evoluce, formulovaná Lamarckem 
':l Darwinem. Existuje vývoj organismu od úplného začátku 
téměř před čtyřmi miliardami let až k člověku. Také existuje spo
iečný základ života lokalizovaný v buňkách, které se sdružují ve: 
vzájemně prospěšné struktury. Ty pak jednají koordinovaně 
a autonomně jako nová· živá bYtost na vyšší úrovni, než jsoů 
buňky. z nichž se skládají. To je velmi důležité. Proces evoluce je 
kontinuální. To znamená, že druhy nebyly stvořeny od počátku, 
každý zvlášť, ale že se vyvinuly v č_ase. Idea, že rostliny, zvířata, 
dokonce i lidé vznikli vývojem, otřásla povědomím vzdělaného 
světa a ovšem i teology; jako dříve myšlenky Koperníkovy, že 
země není středem vesmíru~ 

Drvhý objev tohoto dosahu se .týká Mendelova výzkumu 
?ědičnosti. Biologická dědičnost, to je předávání struktur a vlast
ností, je nesmírně konzervativní mechanismus, který téměř 
odporuje nauce o vývoji. Kdyby tomu tak nebylo, změny živých 
organismů by probíhaly tak rychle, že by vlastně nic nebYlo 
stálé. Proměny druhů jsou však velmi pozvolné. Řehoř Mendel 
formuloval zákony dědičnosti, a dal tak vzniknout základům 
moderní genetiky. 

Tř.etím průlomem racionálního poznání byla Einsteinova teo
rie relativity .. Hlava se až zatočí nad tvrzením, že ~as a prostor 
JSou proměnné a že jediná neproměnná a absolutní konstanta 
(nyní už některými zpochybňovaná) je _rychlost světla. K.dyŽ se 
zvyšuje rychlost kterékoliv hmotné částice, ta částice nabývá na 
energii a hmotnosti. Kdyby taková částice nabyla rychlosti svět-
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la, dosáhla by hmotnosti celého vesmíry. Fantastická je předsta
va, že po~le této· teorie by bylo možné cestovat v čase, aniž by 
čas plynul. Jen ovšem dosáhnout rychlosti světla! To jsou prostě· 
myšlenky jdoucí proti veškeré naší lidské zkušenosti. Ale atomy 
a kosmické struktury se chovají "relativisticky". Až donedávna 
jsme vše měřili euklidovskou geometrií a newtonskou fyzikou. 
To stačilo pro mechanické stroje, pro cestování vlakem a letadly. 
Ale například jaderné urychlovače a budoucí raketoplány už 
musí počítat s relativistickou fyzikou. A ta už byla formulována 
Einsteinem téměř před stoletím. Stejně vzrušující je i nová vědní 
disciplína - kvantová fyzika a mechanika.· 

Všechny tyto objevy měly hluboký dopad na lidské myšlení 
nejen o kosmu, ale i o člověku samém. Naneštěstí vt:dly i k sekú
larizaci společnosti. Lidé začali věřit více vědě, fyzice a biologii 
především, a naslouchat, co dalšího nám věda o světě sdělí. Teo~ 
logie se dostala do defenzivy. 

Pavel: Tento proces ale považuji za dočasný. Mám tím na 
mysli to, že dříve byla naše víra založena spíše na obavách 
z tajemna a neznáma. Pak se zdálo, jako bychom už téměř všech
no objevili, a strach z neznáma se vytratil. Možná ale, že nás bib
lický kód upozorňuje na něco jiného. 

Josef: Také si to myslím. Bůh nás možná chce svými zakódo
vanými informacemi přivést ke změně smýšlení. Vraťme se ještě 
k objevům. Oe! středověku .žili teologové ve své "věži ze slonovi
ny" a pozapomněli na vnější svět. Ještě za Galilea dokonce· 
z Písma dokazovali, že Země prostě nemÓže obíhat okolo Slun
ce. Ve Starém zákoně je přece uvedeno, že Jozue přikázal Slunci, 
ne Zemi, aby se zastavilo! (Joz 10,13, Izaiáš 38,8) Z toho se 
potom teologicky dokazovalo, že Koperník nemohl mít pravdu, 
a Galileo se kvůli tomu dostal k inkvizičnímu soudu. Přesné - -

znění skandálního rozsudku se dnes přetiskuje v mnohých učeb
nicích na důkaz, jak je církev zpátečnická a jak oponuje vědec
kému pokroku. Církev se dnes za tyto omyly stydí a nynější 
papež se doslova Galileovi v dopise Papežské akademie omlou
val.Je vidět, že každý může překročit svou kompetenci. Kristovo 
učení je především morální a spásonosné: Teologové z něj udě-
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lali učený systém, do něhož bylo živé poselství Kristovo rozška
tulkováno a z obavy před mylným výkladem nakonec uvězněno. 
Licencovaní exegetikové ale sami překročili svou jurisdikci tím, 
že Písmo považovali též za učebnici astronomie, zeměpisu a bio
logie. Není divu, že moderní přírodovědné poznání některé teo
logické jistoty znejistilo. Namísto, aby se církevní představitelé 
své doby poučili o přírodních objevech a zákonech, zareagovali 
negativně a podrážděně. To se stalo v případě Galilea a později 
Darwina, a tento duch podezření vůči všemu novému stále pře
žívá, i když je dnes církev opatrnější a v kritice zdrženlivější. Na 
rozdíl od Galilea, který byl souzen, byl Darwin už pouze zesměš
ňován. Kdyby přišel se svými názory za doby Galileovy, byl by 
možná upálen. Konzervativní teologové ještě dnes nechtějí mít 
s "darwinismem" nic společného. I přes smířlivý postoj nynější
ho papeže je evoluční nauka mezi katolickým klérem stále 
v podezření.A fundamentalistické církve? Ty proti evoluci agre
sivně brojí.Ale aby bylo jasné, nejsem proti teologům ani teolo
gii, která je páteří církevního Magisteria.Ale každému patří, co je 
jeho. Již jsme se zmínili, že Stephen Gould mluví o dvou magis
teriích. Jedno je kompetentní pro věci morální a spirituální, učí 
absolutní a neměnné pravdy spásy. Druhé je magisterium vědy 
a jeho učení se stále reviduje, zdokonaluje a je ve vývoj!. Všech
ny tyto převratné objevy vytvářejí novou platformu, skrze-kterou 
lidská společnost hledí do budoucna. Věřím, že s odstupem času 
se bude rok 2000 jevit nejenom jako kalendářní rozhraní, ale 
jako předěl věků. 

Pavel: Myslím, že se shodneme na tom, že bez ohledu na rok 
2000 žijeme v přelomové době, která před námi odkrývá obrov
ská ohrožení, ale také nedozírné rozvojové příležitosti.A pravdě
podobně bude ponecháno na nás, co zvolíme. Je tedy namístě 
otázka, zda se biblický kód neobjevuje právě teď jako určitý prů
vodce či kompas k tomu, abychom byli schopni správně se ori
entovat. Ty jsi to pojmenoval tak, že potřebujeme v neznámých 
vodách lodivoda. Lidstvo si už nemůže dovolit plout naslepo, ale 
musí svou loď řídit cílevědoměji, protože nebezpečí kolize 
a ztroskotání jsou už příliš velké. 
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Josef K volání po lodivodovi nás také vede projekce biolo
gické evoluce. Víme, že se nic nezastaví jen proto, že žijeme ve 
21. století. Na zemi neexistuje jiný živočišný druh, který by pře
vzal úlohu člověka, kdyby člověk zanikl. To znamená, že evoluč
ní průlom pokračuje a prozatím může pokračovat jenom skrze 
člověka. Jsme-li tím hrotem šípu, který proniká do budoucnosti, 
pak lidstvo slouží ještě nějakému dalšímu účelu, nejenom indivi
duální, osobní seberealizaci zde na zemi a osobní spáse v životě 
posmrtném. To je problém, kterým se zabýval Teilhard de Char
din, a s kterým si teologové nevědí dosud rady. 

Pavel: Možná je to jeden z důvodů, proč se biblický kód obje
vuje právě nyní. 

Josef: Ano, snad bychom mohli říct, že biblický kód je místo, 
kde se nadpřirozeno stýká s naším přirozeným světem a rozdíly 
se ztrácejí. On ten rozdíl vlastně nikdy neexistoval, jenom my 
jsme to jako rozdíl vnímali. Neznali jsme celou realitu a nikdy ji 
asi celou nepoznáme. My nevíme, co je vlastně hmota a co je 
mimo hmotu, prostor a čas.To ví jen Bůh, který hmotný svět stvo
řil. 

Pavel: Napadá mě, že biblický kód je výzva současnosti, jedna 
z největších výzev v tomto století, ukáže-li se to být pravda. Nic
méně v tomto století se objevilo několik dalších nečekaných 
objevů spojených s křesťanskou vírou, které možná také mají být 
jakýmsi ukazatelem nebo výzvou. Napadá mě tzv. turínské plát
no a kumránské svitky v Judské poušti. 

Josef: Nebo také quadalupský obraz z 16. století, který má 
něco společného s turínským plátnem. Na rozdíl od turínského 
plátna přesně víme, kdy a jak vznikl. Prostému IndiánoviJuano
vi Diegovi, který byl v těchto dnech prohlášen za svatého, se zje
vila Panna Maria, ale teprve až přinesl nevěřícímu knězi upro
střed zimy kvetoucí růže a na svém ponču otisknutý obraz Matky 
Boží, mu bylo uvěřeno. Jsou opravdu věci, které si věda nedove
de vysvětlit, a tento obraz starý přes 400 let patří mezi ně. 

Pavel: Tyto věci se mohou ukázat velmi významnými.Zdá se, 
že ve starozákonních dobách Bůh promlouval skrze proroky 
relativně často a zřetelně. Třeba Izaiáš byl prorok a myslím, že 
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i tenkrát, za jeho života bylo zřejmé, že je božím prorokem,Ale 
později, po Kristu, jako by se Bůh odmlčel. Gerald Barney, ředitel 
Millennia institutu ve Washingtonu, to chápe tak, že v pósledních 
stoletích k nám Bůh promlouvá nepřímo, skrze vědu. Mezi 
vědou a náboženstvíJ?1 nevidí rozpor. Skrze naše vědecké zkou
mání a objevy se přibližujeme Bohu. Nicméně turínské plátno, 
quadalupský obraz, kumránské svitky a snad i biblický kód uka
zují, jako by nás Bůh opět přímo oslovoval. 

Josef: Ano. Těch příkladů múžeme najít je~tě více, Například. 
objev Gilgamešova eposu, který byl rozluštěn teprye po druhé 
světové válce,_ je potvrzením, že existoval spravedlivý praotec 
ajeho archa-Je to zdroj informací, jehož původ jde daleko před 
Mojžíše, Gilgamešův epos mluví podobně jako Mojžíš o Noemo
vi, o selhání světa, o tom, že Noemu bylo přikázáno, aby shro
máždil zástupce všech živých tvorů do archy, a tím zachránil 
svět. To je pozoruhodné, protože Mojžíš žil asi před 3300 lety, 
kdežto Gilgamešův epos vznikl před 4000 lety. Epos je zazname
nán na tabUlkách klínovým písmem, které byly objeveny v před
minulém století, ale rozluštěny teprve nedávno. 

Pavel: Zdá se tedy, že ve 20. století došlo k několika význam
ným objevům, jako kdyby nám znovu měly ukázat nějaký směr. 

Josef: Nový zákon, kromě Jana Křtitele, sice nenazývá své sva
topisce proroky, ale ti jsou, stejně jako byli proroci, považováni 
za osvícené a Duchem svatým inspirované osoby. Včetně apoš
tolů. Nový zákon je prorocká kniha. 

Pavel: Dobře, ale řekněme, že apoštolové žili bezprostředně 
po Kristu, v prvním století. 

Josef: A Nový zákon, stejně jako Starý zákon, je poté už uza
vřen. Nic k němu nemůže být přidáno, nic ubráno.Al~ pak jso~ 
tu ještě tzv. soukromá zjevení, například Lurdy, Fatima, nebo 
třeba dnes populární Medjugorje. Tato osobní "zjeveni"· nejsou 
pro křesťana závazná, i když jsou pro mnohé přesvědčivá. Velmi 
přesvědčivá. Pozoruhodné je, že tyto mimořádné js~VY se udály 
také v poslední době,řekněme v posledních 150 letech. Předtím 
se· nic tak masově působícího nestávalo. Někteří svatí sice bYli 
nadání zvláštními milostmi nebo se na nich projevily nadpřiro-
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zené úkazy, například stigmata - sv. František z Assisi, sv. Terezie 
z Avily nebo sv. Jan od Kříže. To byli velcí mystikové, někteří 
z nich prohlášeni za učitele církve. Přišli s něčím, co církev při
jala do svého učení.Ale vzpomeňme si, co říkal Kristus, než byl 
ukřižován: Po mně přijde Utěšitel, Duch svatý, který vás naučí 
veškeré pravdě. cr 14,26) Co nám Kristus nestačil povědět, nebo 
co apoštolové nebyli schopni pochopit, to Duch svatý bude učit 
své věrné v budoucnu. Do toho, podle mne, spadá i vědecké 
poznání. Mnozí teologové a klerici se vysmívají vědě a namyšle
nosti vědců. Věřím ale, že i když vědec sám není věřící, tak to, co 
objevil, je z Ducha svatého. Protože On se nechává poznat 
i tímto způsobem. I když jde třeba o objev atomové bomby, pro
tože musíme rozlišovat mezi objevem a jeho zneužitím. 

Pavel: To mi připomíná, že v současnosti mluví především 
katolická církev hodně o přicházející době Ducha svatého. 

Josef Souhlasím. 
Pavel: S příchodem nového milé,nia, i když to nechci vyme

zovat na konkrétní roky, možná opravdu přichází kvalitativní 
zlom a přerod. Koresponduje mi to s knížkou Rafaela Mahera 
"Naplnil se čas", ve které dělí vývoj lidstv~ do současnosti na 
čtyři období, která dohromady dávaj(5760 let (podle židovské
ho kalendáře v roce 2000 uplynulo 5760 let od-"stvoření světa"). 
První období, od stvoření do r. 1881 před Kristem, je obdobíin 
"Doby národů" s kosmickým neboli přirozenýmnáboženstvíni. 
Druhé obdobL"Doba Izraele",.začíná roku 1880 před KristeII1 
povoláním Abrahamovým a končí. v roce 40 našeho letopočtu, 
deset let po smrti Krista. V roce 81 našeho letopOČ!U začíná 
"Doba církve" ,která skončila v roce 2000. Maher se domníval, že 
rok 2000 bude rokem exodu věřících z otroctví světa. Ovšem 
jeho knížka vyšla v roce 1994 a na tento rok také předvídal 
návrat Mesiáše Ježíše, což mu zjevně nevyšlo. Možná bychom ale 
mohli uvažovat o to1ll" nenadchází-li po "Době církve:' nová epo- . 
cha, "Doba Ducha svatého" a jeho mocného působení. 

. Josef: Maher nevidí žádné pokračování. Ty epochy jsou uza
vřeny. On z toho jako jedinec také vyvodil takový závěr, že se 
uchýlil do samoty a očekává příchod Mesiáše. PřXchod Krista je, 
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podle katolické církve, spojen s koncem světa.Až Kristus přijde, 
přijde se vší slávou, tento svět pomine a nastane nový Jeruzalém. 
Ale jiní exegetikové, třeba protestantští, to vidí jinak. S přícho
dem Mesiáše může nastat konec tohoto světa, ale také může jít 
o přerod, proměnu do kvalitativně jiného stadia, do stadia vývo
je až nadpřirozeně řízeného a usměrňovaného, ale stále ještě na 
tomto světě. To by mohl být začátek doby tisíciletého očekávání, 
podle Apokalypsy "Doby spravedlnosti", po níž by se zlý duch 
znovu ujal vlády na krátkou dobu a pak teprve by přišel konec 
světa, ten defInitivní. Protože nejsme teologové, tak si nemůžeme 
troufat více než jen referovat, co říkají k této věci druzí. Zajíma
vě se vyjadřuje k této věci papež Jan Pavel II. v knize "Překročit 
práh naděje". Ten název mi není příliš srozumitelný, protože jak 
překročíš práh naděje? Ale snad má být ten titul vnímán mystic
ky. Překročit práh naděje.To znamená probudit v sobě tak silnou 
naději, že se promění v jistotu. Jak by sis to vysvětlil ty? 

Pavel: Nevím, já jsem nad tím nijak zvlášť nepřemýšleL Začal 
jsem tu knížku číst, ale pak jsem ji odložil. Možná jsem udělal 
chybu. 

Josef: Já jsem si ji celou přečetl, což málokdy dělám, zvláště 
u papežských dokumentů, protože jsou na mne poněkud suché 
a nezáživné. Ale tu knihu jsem četl se zájmem. Papež hlavně říká: 
Nesoustřeďte se na konec světa. Mějte radost a naději.Ať se stane 
cokoliv, bude to k vašemu dobru. A jestliže nedojde ke konci 
světa, tak od nás Bůh očekává něco nového. -Jisté je, že jsme na 
prahu něčeho nového. Všichni to cítíme, i kdyby se tu neobjevil 
biblický kód. Doba zraje a my jsme vyzvedáni jakoby ke stropu, 
který už brzy prorazíme. Například geogrnflcké objevy jsou více
méně uzavřeny, zmapovali jsme už celý svět. Lidská populace 
dosáhla téměř maxima a už se moc nedá zvětšovat. Myslím, že je 
před námi jedině expanze do vesmíru v tom fyzickém slova 
smyslu, nebo také průnik do něčeho daleko hlubšího, kvalitativ
ně odlišného. Tady stojí lidstvo na křižovatce a má možnost 
volby. A v tom smyslu biblický kód může být, je-li pravý, velmi 
instrumentální. Může být tím lodivodem, kterého tolik potřebu
jeme. Kdo ví? Rozhodně ale by biblický kód znamenal, že staro-
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zákonní bible je něco mnohem víc, než jen historický záznam 
událostí napsaný zbožnými Židy. 

Pavel: Ještě mě ohledně biblického kódu napadla jedna věc, 
které bychom se snad měli dotknout. Biblický kód může velmi 
svádět všetečně nahlédat do budoucnosti. Před tím ale jeho obje
vitelé varují. Pohled do minulosti je možný a biblický kód zna
mená, že byly před několika tisíci lety předpovězeny do detailu 
věci, které se staly třeba velmi nedávno, jako byl holocaust, 
zavraždění prezidenta Kennedyho apod. Toto se zdá být potvr
zením jeho pravosti, pokud je statistická pravděpodobnost 
náhodného výskytu těchto jmen, názvů a dat zanedbatelná. Záro
veň ale autoři, kteří kód objevili, varují před jeho prognostickým 
obsahem. To je pro mě zajímavé. Říkají, nesnažte se nahlédnout 
do budoucnosti! Já chápu, že se člověk prostě nemá dívat do 
budoucnosti ve smyslu hledání odpovědí na otázky, kdy umřu 
nebo jaký bude postí tah sportky. To je mi jasné, šlo by o zneu
žití. Nicméně přece jenom mi není jasné, proč by nebylo možné 
se ptát na určité budoucí trendy a možnosti. Právě znalost tren
dů vývoje může varovat, může být tím lodivodem. Ať už by se to 
týkalo např. znečištění životního prostředí, nebezpečí lokálního 
jaderného konfliktu apod. Není mně prostě jasné, proč bychom 
se neměli na to ptát, a dokonce se mi zdá, že je-li Bible Code 
pravý, nebude možné zabránit, aby toto lidé hledali. 

Josef: Souhlasím s tebou, že je tu nebezpečí zprofanování. Už 
dnes se prodává software, který ti umožní hledat v biblickém 
kódu, aniž bys znal hebrejsky, protože program automaticky pře
kládá z hebrejštiny do angličtiny. Někdo do toho musel investo
vat dost velký kapitál a energii. Pokud se z toho stane byznys, 
bude velmi těžké a asi nemožné tomu zabránit, nastane kolem 
biblického kódu značný chaos a zmatení. 

Pavel: Na internetu si můžeš takový software už objednat 
a hledat si nejrůznější věci, co bylo či nebylo předpovězeno. Na 
internetu také nedávno probíhala dosti vášnivá diskuse, je-li 
v Bible Code potvrzen Ježíš Kristus jako pravý Mesiáš. Takovéto 
nejcitlivější otázky, stanou-li se předmětem obchodu, mohou asi 
opravdu nadělat hodně škody. Ten, kdo "luštitelský" software 
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prodává a investoval do něj, také nejspíše předpokládá, že se mu 
to flnančně bohatě vrátí. 

Josef A jsme u peněz. Pokud se kolem toho začnou točit 
velké peníze, je to podezřelé.A také škodlivé pro lidi, kteří se zač
nou ptát na všelijaké věci a očekávají, že tato novodobá "delfská 
věštírna" jim dá vždycky na vše odpověď. Jenže pokud si vynu
cuješ odpověď, můžeš si uškodit. Znáš tu dávnou pýthickou 
předpověď danou delfskou věštírnou králi Dáreiovi: jestliže pře
kročíš řeku, zničíš velkou říši. Předpověď se naplnila, jenže doby
vatel Dáreios válku prohrál a zničil vlastní říši.Je snad správné se 
ptát, jen je třeba se ptát opatrně a s pokorou. 

Pavel: Přesně tak. Myslím, že základní význam biblického 
kódu spočívá v tom, že je už téměř přúuým důkazem boží exi
stence. Ne nezvratným důkazem, ale člověk by se musel hodně 
namáhat, aby, uzná-li tento kód, neuznal Boha. Na druhou stranu 
je otázka, jestli je to jediné poslání kódu, anebo jestli dalšúu úče
lem může být poskytnout lidstvu spolehlivý ukazatel směru. 
Nemůžu si pomoct, ale napadá mě, že jedna z dalších možností 
je využít biblického kódu jako prognostickou metodu. Podobně 
jako k identifikaci trendů a tendencí používáme delfskou meto
du, brainstorming apod., mohli bychom se pokusit předvídat 
určité trendy, ne konkrétní události, ale trendy, pomocí biblické
ho kódu. Trendy je pak možné charakterizovat jako varovné, 
žádoucí, sebedestruktivní (tzn. že túu, jak je určitý negativní 
trend popsán, stává se varováním, a pokud se uživatel z varování 
poučí, dochází ke změně trendu a túu k jeho "sebezničení") 
a tak dále. Myslím tedy, že by kód nikdy neměl být zneužit 
(a snad to ani nejde) k předpovídání určitých událostí typu "ve 
který den si protivný soused zlomí nohu" nebo "jaká čísla mi 
vyhrají ve sportce šest milionů", ale může třeba identiflkovat 
určité budoucí příležitosti a možná ohrožení. 

Josef Na toto by bylo zajúuavé zeptat se objevitelů kódu, co 
si myslí. Jestli se na budoucnost nemáme ptát vůbec, nebo jestli 
je pouze nepřípustné ptát se na konkrétní události. První z obje
vitelů, Doron Witztum, od nahlédání do budoucnosti zrazuje, 
a dokonce tvrdí, že budoucnost ještě neuskutečněnou nelze 
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kódem předpovědět. Pozoruhodné na kódu je už to, že v něm 
nacházúue zaznamenány věci, které se uskutečnily tisíce let po 
sepsání Tóry. 

Pavel: Ještě mě ohledně biblického kódu napadá jedna, asi 
poslední věc. Je-li pravdivý, tak se může stát velkou strategickou 
výhodou pro ty, kteří jej dokáží poměrně dobře zvládnout 
a odkrývat. Myslím, že k této strategické výhodě mají nejblíže 
Židé, už jenom proto, že je jim vlastní hebrejština. Znají dobře 
jazyk Tóry a zároveň také velice dobře znají všechny historické 
souvislosti tak,jako asi nikdo jiný.Túu se dostáváme opět k mož
nému prognostickému aspektu kódu. Schopnost odhalovat bib
lický kód může zásadním způsobem pomoci ovlivňovat světové 
dění. Nemám túu na mysli uzurpaci moci diktaturou, ale - jak říká 
americký futurolog Alvin Toffler - znalosti jsou dnes nejmohut
nější zbraní. Ne hrubá síla jako v minulosti, dokonce ani ne pení
ze, ale informace, vědomosti. Snad bych mohl jít v této spekula
ci ještě dál a dodat, že největší sílu ve vojenském, ekonomickém 
a fmančním smyslu mají dnes Spojené státy. K tomu mohou Židé 
(kteří jsou ve Spojených státech velmi významnou skupinou) 
připojit moc prognosticko-informační. Tato kombinace moci 
ekonomické a vojenské se silou informační může být rozhodují
cí strategickou výhodou při snaze řídit světové události. Mohli 
bychom teď začít spekulovat o poslání vyvoleného izraelského 
národa, ale to už bychom asi zašli hodně daleko. Samozřejmě je 
tu také vždy riziko zneužití moci, protože jsme nakonec všichni 
lidé slabí a pokušení je veliké. 

Josef: Tato strategická výhoda existuje. Vždyť Ganz, jeden 
z prvních řešitelů biblického kódu, je hlavním kryptologem Pen
tagonu. Takže bychom se hned mohli ptát, jestli určité akce, 
které USA provádějí a mají veliký mezinárodní dopad, nejsou už 
dnes ovlivněny zvláštními informacemi, které přicházejí odjinud 
než jen z čistě klasických informačních zdrojů.A teď k té světo
vládě čili řízení světa, což je skoro to samé. Světovláda má trochu 
pejorativní význam, znamená, že nám někdo chce vládnout. 
Pokud by chtěl někdo k těmto účelům biblického kódu zneužít, 
musel by vědomě jít proti jeho tvůrci, protože je jasné, že tento 

- 175 



kód není lidským dílem. To pokládám za nepravděpodobné, 
i když to samozřejmě možné je a riziko strašného zneužití tu 
vždy bude. Takové uzurpační zneužití spíše neočekávám. Dokážu 
si ale představit, že např. stát Izrael má svůj vlastní ideál, že jeho_ 
malá země bude opět jednou zemí božího ráje, jak to bylo na 
počátku světa. Genetický kód DNA nám dává teoreticky možnost 
zrekonstruovat biblickou zvířenu, která je ve Starém zákoně jme
nována, ale z níž mnohé druhy už nežijí. Slyšel jsem, že v Izraeli 
na tomto projektu pracují. To by mohlo být součástí rekonstruk
ce božího ráje na zemi ve fyzickém smyslu. 

Pavel: V souvislosti s tím mi přichází na mysl poslání izrael
ského národa. Podle bible je izraelský národ vyvoleným národem 
a nezdá se mi, že by byl na něco Stvořitelem tisíce let nadarmo 
připravován. Potom přijde Ježíš Kristus, Židé ho za Mesiáše neu
znají, následně dva tisíce let trpí ve vyhnanství, a tím by to mělo 
skončit? Možná tu na izraelský národ ještě čeká nějaká inspirují
cí, vůdčí role. Možná se stane nějakým způsobem "světlem náro
dům" při obnově světa, i když si to dnes neumíme představit. 

Josef: Vyvolenost židovského národa má smysl jen ve vztahu 
k Mesiáši. Zkusme si teoreticky představit, že pravost biblického 
kódu bude nezpochybnitelně prokázána a najde se tam zároveň 
potvrzení, že Kristus byl slíbeným Mesiášem. Pak by se s tím Židé 
museli nějakým způsobem vypořádat. Mohlo by to vést až 
k tomu, že by se křesťanství s židovstvím velmi sblížilo, možná až 
splynulo, jak to dokonce bylo předpovězeno, že bude jeden ovči
nec, jeden pastýř. Tím by také bylo dvoutisícileté nepřátelství 
ukončeno a zahojeno. Není náhodou, že se papež Jan Pavel II. 
usilovně snaží o křesťansko-židovské urovnání. 

Pavel: Když jsem byl počátkem devadesátých let v Izraeli, 
velký dojem na mě udělala jedna věc - jak prakticky všichni Židé, 
se kterými jsme přišli do styku, byli velmi rozvinutými osob
nostmi. Většina z nich mluvila několika jazyky, a přitom pracova
li např. na farmě. Potkali jsme třeba člověka, který pracoval jako 
farmář, ale zároveň byl horolezec - záchranář, a když bylo třeba, 
odjel na Pamír pomáhat při záchraně nějaké horolezecké expe
dice. Další muž, kterého jsme potkali, býval ředitelem význam-
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ného podniku ve městě, pak dobrovolně odešel do kibucu, kde 
pracuje jako obyčejný manuální pracovník. Židé sami o sobě 
říkají, že jejich problém je, že v zemi žijí čtyři miliony lidí, kteří 
si myslí, že by mohli být předsedy vlády, a asi by jimi doopravdy 
mohli být.Ten národ v sobě má úžasný potenciál, snad i díky tak 
dlouhému vyhnanství, protože v každé zemi získali nějaké zku
šenosti, kulturně se obohatili, a teď, když vytvořili svůj stát, kon
centrují vše na svém území. Židé přece žili a žijí v Evropě, 
v Severní i Jižní Americe, v Africe, samozřejmě v Rusku i jinde, 
a poznání i historickou zkušenost těchto rozmanitých kultur 
nyní koncentrují ve své zemi. Z toho může vzniknout něco velmi 
zajímavého. 

Josef: A navíc Židé v Izraeli nepřestali mít spojení se svou dia
sporou, s ostatními Židy ve světě. 

Pavel: Zkus si jenom představit, že oni za sebou mají čtyři tisí
ce let kontinuálního vývoje. My, Češi, pouhých tisíc let. Navíc je 
tady to již zmíněné získání zkušenosti prakticky ze všech světo
vých kultur a přenesení těchto zkušeností do současného Izrae
le. Možná jsem tím až příliš fascinován, ale opravdu se mi nezdá, 
že by jejich role byla jen náhodná hříčka dějinného vývoje bez 
hlubšího významu. 

Josef: Správně. Je řada aspektů, ze kterých by se dala situace 
židovského národa posuzovat. Ale fakt, že Židé přežili nejenom 
různá starozákonní zajetí a vyhnanství, ale i to poslední, dvouti
sícileté vyhnanství, kdy byli pronásledováni, trpěli a mohli být 
snadno asimilováni nebo vyhubeni, vždyť jich nebylo tolik - to je 
úžasné. Všechno přežili, vždy se znovu postavili na nohy. Po 
celou dobu si zachovali hlubokou úctu kTóře a víru, že se do své 
zashbené země opět vrátí. Své učení chránili a rozmnožovali. 
Teď, po 2000 letech diaspory, se dá říci, že jejich věrnost přináší 
neuvěřitelné plody. My, křesťané, se můžeme z jejich mystiky 
i spirituality poučit. Já vím, že mnoho Židů je ateistů, že i Einste
in byl deista, který neměl s hebrejským náboženstvím mnoho 
společného. Ale Židé jako národ jsou stále tím, řekl bych, okem 
božím, vyvoleným národem. Ve velkopátečních přímluvách už 
nestojí - "Modleme se také za proradné židy, aby uznali světlo tvé 
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pravdy, jímž je Kristus, a vytrženi byli ze svých temnot. .. " Dnes 
říkáme: "Modleme se také za židy. Vždyť oni jsou první, kteří 
poznali jméno Hospodina, našeho Boha. Kéž ho stále více milují 
a kéž věrně zachovávají smlouvu, kterou s nimi uzavřel." 

Nakonec i papež dnes dělá vše, aby Židy s křesťany usmířil. 
A Židé, alespoň jejich vůdčí představitelé, toto gesto opětují 
a přijímají omluvu křesťanů za historická příkoří. Myslím, že do 
budoucna nemají Židé na světě bližšího spojence a záruku pře
žití, než jsou křesťané. 

Pavel: Co Arabové? Jsou to jejich pokrevní bratři. Jejich roz
tržka je stará čtyři tisíce let a jde až k vyhnání Izmaela Abrahá
mem, ne? Z pohledu laika a bez znalosti tehdejších poměrů bych 
řekl, že to bylo nefér, když Abrahám vyhnal svého syna Izmaela 
s jeho matkou, otrokyní Hagar, do pouště, a dědicem se stal jeho 
další syn Izák, kterého měl se svou manželkou Sárou. Z mého 
pohledu je to kruté. 

Josef: Objektivně a z našeho dnešního hlediska je to kruté. 
Abrahám to udělal na žádost žárlivé Sáry. Bůh to dopustil 
a oběma Abrahámovým synům požehnal. Také z Izmaela vzešel 
podle božího příslibu "velký národ". Ale jak můžeme hodnotit 
boží úradky? 

Pavel: Tak vlastně začal ten 4000 let starý spor, který stále trvá 
a křivdy se dodnes přenášejí a znásobují. Mířím tím k tomu, že 
stejně jako doufáme, že dojde k usmíření mezi křesťany a Židy, 
existuje snad naděje na trvalé usmíření mezi Židy a Araby, jakko
liv se to dnes zdá nepravděpodobné. Možná že zárodek budou
cího míru se skrývá v dnešních jednáních izraelské vlády s Pales
tinci o míru a uznání palestinského státu. Pro mnoho Židů asi 
bude těžké to překousnout, ale budou-li mít Palestinci svůj stát, 
snad v tom lze vidět i symbolické přijetí Izmaele zpět a počátek 
procesu usmíření tak dlouhého sporu. 

Josef: Izrael, který je velký přibližně jako Morava, se znovu 
rozdělí na dva státy. 

Pavel: Rozdělí se na dva státy, protože Židé a Arabové zatím 
nejsou schopni žít spolu bez hranic. Dokonce i Jeruzalém, který 
je svatým místem všech tří monoteistických náboženství, budou 
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Židé muset sdílet s muslimy a křesťany. Ponechme teď stranou 
křesťanství, ale víš, jak urputně bojovali o Jeruzalém Židé sAraby 
v roce 1948, po vzniku svého státu. Obě strany chtěly Jeruzalém 
pro sebe a nakonec jej ani jedna strana nedokázala získat. Třeba 
to má svůj velký smysl a význam, že se o toto město Židé s Araby 
prostě musí podělit, stejně jako měl asi dostat svůj podíl kdysi 
Izmael. Kdoví, nemá-li to být náznak budoucího usmíření. 

I kdyby ten proces trval ještě padesát let, co je to proti čtyřem 
tisícům let.Je jasné, že to nahromadění negativních emocí je zde 
enormní, především na straně Arabů, kteří se cítí, obzvláště po 
vzniku státu Izrael, mezinárodním společenstvím oklamáni, pod
vedeni, a jsou z toho pohoršeni a znechuceni. 

Josef: Ano. Protože malý izraelský národ tam žije již padesát 
let, během kterých už nad Araby třikrát vyhrál válku. Bez přímé 
intervence světové velmoci.Ale to jsme opravdu odběhli od bib
lického kódu. Pojďme se ještě zkusit zamyslet nad jeho "teolo
gií". Biblický kód není křišťálová koule. Nelze v něm najít něco, 
aniž bychom předem věděli, co hledáme. 

Pavel: To souhlasí. Biblický kód je ale také něco jiného, než 
Nostradamovy a podobné mlhavé vize typu "Hvězda povstane 
na východě a velký král padne", kdy se věštby dají volně vztáh
nout na řadu událostí. Kód y bibli udává detaily přesně jako zpra
vodajská agentura CNN. Pokud bychom vzali minci, dvacetkrát ji 
hodili a ona pokaždé dopadla na stejnou stranu, budeme před
pokládat, že má upravené těžiště, protože pravděpodobnost 
takového případu u normální mince je menší než jedna k milio
nu. Stejně tak je to s kódem v bibli. Rips tvrdí: "Velká část lidstva 
se domnívá, že bible je pouze starý .folklor' , mýtus a že věda dává 
jediný spolehlivý obraz reality. Někteří ale říkají,že bible, jako 
slovo boží, musí být pravdivá, a proto se věda musí mýlit. Myslím, 
že nakonec, až porozumíme dostatečně dobře oběma zdrojům 
informací, se náboženství a věda spojí a budeme mít hledanou 
unitární teorii pole." 

Josef: Einstein jednou řekl, že rozdíl mezi minulostí, součas
ností a budoucností je pouze il1..lzí, nicméně iluzí vytrvalou. "Čas" 
není vůbec tím, čím se zdá být. Neplyne pouze jedním směrem 
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a budoucnost existuje současně s minulostí. Také současný 
známý fyzik Stephen Hawking věří, že jednoho dne bychom 
mohli být skutečně schopni cestovat v čase. Říká, že cestování 
v čase by mohlo být v budoucnosti v našich možnost~ch. 

Pavel: Možná, že T.S. Elliot měl pravdu, když napsal: 

"Čas přítomný a čas minulý, 
oba jsou snad přítomny v čase budoucím, 
a čas budoucí je obsažen v čase minulém. " 

Josef: Ale jak by mohl i Bůh, tím méně člověk vědět, co ještě 
neexistuje? 

Pavel: Podle Ripse byl svět stvořen. Stvořitel není omezen 
časem nebo prostorem. Pro nás budoucnost ještě neexistuje, ale 
Stvořiteli byl znám celý vesmír od počátku až do konce v jedi
ném okamžiku, Věda uznává, že pokud bychom znali postavel1í 
každého atomu v každém okamžiku, můžeme předpovídat 
všechno. David Kazhdan, přední matematik na Harvardské uni
verzitě, tvrdí, že v mechanickém světě, pokud známe postavení 
a rychlost objektu' (např. střely nebo rakety k Marsu), můžeme 
vypočítat přesně, kdy a kde objekt našeho výpočtu bude. V tom 
smyslu tedy je možné znát budoucnost. 

Josef: Pokud může být budoucnost předpovězena, může být 
také změněna? Kdybychom věděli o Hitlerovi dopředu, mohli 
jsme odvrátit světovou válku? Mohli být Rabin nebo Kennedy 
zachráněni před kulkou vraha? Otázka je, zda nám kód v bibli 
říká, co se stane, nebo se může stát, zda ukazuje na jednu 
předurčenou budoucnost, nebo předpovídá všechny možné 
budoucnosti. 

Pavel: Většina vědců věří, že princip neurčitosti je základní 
nevyhnutelnou vlastností světa. A tento princip říká, že není 
jedna budoucnost, ale mnoho možných budoucností. Hawking 
k tomu dodává: "Kvantová mechanika nepředpovídá jediný 
konečný výsledek pozorování. Místo toho předpovídá množství 
různých možných výstupů a ukazuje nám, jak pravděpodobný 
každý z nich je.' 
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Josef: Představuje biblický kód, stejně jako kvantová fyzika, 
všechny pravděpodobnosti? Pokud někdo, kdo stojí vně našeho 
systému, vně našeho trojrozměrného prostoru, mimo čas, bibli 
zakódoval, pak se kód nemusí řídit našimi zákony, ať vědeckými, 
nebo jinými. Pokud připustíme, že nejsme sami, musí být vše pře
hodnoceno. 

Pavel: Je toho ještě hodně, co o biblickém kódu nevíme. Rips 
říká, že je to jak obrovská skládačka s mnoha tisíci kousky a my 
známe jen několik málo set.Až prý se stane biblický kód široce 
známým a lidé se budou snažit jej využít pro předpovídání 
budoucnosti, měli by si uvědomit, že je to složité. Všechny prav
děpodobnosti tam mohou být, a co děláme, může určit, co se ve 
skutečnosti stane. Možná to bylo takto vytv{)řeno, aby byla 
uchráněna svobodná vůle člověk,,-,.. Nejhorší věc, která by 
mohla nastat, je, že někteří lidé by mohli interpretovat to, co 
najdou v biblickém kódu jako příkazy, které jim říkají, co dělat. 
Tak to není. Je to pouze informace a může jít pouze o pravdě
podobnost. 

Josef: Vždy jsme o bibli uvažovali jako o knize zjevení, odkud 
s~ svět vzal a jak byl osídlen námi lidmi. Nyní se zdá, že to bylo 
pouze první "vtělení" informací daleko hlubších a vše zahrnují
Cích. Bible může být celou sérií zjevení, z nichž každé je uzpů
sobeno pro odhalení technologiemi nebo metodami, nebo spiri
tualitou dané doby. 

Pavel: Máš pravdu. Rips tvrdí, že biblický kód je téměř určitě 
ještě mnohem komplikovanější, než jej dokážeme rozluštit dneš
ními počítačovými programy. V přítomném čase ale neznáme 
dostatečně dobrý matematický model, který by byl schopen bib
lický kód obsáhnout. Je to pravděpodobně ani ne tak křížovko
vitá hádanka,jako spíše mnohorozměrný hologram. Dosud v bib
lickém kódu hledíme pouze na dvourozměrnou plochu, ale měli 
bychom spíše hledat přinejmenším v trojrozměrném prostoru, 
jenže zatím nevíme j~k. 

Josef: Nikdo dosud neví, jestli každý z nás, vše z naší minulosti 
a vše z naší budoucnosti, není v nějaké dosud neznámé vyšší 
rovině kódu v bibli, jestli to opravdu není Kniha života, jak je 
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o tom přesvědčen Génius z Vilny.Ale zjevně každá větší postava, 
každá větší událost ve světové historii, může být nalezena na 
úrovni zakódování, kterou již známe. 

Pavel: Podle Ripse starodávné náboženské texty také tvrdí,že 
existuje pátá dimenze. Nazývají ji "hloubka dobra a hloubka zla". 
Jde o morální dimenzi. Nebesa a peklo? To je druh otázky, kterou 
byl dříve svět zaujat, ale nyní málo vědcu, málo novinářů a ještě. 
méně politiků ji bere vážně. Biblický kód nás ale nutí položit si 
tuto nejzákladnější otázku. 

Josef Dokazuje biblický kód existenci Boha? 
Pavel: Pro Eli Ripse zní odpověď jednoznačně ano. Biblický 

kód je pro tohoto exaktního matematika pevným vědeckým 
důkazem boží existence. Ale Rips věřil v Boha už předtím, než 
našel důkaz v kódu. Další vzdělanci také přiznávají, že máme 
nyní první objektivní důkaz boží existence. Oproti těmto kon
vertitům je Michael Drosnin, autor zatím té nejrozšířenější knihy 
"Biblický kód" (The Bible Code), pouze přesvědčen, že sice 
žádná lidská bytost nemohla bibli zakódovat způsobem, jak jej 
odhalujeme, ale není to pro něj nezbytně důkaz existence boží. 

Drosnin se také zabývá předpověďmi o konci světa. Slova Sta
rého a Nového zákona předpovídají, že "konečná bitva" začne 
v Izraeli útokem na Svaté město - Jeruzalém, a nakonec vtáhne 
do války celý svět. Dvě velké biblické Apokalypsy, Kniha Daniel 
ve Starém zákoně a Zjevení sv.Jana (Apokalypsa) v Novém záko
ně, jsou předpovědh:ů veliké hrůzy, která bude odhalena, až bude 
na "konci času" tajná kniha otevřena. V Knize Daniel, bezpro
středně po předpovědi bezpříkladného "času trápení", je psáno: 
"A v tom čase budou lidé zachráněni, každý, kdo bude zapsán 
v knize." V Danielově knize odhaluje anděl konečnou budouc
nost hebrejskému prorokovi a říká mu: "Ale ty, Danieli, zavři 
slova a zapečeť knihu až do času Konce." Ve Zjevení je to kniha 
zapečetěná "sedmi pečetěmi", které mohou být rozlomeny 
pouze Mesiášem. Tato dvě biblická místa zapříčinila, že Isaak 
Newton po celý život hledal v bibli kód. 

Drosnin přiznává, že ač nevěřící, od začátku vědělo přesvěd
čení židovských rabínů, že předpovědi "konce času" budou plně 
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odhaleny, až když bude tajná kniha otevřena. Ale až do chvíle, 
kdy se začal biblickým kódem sám vážně zabývat, si nikdy neu
vědomil, že kód by mohl být tajnou knihou. Pokud je biblický 
kód skutečností, mohl mít jediný účel - varovat svět před obrov
ským nebezpečím. Mohou informace obsažené biblickým 
kódem být onou "zapečetěnou knihou"? Zapečetěnou pomocí 
časového zámku, který nemohl být odemknut až do doby, kdy 
byl vynalezen počítač schopný provést statisíce matematických 
operací ve velmi krátkém čase? Může přítomná doba opravdu 
být "čas konce"? 

Josef: Současné počítače jsou pro nejnáročnější programy 
stále ještě příliš pomalé. The New York Times nedávno napsaly, 
že lidstvo má na dosah další velký skok - spoutání světa uvnitř 
a~olIlu a vytvoření "metody zpracování i~ormací tak výkonné, 
že by to bylo v porovnání s-výkonností dnešních počítačů stej-
né jako srovnání nukle~ní energie a ohn~~'. Tento "kvantový· 
počítač" by mohl provést během minut výpocty, které by trvaly 
dnešním nejrychlejším počítačihn stovky milionů let ... 

. Pavel: Eli Rips se domnívá, že ve světě stvořeném vŠemocným 
a dobrotivým Bohem může" stále existovat boj mezi dobrem 
a zlem, a jeho výsledek je nejistý. Zapečetěná kniha by mohla 
obsahovat všechny možné budoucnosti. Každá předpovězená 
událost by mohla být zakódována přinejmenším dvěma možný- . 
mi výstupy.Rips souhlasí, že biblický kód by mohl mít pozitivní 
a _negativní pramen, dvě odlišné výpovědi reality. Jako u soudu -
advokát a žalobce. "Možná existují vždy dvě odlišné výpovědi 
iakódované v bibli,;,tby uchovaly naši svobodnou vůli, a možná 
je to tak, že biblický kód je napsán jako debata," říká Rips. Podle 
Midraše byl svět stvořen dvakrát. Jednou z hlediska absolutního .. 
soudu, správný a špatný .. Pak Bůh viděl, že svět nemohl tímto 
způsobem existovat, nebylo v něm místo prQ lidskou nedokona
lost, a proto přidal milosrdenství. To mohou být dva prameny 
v biblickém kódu~ Rips nicméně nesouhlasí, že by mohli být dva 
kódovatelé. ,,~ible musela být z<!kódována najednou a. jedinou 
inteligencí. Ale ta mohla zakódovat dvě rozdílná stanoviska." 
- Josef: V moderní době se obje~je překvapující "vz~rec" 
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úkladných politických vražd, které změnily historii. Zabíjeni jsou 
vůdci, kteří přinášejí naději. A každá z těchto vražd je v bibli 
zakódována: Abraham Lincoln, Mahátmá Gándhí, Anwar Sadat, 
Jicak Rabin,John a Robert Kennedyové a mnoho jiných. 

Pavel: Budoucnost je v bibli zakódována. Rabinova smrt 
a válka v Perském zálivu jsou toho důkazem. Ale tyto události 
nebyly předurčeny, mohly být změněny. »Vše je předpovězeno, 
ale svoboda jednání je zachována," říká Talmud. Zdá se, že exis
tují dvě možnosti, jak chápat tento slavný výrok Talmudu. "První, 
že máme svobodnou vůli, ale co učiníme, je známo již předtím, 
než to učiníme. Nebo druhá, že ačkoliv je celá budoucnost před
povězena, můžeme ji změnit. Rips říká, že biblický kód jej přiměl 
k tomu, aby si uvědomil, že existuje ještě další možnost - všech
ny naše možné budoucnosti byly předpovězeny, a my z těchto 
možností provádíme volbu. 

Josef: Myslím, že se už dostáváme mimo původní záměr infor
movat o zajímavém jevu a také trochu na tenký led.Jsou-li všech
ny budoucí možnosti předpovězeny, stává se celá záležitost 
absurdní, protože každá volba vede k nekonečné řadě možností. 
Byla by to nekonečná řada nekonečností. Konečný počet písmen 
v bibli vede sice k nesmírně velkému počtu variant, ale ty nejsou 
a nemohou být nekonečné. 

Pavel: Proč tedy biblický kód nevypovídá jen o jedné skuteč
né budoucnosti? Zřejmě proto, že neexistuje pouze jedna reálná 
budoucnost, existuje mnoho možných budoucností. V kvantové 
fyzice není známo, jak přísně determinovat co se za daných okol
ností stane. Jediné, co může být předpovězeno, je pravděpodob
nost různých výstupů. Kvantový fyzik pouze předpovídá mož
nosti. A přesto je kvantová fyzika vysoce úspěšné odvětví vědy. 
Funguje. Snad proto, že přijímá nemožnost absolutní determino
vatelnosti jako součást reality. Stejným způsobem snad funguje 
i biblický kód. Také přijímá nejistotu jako součást reality. 

Josef Já to vidím trochu jinak. Jestliže kvantová fyzika vyjad
řuje své výsledky pojmy pravděpodobnosti, neznamená to, že 
všechny výstupy jsou stejně pravděpodobné. Některé výsledky 
jsou vysoce pravděpodobné, tudíž prakticky jisté, jiné méně 
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pravděpodobné. U biblického kódu jako by všechny předpovědi 
byly stejně pravděpodobné, což se mi nezdá. Jestliže biblický 
kód obsahuje spektrum možných budoucností, jsou neviditelné. 
Až teprve, když se událost stane a my se na ni ptáme, shledáme, 
že to bylo v bibli zaznamenáno. Autor kódu ponechal člověku 
svobodu volby, a přece věděl, jak se člověk v dané situaci roz
hodne.V teologii nic nového. Jde o starý problém predestinace, 
který se táhne od Augustina ke Kalvínovi a až k jansenistům 17. 
století. Je to problém teologicky objasněný už před stoletími. 
Bůh ví, aniž zbavuje svobody. 

Pavel: S tím bych asi souhlasil. Ale je přesto zajímavé, jak se 
Rips biblickým kódem zabývá do hloubky. Řfká, že náš svět se 
v kódu jasně odráží. Je to, jako kdybychom se dívali do zrcadla. 
Naše úsilí vidět budoucnost a něco s ní udělat, obojí pravděpo
dobně hraje svou roli. Je to komplikovaná a velmi interaktivní 
záležitost. Autor přiznává, že když pracoval s počítačem a hledal 
v kódu informace, cítil někdy, jako by byl napojen na jinou inte
ligenci. Podle Ripse byl biblický kód napsán najednou, v jediném 
okamžiku. Vnímáme ho jako hologram - vypadá jinak, když se na 
něj podíváme z jiného úhlu, ale obraz byl samozřejmě zazname
nán již předtím. Problém je, jak celý kód dešifrovat. Jedná se 
jasně o nenáhodnou záležitost, ale je to, jako kdybychom měli 
zprávu od zpravodajské služby, ve které můžeme přečíst pouze 
každé dvacáté slovo. Je to produkt vyšší inteligence. Ta možná 
chce, abychom porozuměli něčemu, a nepřeje si zatím, abychom 
porozuměli úplně. Kód možná neodhalí budoucnost až do doby, 
dokud člověk dostatečně nevyspěje. 

Rips zkoumal biblický kód šestý rok v době, kdy začala válka 
v Perském zálivu. Předpověděl, kdy válka začne. Ale bylo to tepr
ve té noci, kdy začály rakety Scud dopadat na Izrael, kdy plně 
uvěřil, že biblický kód je skutečností. »Věřil jsem tomu dříve jako 
matematice, ale toto byla zcela jiná zkušenost," přiznává. »V utěs
něné místnosti při čekání, až raketa dopadne, to byl neobyčejný 
moment rado~ti." Ale biblický kód je něco více než varování. 
Může to být informace, kterou se nám nabízí možnost, abychom 
odvrátili předpověděnou katastrofu. Co učiníme, předurčí výsle-
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dek. Takže jsme tam, kde jsme byli, avšak s jedním velkým rozdí
lem - víme už definitivně, že nejsme sami. 

V jednom rozhovoru říká autor knihy Michael Drosnin Rip
sovi: "Nevím, proč jsem do toho vtažen. Nejsem věřící. Nevěřím 
v Boha. Jsem totálně skeptický. Není nikdo, koho by bylo těžší 
přesvědčit, že biblický kód je realitou, než mě." "To je dúvod, 
proč jsi do toho vtažen," odpověděl mu Rips. "Múžeš říci moder
nímu světu o kódu v bibli." 

Dlouhodobé vize budoucnosti 

Severský exodus 

Jsme v zemi divokých sobů, pověstných jelenů karibu, tak 
si připomeňme jeden zajímavý, až dojemný případ stěhovdní 
»ndroda<~ dokonce i s postavou symbolického Mojžíše. 

Po první světové vdlce byla Kanada ještě nerozvinutou 
zemí s malým počtem obyvatel a neprozkoumaným severem. 
Pfesto hned po vdl ce kanadskd vláda ustavila krdlovskou 
komisi, kterd se měla zabývat projekty chovu domestikova
ných sobů, jak to bylo tradičně zvykem na skandindvském 
a sibifském severu a jak to líčí ve svých putovdních i ndš seve
fan Eskimo Welzl. Na radu eminentního znalce Arktidy, 
kanadského botanika Alf Erling Porsilda, původem Ddna 
narozeného v Grónsku, se vláda rozhodla od Aljašky zakou
pit třítisícové stddo domestikovaných sobů a pfevést je do 
kanadské oblasti delty feky Mackenzie. Koncem 19. století 
Aljaška sama odkoupila 1200 sobů od carské vlddy, protože 
domestikovaní sobi se na americkém kontinentu nevyskyto
vali. V průběhu pfíštích tficeti let se toto stddo rozrostlo na 
více než půl milionu jedinců. Povzbuzeni aljašským úspě
chem si kanadští vlddní pfedstavitelé pfdli, aby se i z esky
mdckých lovců sobů stali jejich ochrdnci a pastýři. Domorodé 
obyvatelstvo by tak mělo zaručený pfíjem hodnotné potravy 
v průběhu celébo roku. Byl to utopistický projekt, ale hodný 
rizika. 
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Putujíci stádo bude muset pfekonat velké vzdálenosti 
v hornatém severském terénu. Vldda k tomuto úkolu najala 
zkušenébo, ale už pětašedesdtiletébo hondka, Laponce jmé
nem Andy Ba", který celý život vodil sobí stdda po skandi
ndvském severu. S hrstkou sibifských Sami a Laponců a za 
doprovodu několika severských psů Andy Ba" na podzim 
1929 vyrazil z aljašské přímofské Kotzebue. Putovali pěšky, 
v létě za nepfedstavitelných útrap s komdry, v zimě za pade
sdtistupňových mrazů. Zví fata si sama hledala potravu, při
vdděla na svět mladé, odbíhala nendvratně od stdda a umí
rala. Putovali pfes hory a doly, mokfadya brody, pfes zamrz
Id jezera a feky. Po šest roků Laponec Andy vedl stddo sobů 
východním směrem a nebo, jak přizna~ jím byl sdm často 
veden. Spěchali pomalu. Vůdce krdčel za stddem v doprovodu 
věrného ochočeného parohdče. Vedl ho za ohldvku a při pfe
kondvdní obtížných pfekdžek se bo sdm držel. Mohutný sob 
se děsil medvědů, a když zaslechl vytí vlků, tlačil svou same
tovou hlavu až těsně k Andymu. Tam se citil v bezpečí. Noco
valo se pod stany a Andy každou noc rozděldval pfed svým 
stanem oheň. To aby si připomínal, že Andy Ba" je člověk 
a ne sob. 

Konečně na jafe roku 1935 dorazili k cz?i. Byla jím Sobí 
výzkumnd stanice (Reindeer Experlmental Station) založend 
za tím účelem už pfedem botanikem Porsildem. Za těch šest 
roků urazili 2500 km. Jen asi pětina stdda byla původní zví
fata, čtyři pětiny sobů se narodily během cesty. Několik set 
zvífat se zaběhlo za ta léta nendvratně od stdda, naopak sku
pinky divokých karibu se několikrdt ke stddu připojily. Andy
bo lidští pomocníci strastiplnou pouť nevydrželi. Jednou, 
uprostfed sněhové vdnice, volali: ,,Andy, bloudíme, nevíme 
kudy a jak dál!" Andy zavolal nazpět: "Mne pfece vidíte, nebo 
ne?" "Tebe vidíme, ale krajinu nevidíme,« odpověděli. "Když 
vidíte mě, nebloudíte. Jste v bezpečí jako doma u mdmy!" 
zakfičel Andy. Pokračoval v cestě, drže se za ohldvku svého 
soba se zvoncem. Stddo se za nimi zvolna pohybovalo, ale 
bondci při nejbližší příležitosti dezertovali a museli být vystří-
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dáni. Zestárlý, téměř sedmdesátiletý a za ta léta téměř aurou 
proroka oděný vůdce svěřené stádo nikdy neopustil. 

Ani na Aljašce, ani v Kanadě se sobf pastevectvf nakonec 
neujalo. lnuité dávali pfednost lovu pfed honáctvfm. Tradič
ně lovili vždy jen pro svou potřebu a nerozuměli pojmu "pod
nikánf za účelem zisku". Každoročnf pobíjenf tisfců zvfřat 
pro restaurace a hotely kdesi na jihu, které nikdy neviděli 
a ani si je nedovedli pfedstavit, jim nevyhovovalo. Až teprve 
nynf, po vfce než padesáti letech, se idea chovu sobů v oblas
ti Mackenzie realizuje. Andyho stádo se mezitfm rozrostlo na 
30 000 jedinců a brozf nebezpečf devastace krajiny nadměr
nou pastvou. Proto se terltoriálnf úřady rozhodly udržovat 
stádo pod 15 000 jedinců. I tak bude hodně sobfho masa pro 
nenasytný jižnf trh. 

,.J 

Josef: Probrali jsme toho v našich večerních rozpravách nad 
jezerem už víc, než jsme zpočátku zamýšleli. A bylo by jistě 
mnoho dalších zajímavostí z přírodních i společenských věd, 
které by stály za debatu, ale to bychom tu mohli sedět do příští
ho léta. 

Pavel: Což by mně naprosto vyhovovalo. Eskymáckou zimu 
jsem ještě nezažil. Tohle misijní prostředí je docela příjemné, 
i když v iglú by to zřejmě bylo méně komfortní. 

Josef: To určitě. Mohl by se dostavit stav, kterému se zde říká 
"arctic blues", to je deprese z dlouhých nocí a domácího uvěz
nění v důsledku třeskutých mrazů, nekonečné zasněžené tund
ry, kdy krajinný horizont splývá s šedobílou oblohou. Nevím, jak 
dlouho bychom 'vydrželi jen akademicky polemizovat a nevjeli si 
nakonec do vlasů. 

Pavel: Máš asi pravdu, ale za zkušenost by to stálo. Když nad 
tou možností uvažuji, tak se mi zdá, že by se naše rozhovory 
začaly nést trochu jiným směrem. Asi méně intelektuálním a víc 
meditativním. Měnily by se více v tiché sdílení vnitřních zážitků 
a vizí, což je také důležitá a uspokojující cesta za poznáním. 
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Josef: Dokonce ta nejstarší cesta.A nebyli bychom první, kdo 
tu takhle žili. Oblátští misionáři často přezimovali ve dvojicích, 
a mnohdy v iglú! Jeden z nich byl Otec Henry. Eskymáci ho nazý
vali Kajualuk, to je "Ten s dlouhými vousy". Ve s'vých zprávách 
nadřízeným vzpomíná, jak ve svém sněhovém domečku, spíše 
doupěti, prodleli za dlouhých zimních nocí nekonečné hodiny 
při meditacích a kontemplaci, až se stali neteční i k hladu a zimě. 
Jeden svědek té doby vypráví, že Otec Henry jako by žil v jiném 
světě. Nepotřeboval naprosto nic. Starost o lidské potřeby ho jen 
rozptylovala.V jeho životopise je o něm psáno, že "byl oděn mys
tickým rubášem".Ten jej nejen ochránil před každou újmou, ale 
obdařil ho i schopností "pronikat na dno lidských duŠí".V odlou
čení své sněhové jeskyňky se stal mystikem. I jeho portrét 
v knize to dosvědčuje. 

Pavel: Ale sestupme opět na zem. Co bychom mohli dodat? 
Co ještě zbývá dopovědět? 

Josef: Co ještě zbývá dopovědět. .. Tahle fráze mě provokuje 
hned k dvěma reflexím. První je historická anekdota. Povím ji, 
protože se mi bude později hodit. Zakrátko po objevení Ameriky 
byla v Anglii ustavena společnost "The Mysterie and Companie 
of the Merchants Adventurers for the Discoverie of Regions, 
Dominions,Islands and Places Unknowen" (Společnost obchod
ních spekulantll za účelem objevování zemí, držav, ostrovů 
a míst dosud neznámých).]ejím hlavním cílem bylo najít co nej
kratší cestu do Číny, protože čaj a vzácné koření se v té době 
dovážely dlouhou oklikou přes jižní cíp Afriky. Kapitán výpravy 
Martin Frobisher tehdy prohlásil, že nalezení "severní cesty" 
(North-west Passage) do Tichého oceánu "je jediná věc na světě, 
kterou ještě zbývá vykonat".To bylo v r. 1576. Následovala řada 
dalších neúspěšných i tragických expedic, po nichž jsou dnes 
pojmenovány arktické ostrovy, úžiny, fjordy a zálivy. Proplout ark
tickými úžinami se podařilo teprve kapitánu McClure až v f. 

18531 To už se stavěl Suezský kanál a zájem o nebezpečnou 
severní cestu opadl. 

Druhá reflexe je přiléhavější. Máme tu po ruce dvě knihy. 
První nese provokativnÍ titul "The End of Science", Konec vědy. 
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Druhá konstatuje "What remains to be discovered". Co ještě 
zbývá objevit. Jejich autoři John Maddox a John Horgan si oba 
kladou stejnou otizku: "Co ještě zbývá vyzkoumat?" Všechno 
podstatné a důležité už prý bylo objeveno.Tak např. vědecké dis
ciplíny, jako je li<iská anatomie, zeměpis, chemie, se zabý-vají 
konečnými a časer:1 vyčerpatelnými subjekty. Dříve nebo pozdě
ji bude v těchto vědách vše popsáno a dále se bude jen paběr
kovat. 

Geniálním odhalením bylo, jak je dědičná informace zakódo
vána v složité molekule, dvojité šroubovici DNA, a na to navazu
jící rozluštění celého genetického kódu člověka (projekt 
"Genom"). To jsou náramné a defInitivní objevy. Nepochybně, 
genetické mapy a. genové matrice člověka i jiných tvorů se 
budou dále doplňovat a hlavně využívat v lékařství, šlechtitelství 
a genetickém inženýrství. To už ale je jen kvantitativní rutina 
a dřina. To podstatné, jak je život z generace na generaci předá
ván, jak se po věky udržoval a pokračoval, už bylo jednou pro 
vždy vysvětleno. Úžasný, téměř neuvěřitelný úspěch vědy 
a odhalení s konečnou platností! Podle Horgana biologům prý 
zbývají k rozřešepj už jen tři podstatnější záhady: 1. jak vznikl 
život, 2. jak se oplozená vaječná buňka sama od sebe vyvine 
jednou v tulipán. jindy ve slona, a 3. jak pracuje mozek. 

V krátkosti: jak život vznikl sice stále nevíme, ale není nouze 
o teorie. Věřím, že umělá buňka hude sestrojena ještě v prvé půli 
jedenadvacátého století, a to z už existujících složek, jako jsou 
DNA, bílkoviny, enzymy, různé organely apod. Stvořit živou 
buňku z prvků a sloučenin, které nebyly vyprodukovány jinými 
buňkami, potrvá asi mnohem déle a nemusí se nikdy podařit. 
V přítomné době jsou předmětem zkoumání vzniku života pod
mořské sopečné vývěry, známé v odborné literatuře jako černé 
komíny (deep ocean volcanic vents). Tyto přes 200°C horké 
proudy mořské vody vypouštějí do studené vody mořského dna 
mračna ultramalých bakterií, které jsou zdrojem potravy pro při
sedlé i plovoucí organismy ve svém okolí.Jde o významný objev, 
který by mohl vést k vysvětlení, zda a jak život na naší zemi vzni
kl.Ale výzkum podmořských vývěrů je teprve úplně na začátku. 
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Jak se oplozená buňka množí a jak vznikající embryo dife
rencuje svou tkáň ve specializované orgány a dorůstá v dospělé
ho jedince, je předmětem intenzivního výzkumu. Ještě docela 
nedávno většina lidí ani neslyšela o "kmenových buňkách" 
(stem cells).Jsou to buňky druhé a třetí generace rozvíjejícího se 
zárodku, které se naprosto jedna druhé podobají, a přece v prů
běhu dalších dělení každá z nich dá vznik odlišným pletivům 
a posléze orgánům. Co přehazuje v oněch buňkách výhybky, že 
každá z nich najede na jinou kolej a směřuje k jinému cíli? Co 
všechna ta vznikající pletiva a orgány časově a funkčně koordi
nuje, že jedna část nepředběhne druhou nebo nezůstane poza
du?Výzkum je nadmíru slibný i kontroverzní zároveň. Už dpes je 
možno vypěstovat například nové nervové buňky pro poškoze
nou míchu. Ty by přemostily nervové přerušení míchy, a umož
nily by tak ochromenému člověku, aby znovu chodil. Mnozí 
vědci vyžadují, aby se výzkum konal na oplozených lidských 
zárodcích, kte!'é ovšem po extrakci kmenových buněk zaniknou. 
Tím vzniká morální dilema "Nezabiješ!", které ve Spojených stá
tech musel pod nátlakem veřejného mínění řešit prezident Bush 
zvláštním zákonem. Naštěstí je dnes už možno získat kmenové 
buňky i z tkáně dospělých jedinců, proti čemuž by nemělo být 
etických námitek. 

Ta třetí ze "zbývajících otázek" se zdá nejtěžší. Týká se moz
kové činnosti. která se u člověka projevuje myšlením a schop
ností uvědomovat si sebe sama. Jde o mysl a vědomí (mind and 
consciousness). Zde přírodovědec stojí před záhadou. Jak může 
hmotné tělo vyprodukovat nehmotnou mysl? Jak dokáže hmot
ná síť neuronových ganglií a synapsí vytvořit abstraktní myšlen
ku? Mozek pracuje docela jinak než ostatní orgány, například 
šrdce a ledviny, jejichž činnost lze beze zbytku fyziologicky 
vysvětlit. Když rádiový vysílač vyzařuje do prostoru paprsky 
energie, tyto elektromagnetické vlny jsou měřitelné a vzdáleným 
rádiovým přijímačem zachytitelné. Nic takového se neděje s lid
ským mozkem. Mozek není rádiový vysílač a myšlenky nejsou 
rádiové vlny. které by se šířily prostorem. Aspoň ne fyzickým pro
storem, jak jej obecně chápeme a jak jej věda defInuje. Když člo-
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věk přemýšlí, jeho mozková kůra vykazuje elektrickou aktivitu, 
tzv. mozkové vlny (brain waves) registrovatelné encephalogra
fem. Ty ale jsou jen znamením, že je mozek činný. Myšlenku 
samu však nelze objektivně nějakým přijímačem zachytit. Ta exi
stuje jen v "mysli" autora, pokud ji on sám nesdělí, nekomuniku
je vnějšímu světu. Tento rozpor, defmovaný už René Descartem 
před 400 roky, bude třeba řešit formulací nové teorie. V přítom
né době je na pomoc povolána kvantová mechanika. Možná, že 
existuje spojení mezi kvantovou mechanikou a vědomím, proto
že jak mysl, tak kvantová mechanika jsou nedeterministické, 
nepředurčitelné reality. Jaké spojení to ale může být? Na to se 
zatím nenašla odpověď. Kdyby se odpověď našla, bylo by možno 
zkonstruovat kvantový počítač, v němž by se vynořilo vědomí 
a který by začal přemýšlet? Fantastickým predikcím už nyní není 
konce. Je ale docela možné, že záhada lidské mysli a vědomí 
nebude nikdy odhalena a my sami pro sebe zůstaneme tajem
stvím.lgnoramus et ignorabimus, říkali staří skeptici. Neznáme 
a nepoznáme. Kdepak, oponují moderní redukcionisté. Ještě sice 
neznáme, ale jednou poznáme. Záhadu, jak mozek pracuje, brzy 
demystiftkujeme. 19noramus sed cognoscemusl, by za ně pro
hlásil starý latiník, protože oni už latinsky neumějí. 

Není přinejmenším zajímavé, že člověk se dobral poznání 
o vzniku vesmíru, o evolučně biologickém původu sebe sama, že 
rozluštil svůj genetický kód a bude brzy určovat svůj další vývoj, 
ale nedokáže vysvětlit, odkud se vzala a jak funguje jeho mysl? 
Mysl, která vše ostatní objevila a objasnila a představuje jedineč
nost personality každého z nás? 

To vše, včetně otázky lidského vědomí, jsou prý jen vícemé
ně detaily velkého obrazu světa nastíněného už Koperru"Kem 
(1543), že Slunce, ne Země, je středem planetární soustavy; Dar
winem (1859), že vše živé včetně člověka se vyvinulo z nižších 
forem; Einsteinerr: (1905), že hmota a energie, čas a prostor jsou 
relativně proměnné; Mendelem (1865) - objevitelem zákonů 
dědičnosti; Hubblem (1929), jehož objev rudého posunu galak
tických spekter vedl k formulaci teorie Velkého třesku, a tím 
k závěru, že i ten nesmírný vesmír existuje a vyvíjí se v koneč-

192 -

ném prostoru a čase; a Crick a Watsonem (1957), kteří rozluštili 
geneticky kód. Výběr je zřejmě subjektivní. Jako ekolog bych měl 
ještě vzpomenout Lovelocka (1979), který svou Gaia teorií pou
kázal na vzájemnou souhru biosféry a geosféry. Planeta Země se 
chová jako velký živý organismus, který lidé svou dnešní čin
ností smrtelně ohrožují. 

Tedy opět ta vtíravá otázka. Byla opravdu všechna velká 
a zásadní tajemství už v podstatě zodpovězena? Mají Horgan 
a Stent pravdu, nebo existují další zásadní otázky, které čekají na 
zodpovězení? Co ještě zbývá vyzkoumat a dopovědět? 

Pavel: Myslím, že ta otázka je špatně položena, protože klade 
důraz na slova "zbývá" a "dopovědět". Oba pojmy totiž zužují 
a determinují odpověď. Co když toho "zbývá dopovědět" víc, 
než bylo dosud vysloveno a vyzkoumáno? Správněji bychom se 
měli ptát, kudy asi povede cesta za novým, hlubším poznáním. 

Je náš lidský svět navždy omezený naší osobní smrtelností 
a celé lidstvo pak navždy uzavřené do průhledné časoprostoro
vé bubliny, ze které nelze uniknout? Je nám sice dovoleno pomo
cí teleskopů pronikat do téměř nekonečné dálky a velmi dávné 
minulosti, což ještě více jitří naši zvídavost. Ale zároveň je nám 
tím diskrétně naznačeno: jen potud človíčku - živáčku. Mezi pla
netkami si rejdi a zkoumej, ale na hvězdičky se jen dívej a žasni. 
Na to nestačíš. 

Vždycky, když se lidé domnívali, že už bylo vše objeveno, jako 
Martin Frobisher v 16. století, došlo k průlomu. Dalo by se říci, 
že Newtonova fyzika také obsahovala konečný počet zákonů 
a byla, či stále je svým "úhlem zkoumání" omezena, jako byla 
anatomie nebo zeměpis. A hle, přišel Einstein a způsobil svou 
teorií relativity ve fyzice průlom, ze kterého se nám, nezasvěce
ným, stále ještě točí hlava. Jestliže vzniká v učených hlavách 
pocit, že už bylo vše vyzkoumáno a zodpovězeno, vsadil bych se, 
že stojíme před nějakým ještě pronikavějším průlomem. 

Josef: Znovu mi přichází na mysl Haldanova vize, že vesmír 
(a naše skutečnost v něm) je nejen prapodivnější, než si dnes 
představujeme, ale i záhadnější než si kdy budeme moci před
stavit. Takže ti dávám za pravdu. Taky si myslím, že se nemusíme 
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obávat, že lidstvu dojdou otázky. Já bych hned jednu z těch, co 
ještě "zbývají vyřešit", položil, protože mě zajímala od mých 
skautských let. Měli bychom studovat "řeči" zvířat, naučit se jim 
rozumět a komunikovat s nimi. Hodně se v té oblasti už pokro
čilo hlavně v práci se šimpanzy, delímy, včelami, mravenci a jiný
mi organismy, dokonce s rostlinami, ale to vše jsou teprve začát
ky. V pohádkách zvířata mezi sebou i s lidmi mluví bez problé
mů. Možná, že by nás to vedlo k větší moudrosti a pokoře. Moc 
věřím, že se tahle má skautská fantazie jednou splní. Nakonec 
i pohádky byly svého času sci-fi, také na okraji fantazie a fikce. 
V pohádkách se létá na perutích labutí a na kouzelném koberci. 
Ju1es Verne tyto poetické nástroje fantazie později nahradil 
svými futuristickými, ale těžkopádnými mašinami, dnes už dávno 
překonanými. Dnešní sci-fi pokračují v této linii na úkor pohá
dek a s nimi spojené spontánnosti dětské fantazie. Dětský svět se 
stalo to chudší. 

Pavel: Nebudu určitě sám, koho fascinuje pohled na noční 
oblohu. Miliardy hvězd a galaxií, ale o životě víme zatím jen na 
naší modré planetě Zemi. Pamatuji si, že jako kluk jsem v sedm
desátých letech četl s nadšením články o nadějném pronikání 
lidstva do blízkého kosmického prostoru. 

Pouhých devět let po druhé světové válce vyvintůiAmeričané 
letadlo, které umělo létat rychlostí přes 6000 km za hodinu. 
Nebylo nakonec pro vojenské účely využito, protože mohlo star
tovat jen z bombardéru, mělo obrovskou spotřebu paliva a pilo
ti mohli během takových rychlostí při náhlejším manévru upad
nout do bezvědomí. 

V roce 1961, dva měsíce po mém narození, vyletěl Jurij Gaga
rin na oběžnou dráhu. To byl velký přelom - okna do vesmíru se 
otevřela. O osm let později, v srpnu 1969, zanechal na Měsíci 
svoji stopu první člověk - Neil Armstrong. 

Tehdy většina lidí věřila, že do roku 2000 bude lidská posád
ka na Marsu, možná ještě dále.Ale ten "tah na branku" pováleč
né doby jako by se vytratil.Jasně, máme raketoplán, stavíme orbi
tální stanici pro velmi dlouhé pobyty na oběžné dráze.Ale zdá se 
mi, že bez nějakého zásadního kvalitativního zlomu v oblasti fyzi-
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ky nám zůstanou dveře do vzdálenějšího kosmického prostoru 
uzavřeny. Vždyť na Měsíc je to necelých 400 000 km. Takovou 
vzdálenost už jsem možná během svého života ujel autem. Ale 
jen k našemu Slunci je to 150 milionů kilometrů a k nejbližší 
další hvězdě Alfa Centauri je to 4,5 světelných let (1 světelná vte
řina = 300 000 km). Raketoplán, který by letěl rychlostí 1,5 mili
onů kilometrů za hodinu a který by urazil vzdálenost k našemu 
Slunci za 100 hodin, by k této nejbližší hvězdě cestoval 3000 let. 

Josef: Lidská putování za novými pastvinami, či za zaslíbenou 
zemí se uskutečnila v dějinách mnohokrát. Učili jsme se o dáv
ném stěhování národů. Kniha Exodus mluví o čtyřicetiletém 
putování Židů po poušti, kdy také teprve potomkům bylo dovo
leno překročit řeku Jordán a vstoupit do zaslíbené země. Ten 
pohyb humanity z místa na místo je v lidské krvi a stále pokra
čuje. Austrálie a Kanada jsou zeměmi předhistorických i histo
rických přistěhovalců a sám jsem jedním z nich. 

"Stěhování" na jiné planetární soustavy by znamenalo rozlou
čit se navždy s rodinou a s přáteli, dokonce i s matičkou Zemí, 
a cestovat s veškerou výbavou mezihvězdným prostorem po 
celé generace. Dnešní e-mail by zakrátko přestal fungovat, pro
tože by jeho signál putoval z kosmické lodi i nazpět celé měsíce 
a později roky. Ti, kdo by vstoupili do takové moderní Noemovy 
archy, by z ní už za svého života asi nevystoupili. Pokud by neby
li tito vyslanci Země za letu uvedeni do stavu hluboké hyberna
ce, dosáhly by cíle teprve jejich děti až nějaké padesáté genera
ce, podle rychlosti kosmické lodi a vzdálenosti cíle. I to jen za 
předpokladu, že vše za letu perfektně fungovalo technicky, fyzio
logicky, psychologicky a sociologicky. 

Pavel: Jak oba víme, nejbližší velkou výzvou zůstává přistání 
lidské posádky na Marsu. Ale jak se i v chápání smyslu takové
hoto bezprostředního cíle lidé rozcházejí! Robert Zubrin, inže
nýr známé letecké společnosti Lockheed, tvrdí: "Dozrál čas, aby 
se Amerika pustila do nového vesmírného dobrodružství, výzku
mu a osídlení Marsu ... Jednoho dne budou žít na Marsu milio
ny lidí." (pomiňme nyní, že taková kolonizace by při dnešních 
možnostech trvala tisíce let!) V roce 1989 označil prezident 
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George Bush st. (po vzoru Johna E Kennedyho, který nastartoval 
program cesty na Měsíc) Mars za výzvu pro Američany. Projekt 
by však tehdy stál 450 miliard USD, a byl seškrtán. Od té doby se 
ale předpokládané výdaje výrazně snížily a podle Zubrina by 
dnes nepředstavovaly ani jedno procento z rozpočtu USA na 
obranu. 

Naproti tomu už tebou zmíněný fyzik James Lovelock z NASA 
se dívá na věc jinak. Podle něj výzkum Marsu a všechny vynořu
jící se potíže s jeho hypotetickým osídlením by nás měly vést 
k tomu, abychom si vážili života na této planetě a nasměrovali 
svoje síly k záchraně životního prostředí a vytvoření důstojných 
podmínek pro život všech lidí zde na Zemi. 

Takže vidím pro blízkou budoucnost tři možnosti 
a) na expanzi do vesmíru budeme rezignovat, dokud se nevy

rovnáme s velkými problémy lidstva, jako je chudoba, život
ní prostředí apod.; 

b) budeme pomalu pronikat dále do vesmíru, ale při dneš
ních možnostech využití hmoty a energie by byla asi naše 
sluneční soustava konečným limitem; 

c) dojde k nějakému velkému průlomu na poli fyziky či bio
logie, a před námi se otevřou netušené možnosti. 

Josef Přistání na Měsíci s lidskou posádkou koncem šedesá
tých let a vysazení malých robotů na Marsu v letech sedmdesá
tých a osmdesátých otevřelo nové obzory lidské expanze. Sle
dovali jsme přímé přenosy v televizi, moc hrdí, co se nám lidem 
podařilo. Jak jsi citoval: "Malý krok pro člověka a velký skok pro 
lidstvo!" To jsou velkolepé úspěchy lidského génia, které ještě 
víc povzbudily lidskou troufalost, až jsme se stali netrpěliví 
v očekávání dalších zdarů.Jak si ale dobře pamatujeme, dvě další 
marťanské sondy se minuly cílem a byly navždy ztraceny. ,Jeden 
orel, ale co myší!" se u nás posměšně říkalo po Gagarinově letu. 
Kolik hladových dětí by se dalo nasytit za peníze, které byly 
vynaloženy na vyvinutí těch sond a na jejich vyslání na Mars! Je 
pravda, že na chudé se nemá zapomínat. Je to ale legitimní kriti-
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ka? Kdyby ty sondy přistály na Marsu úspěšně a ukázaly nám 
nově pohledy marťanské krajiny zblízka, byli bychom stejně fas
cinováni jako při předcházejících přistáních. Byl by to opět další 
velký krok lidstva. Proto si myslím, že lze postupovat po obou 
kolejích, v prohlubování sociální spravedlnosti pro všechny 
a v "dobývání vesmíru". Výraz "dobývání" ovšem chápu jako iro
nickou nadsázku. 

Mně spíš vadí, že pronikání do prostoru se děje více ze stra
tegických důvodů než z čisté touhy po poznání. Kdo totiž kon
troluje nebeskou klenbu, dominuje. Proto ta všeobecná nedůvě
ra v projekt "Star Wars" (Strategic Defense lnitiative). Z obran
ného systému se může snadno stát systém útočný. Možná, že 
bychom se mohli na chvíli zamyslit i nad těmito, nepříliš sympa
tickými vizemi budoucnosti. Těch černých, strach nahánějících 
vizí je možná víc než těch slibných, na které se těšíme. 

Pavel: Ve chvílích, kdy pracujeme na dokončení této knížky, 
se stalo něco hrozného a těžko uvěřitelného, přesto však sku
tečného.V úterý 11. září 2001 teroristé unesli čtyři letadla a zni
čili World Trade Center v New Yorku i část budovy Pentagonu ve 
Washingtonu. To je strašný paradox dnešní doby - brzy poletíme 
na Mars,Američané investují miliardy dolarů do "protiraketové
ho deštníku", a nakonec se ukáže, že jsme bezbranní proti něko
lika sebevrahům. 

Myslím, že jsme i nyní, v době odvetných úderů na hnutíTali
ban v Afghánistánu, šokováni tím, jak je takový svět bezbranný 
vůči podobným druhům útoku.Vždyť teroristé byli ozbrojeni jen 
noži s hliníkovou čepelí, které detektory nezachytily! Snad ještě 
větší nebezpečí hrozí při zneužití biologických a chemických 
zbraní, které teroristé také mají. A jsme zpět u toho hrozného 
paradoxu dneška: chudí versus bohatí, netušené možnosti lidské 
seberealizace versus miliony lidí odsouzených k živoření, bez 
šance rozvinout svůj potenciál.To logicky v éře globálních medi
álních prostředků vede k frustraci, která dříve či později vyústí 
někde v násilí. A protože se s armádami světových mocností 
nedá bojovat čelně, vznikají teroristické skupiny, které hledají 
a nacházejí skuliny v bezpečnostním systému vyspělých společ-
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ností a snaží se způsobit chaos a rozvrat. 
Takže souhlasím s tebou - měli bychom postupovat po obou 

kolejích. Nejen fascinující expanze do vesmíru, ale také péče 
o sociální spravedlnost, kvalitní životní prostředí a udržitelný 
rozvoj zde na zemi. Jsem rád, že jsme se tomuto tématu věnova
li v kapitole o globálním Marshallově plánu. Hlasy volající po 
nové versi Marshallova plánu se už znovu objevují v médiích. 

Abych byl ale upřímný, mně se do "černých", pesimistických 
vizí moc nechce. Jednak proto, abychom se nepodíleli, třeba jen 
nepatrně, na vzniku něčeho negativního tím, že to budeme for
mulovat (tzv. "sebenaplňující se proroctví"). Ale mám k tomu 
ještě osobnější důvod. Deset let přednáším předmět nazvaný 
"globální environmentální problémy", a přestože se hodně sna
žím, aby mé přednášky i to, co píšu, nebylo frustrující, někteří 
studenti mi tvrdí, že na ně analýza dnešního stavu působí depre
sivně. Tak jestli souhlasíš, dopřejme si ten luxus a věnujme závěr 
našeho povídání raději "světlům na konci tunelu", která přináše
jí naději. 

Josef: Naděje musí vždy převládnout. Jen se bojím, že ten 
tunel může být tentokrát velmi dlouhý. Není to poprvé a nebu
de to asi naposledy, že různé segmenty společnosti hledají nové 
formy seberealizace. Přesto, že jsme ve fázi přechodu ke globál
ní struktuře společnosti, nebo právě proto. I tahle neblahá tra
gédie, jejíž bezprostřednost jsme při našich počátečních rozho
vorech ani netušili, je ve znamení třtbení idejí. Jde o novou vel
kou společenskou diskusi i za cenu použití argumentu násilí, a to 
je, bohužel, stále mocný argument. Věřím, že výsledkem bude 
materiální a technologická pomoc třetímu a čtvrtému světu, 
osvobození ideologicky ujařmených národů, tříd a skupin, a sou
stavné budování nových mezinárodních vztahů. Jinými slovy 
nová globální Magna Charta! 

Nevyhnutelným předpokladem takové hluboké společenské 
transformace musí být ale otevření dnes ještě stále uzavřených 
společností (dosed societies). Taliban, zakopaný v afghánských 
horách, byl historickým anachronismem. Trvalo to jen tři měsíce 
a byl vyhrabán. I když jsou ještě na mnoha místech dveře her-
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meticky zavřené, okna do takových "zemí strachu" se už zabed
nit nedají. Světlo informací jimi proniká i pod všeliké závoje ... 
Ale po světě, včetně nejvyspělejších zemí, existují různé formy 
a mentality Talibanu. Tím nechci říci, že jsou si všechny rovny. 
Projevují se od nejhrubšího teroru, přes nejrůznější formy násilí 
a útlaku, až po mírný, ale vytrvalý nátlak, sankce, zesměšňování 
a novodobou politickou korektnost. Obyčejně, pokud ne vždyc
ky, ve jménu určité ideje či idolu. 

Takže druhým nezbytným předpokladem je reforma naší 
vlastní společnosti. Se zatajeným dechem jsme všichni sledovali, 
jak velká civilní letadla, jedno po druhém jako dobře mířené pro
jektily, prorážejí dva nejvyšší newyorské mrakodrapy a jak je 
zachvacuje oheň. První zásah vyvolal spíše senzační vzrušení. 
Letadlo se srazilo s mrakodrapem! Nestalo se něco podobného 
před léty v Amsterodamu? Lidé z druhého, ještě nezasaženého 
věžáku se zaujetím pozorovali, jak se plamen v první věži rozho
řívá. I budovní intercom uklidňoval, že jim nebezpečí nehrozí. 
Pak ovšem došlo k zásahu druhé věže, ale zakrátko k zásahu tře
tímu, ve Washingtonu. Lidé, kteří se ještě před chvilinkou dívali, 
jak hoří sousední mrakodrap, se teď tiskli k oknům v zoufalém 
strachu o svůj život. Senzace se proměnila v rozčarování, hrůzu 
a paniku. Na televizní obrazovku vyběhl velký titulek: America 
Under Attack. Pak ale přišel ještě větší šok. Pomalá a nezadržitel
ná imploze těch dvou nebetyčných věží.A-ni-hi-Ia-ce. Drtivé ver
tikální sesouvání, ne nepodobné potápějícímu se Titaniku 
s mnoha tisíci pasažéry všech možných národností a ideologií 
do virtuálního oblivia. 

Když v r. 1945, v poušti Nového Mexika, úspěšně vybuchla 
první atomová bomba a její ohnivý hřib se rozrostl po celém 
obzoru, hlavní konstruktér bomby Robert Oppenheimer exta
ticky zarecitoval verš z Bhagavadgíty: 

"Kdyby záblesk jasnější než tisíc sluncí vyšlehl náhle na nebí, 
to by připodobnilo nádheru Všemohoucího. 
Jsem Smrt. Bořítel světů ... " 

-199 



Pokusná exploze měla zajúnavé krycí jméno "Trinity" ,Trojice! 
Zrodila se "atomová doba". 

11. září roku 2001, známý hlasatel CNN Aaron Brown, který ze 
střechy blízké budovy komentoval a spolu s diváky světa sledo
val neuvěřitelné newyorkské divadlo, se několikrát nadlouho 
odmlčel. Konečně zamyšleně prohlásil: "Co zde vidúne, se 
vymyká lidským slovům ... Vy sami jste dnes vlastnÚlli zpravoda
ji. DnešnÚll dnem svět, jak jsme jej znali, skončil." Myslún si, že 
i jeho slova vejdou do dějin. 

S odstupem týdnů se mi zánik těch dvou stodesetiposchoďo
vých věží, které dominovaly panoramatu New Yorku, jeví jako 
soudobý ekvivalent zhroucení babylonské věže. Právě před 

rokem jsem pod nimi sám stál a obdivoval jejich závratnou výšku 
a eleganci. Ty dva vztyčené prsty World Trade Center jako by hlá
saly: Pohleďte, jak jsme mocní! My dnes určujeme chod světa, 
jeho tempo i směr, kudy se bude brát... Ono čtyřicetitisícové 
osazenstvo WTC nebyli jen Američané, ale organizace a zaměst
nanci desítek jiných zemí, včetně arabských. Jinými slovy, zde byl 
soustředěn mezinárodní kapitál. Nechci se pokrytecky pohoršo
vat, ale nějak jsem pod tún zářijovým šokem prohlédL World 
Trade Center byl chrám zasvěcený biblickému mamonu. To 
ovšem neospravedlňuje onu barbarskou teroristickou akci žive
nou nábožensko-mocenským fanatismem.Jejún úmyslem nebylo 
nastolit lepší společenský řád, ale napadnout Ameriku. 

Na vyšší rovině všechno nějak souvisí se všún. Sám jsi před 
chvílí řekl, že jsme zpět u toho hrozného paradoxu dneška: 
chudí versus bohatí, netušené možnosti lidské seberealizace ver
sus miliony lidí odsouzených k živoření, bez šance rozvinout 
svůj potenciáL Severoamerický kontinent se příliš vzdálil od 
ostatního zchudlého a chudnoucího světa. 

Proto se také obávám, že všechna ta nová bezpečnostní 
opatření na letištích, v úřadech, školách a bankách, televizní 
kamery na oplocení bohatých domů apod. nebudou stačit. Opo
jení mocí a blahobytem, a přúno demonstrativní deklarace ame
rické vlády pokračovat v zaběhlém ŽivOtnÚll stylu jsou stále pří
liš silné, než aby se mohlo rychle změnit chování společnosti, 
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která se zhlíží sama v sobě. 
Ale máš pravdu, zaostřeme raději svůj zrak na konec tunelu. 

Co se týká daleké budoucnosti, jsme krátkozrací, ba skoro slepí. 
Můžeme se ještě tak domýšlet, co bude za rok, za dva. V politic
ké aréně otázka Izrael-Palestina asi stále ještě nebude vyřešena, 
a sotva bude v krátké době vymýcena hrozba terorismu. Tahle 
"válka s mloky" se teprve rozhořívá a podle přítomné politické 
rétoriky a ochranných příprav v evropsko-americkém zázemí ani 
nukleární holocaust nelze vyloučit. Znovu se v novinových titul
cích objevuje slovo "Armagedon". Přesto, půjde-li vše podle 
"před-zářijového" plánu, za nějakých 15 roků snad přistane lid
ská posádka na Marsu a do konce století se stabilizuje globální 
lidská populace. Definitivně bude pokračovat globální změna kli
matu, i když si nejsme jisti, kterým směrem se klima vrtne.V "po
zářijovém" kaleidoskopu se tyhle cíle už nezdají prioritní. Buď 
vyjednáváním, nebo jako důsledek válečného konfliktu musí 
dojít k podstatným sociálně-politickým reformám, které zaručí 
existenci pluralitních společností a vzájemnou toleranci. Svět 
potřebuje novou Magnu Chartu. V tom vidún největší výzvu pro 
toto mladé století.A co se týče místa, kde stával WTC (tak zvané 
"Ground Zero"), navrhoval bych, aby zde byla postavena nová 
vznosná stavba, už z daleka dominující newyorskému panora
matu: mezidenominační katedrála pokání a tolerance. 

Jinými slovy, budoucnost se dá předpovědět pouze rámcově 
a v hrubých rysech asi tak do konce století. Ale pozor, co neumí
me a co by bylo naivní, je pouštět se do předpovědí, kam nás 
povede lidský duch. To proto, že za každým zákrutem heuristické 
cesty se jistě bude skrývat netušené překvapení, které může způ
sobit - a dozajista i způsobí - novou revoluci v myšlení a chápání 
reality samé. Dosah takového průlomu se nedá vůbec posoudit. 
Proto předvídat budoucnost na dvě stě nebo tisíc let je podle mne 
bezpředmětné. Je jen jedna výjimka, a to vize daleké budoucnosti. 
Bude-li svět zachován, vývojová trajektorie lidstva bude pokračo
vat k vyšší a vyšší intelektualizaci a spiritualizaci. Přes všechna 
budoucí souzení, krachy a války. Jinak by se celý proces zastavil 
nebo by se evoluce točila v kruhu, a to se ještě nestalo. 
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Pavel: Souhlasím, že předvídat budoucnost na tisíciletí je bez
předmětné, ale můžeme doufat a věřit, že lidstvo bude směřovat 
k vyšší intelektualizaci a spiritualizaci přes všechna úskalí a dílčí 
selhání na této cestě. 

Cítím, že jsme nyní v zajetí dojmů vyvolaných zářijovým tero
ristickým útokem a nevíme, co bude následovat.Je to stejné, jako 
kdybychom plavali na vlně, která se přiblížila pobřeží a právě se 
překlopila. Svět se změnil, ale jsme dezorientovaní. A tak je asi ta 
pravá chvíle skončit naše rozhovory a nějaký čas zase jen pozo
rovat dění okolo nás a přemýšlet. 

Každá krize v sobě nese kromě ohrožení také nové příleži
tosti. Ty to znáš velmi dobře z evoluce Země. Kolikrát byl život 
na Zemi téměř smeten, například po srážce s asteroidem, a pře
sto šel vývoj pokaždé dál, a dokonce k vyšším formám. Pád Řim
ské říše neznamenal konec světa, ale naopak umožnil rozšíření 
křesťanské kultury a civilizace po celé Evropě. Dodnes se naše 
civilizace kromě židovství a křesťanství opírá o řeckou fllozofů 
a římské právo, a odkaz antiky tedy nezanikl. Hrůzy holocaustu 
napomohly následně vzniku židovského státu, po hromadném 
ničení za druhé světové války následoval úspěšný Program 
evropské obnovy (Marshallův plán), vznikla Organizace spoje
ných národů a zhroutil se koloniální systém. Možná že i dnes se 
už rodí něco nového a pozitivního, ale je tak těžké rozeznat kon
krétní obrysy: "Hle, činím něco docela nového a už to raší. Neví
te o tom?" (lz 43,19) 

Kam směřuje lidský pňběh na planetě Zemi? 

Pavel: Dostali jsme se ve svých úvahách až téměř "na hranici 
fantazie".Je proto namístě směřovat náš rozhovor k závěru, aby
chom se nepřiblížili k těžko rozlišitelné hranici mezi inspirativ
ní debatou a stavem, kde se pouze "zmate laik a znechutí odbor
ník". Přesto ale, souhlasíš-li, věnujme tuto závěrečnou kapitolu 
několika úvahám o věcech, které nám připadají téměř nemysli
telné, ale pro děti našich dětí už možná budou vážnou výzvou. 

My jsme se v našich úvahách nutně často dotýkali budouc-
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nosti, i když naším úmyslem nebylo budoucnost vážně zkoumat 
a předpovídat vývojové trendy, jak to činí prognostika a futuro
logie. Napadá mne v této souvislosti moudrá úvaha profesora 
Karla Skalického. Podle něj na lidi zabývající se budoucností číhá 
past pohodlnosti, alibismu a sebeuspokojení, projevující se tím, 
že budoucnost spíše jen popisují, místo aby o ní hloubali. Tako
vý přístup je spíše futurografií než futurologií. Měli bychom 
zájem o budoucnost pojímat spíše jako futurosofů, tedy hloubá
ní o budoucnosti. K futurosofů je však třeba odvahy a silné moti
vace, která se neobejde bez silné naděje. "K dnešní futurografů," 
tvrdí Karel Skalický, "je třeba přidat futurosofů 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 až na konečné vyústění lidského příběhu na planetě 
Zemi." Co si o tom myslíš? Mám pocit, že jsme se také snažili, byť 
velmi neuměle, alespoň se přiblížit k tušení, kam směřuje lidský 
příběh na Zemi a jaký je jeho smysl. 

Josef: Lidský příběh na Zemi ... , znamenitě vyjádřeno. Příběh 
je vyprávění, které má začátek, klimax a zakončení. Život každé
ho lidského jedince je jedinečným dramatem se svým začátkem, 
vyvrcholením a koncem. V biologii je známá teze, že embryonál
ní vývoj jedince (ontogeneze) je opakováním celé evoluce 
druhu (fylogeneze). V přeneseném smyslu můžeme říci, že pří
běh lidstva je sumárním opakováním životní dráhy všech jedin
ců. Zrod, vyspívání, dozrávání a smrt.Ale protože podle naší víry, 
a vyznání snad všech náboženství, život jedince smrtí nekončí, 
jen se proměňuje, tak i lidstvo, až se jeho dospívaní, to jest zdu
chovňování dokončí, jednou jako celek vplyne do věčnosti. Mlu
vili jsme o tom v kapitole Na hranici reality a fikce. To vše jsou 
futurosofické úvahy, které by prof. Skalický snad akceptoval.Jde 
o závěry, které vyplývají z exponenciálního tvaru vývojové křiv
ky a rozeznaných stadií proměn podél její trajektorie. 

Věřící lidé jsou si ale vědomi, že soudcem a arbitrem bude jen 
Tvůrce sám. On svůj svět i své lidstvo od počátku sleduje a řídí. 
Jen On také zná den, hodinu a vteřinu konečné transgrese 
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z našeho dočasného osobního a všelidského transcendentna 
- do své věčné imanence. Jen my lidé jsme byli svým Tvůrcem 
obdařeni, byť i jen částečným, poznáním jeho úmyslů. Podiv 
a úžas nad jeho dílem je už sám o sobě přirozenou, téměř 
instinktivní formou gloriftkace boží. Nacházíme ji hned v první 
kapitole Knihy počátků (Genesis), kde Stvořitel ústy svatopisce 
chválí své dílo: "A viděl Bůh, že (co stvořil) bylo dobré. " (Gen. 
1,12.18.21.25.31) Horlivost našeho souhlasu a ochota spoluprá
ce s kosmickým procesem zduchovňování, to jest s účastí na 
jeho díle spásy, je oslavou na ještě vyšším stupni. " Uskutečňuji 
na svém těle, co ještě zůstává z útrap Kristových pro jeho tělo, 
kterým je církev." (Koloským 1, 24) Už nejsme jen vděční za 
svou osobní spásu, ale protože jsme sami vykoupeni, stáváme se 
uvědomělými spolupracovníky na díle spásy celého člověčen
stva, v nejširším smyslu pak na díle spásy kosmické." ... utrpení 
nynějšibo času nejsou ničím proti budoucí slávě, která se 
zjeví na nás. Vždyť i tvorstvo očekává s toužebností zjevení 
synů Božích. Víme zajisté, že veškeré tvorstvo spolu sténá 
a trpí bolest až dosud. A nejen ono, nýbrž i my, ač máme prvo
tiny Ducha, i my sami v sobě sténáme, očekávajíce synovství, 
totiž vykoupení těla svého." (Římanům 8, 18-23) 

Může někdo přijít s fantastičtější ftkcí? Tento úchvatný proces 
a jeho smysl, tak zřejmý svatému Pavlu, byl až donedávna pocho
pitelný jen snad mystikům. Čistě racionální doméně člověka 
zůstával utajen. Proto je nauka o evoluci tak kardinálním obje
vem. Věřím, že se Darwin k tomuto poznání nedopracoval bez 
boží inspirace. Termín evoluce (= biologický vývoj od jednodu
chého k složitému), je příliš mírný a jednorozměrný. Nevyjadřu
je drama stupňovitého vynořování kvalitativně nových forem 
reality. Živá buňka se kardinálně liší od zrnka písku. Šimpanz pak 
kardinálně od živé buňky. A člověk svým myšlením, religiozitou 
a kulturou se kardinálně liší od šimpanze. 

Najednou cítíme, že jsme unášeni konvergentním proudem 
evoluce. Nikoli však do černé díry (black hole), odkud ani svět
lo neunikne a kam se stahuje mrtvá hmota v centru galaxií, ale 
opačným směrem ke zdroji světla, ovšem jiné, nadpřirozené 
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povahy. Začínáme nově zhodnocovat celou podstatu a smysl naší 
existence. Lidské snažení tak dostává racionálně objektivní 
směr a absolutní cíl (s omluvou Tomáši Aquinskému, který racio
nalizoval články víry), a to poprvé skrze přírodovědeckou analý
zu. Nezávisle na náboženské formulaci, ale v souhlasu s ní. 

Henry Newman tuto ideu vyslovil ještě před Chardinem: 
"Bůh mě stvořil za jistým konkrétním účelem. Vyhradil pro mne 
určitou práci, kterou nezadal nikomu jinému. I já mám svou misi. 
Toto mé speciftcké poslání mi nemusí být zcela jasné v tomto 
životě, ale bude mi vyjeveno v životě příštím. Mám své místo 
v uskutečňování jeho plánu, jako tam má archanděl své místo ... 
Jsem článkem dlouhého řetězce. Spojující a navazující vazba. 
Bůh mě nestvořil pro nic a za nic. Mám svou cenu a nemohu být 
už nikdy odhozen. Nabízí mi, abych s ním spolupracoval na 
uskutečnění jeho díla ... " Potřebujeme ještě další důkazy? Snaž
me se proto tento primordiální proces pochopit, se zápalem 
zasvěcenců se s ním ztotožnit, a tak jej svou nepatrnou gravitač
ní váhou urychlit. 

Pavel: To vše jsou velké tahy štětcem na plátně doslova kos
mických dimenzí. Něco jako "relativistická" ekologie. Je to futu
rosofte v tom nejhlubším a konečném (ultimate) smyslu. Dove
du si vše, co říkáš, sotva mlhavě představit jen v předlouhém 
čase a vím, že potvrzení se za svého života nedočkám. Dala by se 
futurosofte rozvíjet, řekněme, na "proxi" a "melO" stupních? 
Kde bude lidstvo za sto a za tisíc let? 

Josef: Myslím, že ano, ale to už je spíš tvoje pole dohledu. Co 
si ty myslíš? Ale vyhni se úskalí futurografte, jinak tě Skalický 
pokárá. 

Pavel: Většinou i velmi odvážné futurologické předpovědi 
nesahají dále než padesát let dopředu. Pokud bychom se chtěli 
dívat tisíc let dopředu, nezbývá, než to chápat jen jako intelek
tuální cvičení v "myšlení o nemyslitelném".Jakou asi měli šanci 
představit si dnešní svět se všemi jeho příležitostmi a hrozbami 
lidé před tisíci lety, před pěti sty lety, nebo dokonce jen před sto 
lety? A vývoj se zrychluje, takže my to máme ještě složitější. 

Ale dobrá, pokusme se o nemožné. V první polovině 21. sto-
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letí se budou vyhrocovat problémy dnešního světa: ekologické 
hrozby, nerovnoměrné rozdělení bohatství, migrace obyvatel 
z Jihu na Sever, terorismus a organizovaný zločin ... Hodně důle
žité bude, jak se vypořádáme s vyčerpáním ropných zásob. 
Netroufám si odhadnout, jestli i po 50 letech bude euroameric
ká civilizace dominantní, nebo převezme vůdčí roli islámská, pří
padně čínská civilizace. Nebo se již vytvoří globální civilizace? 

Věřím, že problémy, o kterých jsem se zmínil před chvílí, je 
možné zvládnout, ale nemáme zaručeno, že nenastane ta horší 
varianta - chaos, násilí a desetiletí trvající "doba temna", než by 
se prosadil nějaký nový řád a pořádek. 

Myslím, že velmi podstatnou roli budou hrát v budoucím sto
letí náboženství. Naznačil jsi něco o možné symbióze magisteria 
vědy a magisteria víry. To bude asi klíčové . Problémem dnešní, 
alespoň euroamerické civilizace je, že nemá silnou sjednocující 
vizi, cíL Vybudovali jsme konzumní ráj, ale co dál? 

Ve své knížce "Na prahu třetí transgrese" mluvíš o přechodu 
z evoluce kulturní do stadia evoluce spirituální. Tato "transgre
se" , postupný přechod, by mohla trvat tak čtvrt tisíciletí. Odvá
žím se jedné divoké spekulace. Nedávno byli lidé na celém světě 
fascinováni příchodem nového tisíciletí. Žádný náhlý zvrat 
v dějinném vývoji nenastal, ale oba se shodneme, že přesto žije
me v současnosti "na zlomu času", jak by řekl přítel Lubor Kysu
čan. Rok 2000 byl podle židovského kalendáře rokem 5760. To 
znamená, že do konce šestého milénia.a počátku sedmého zbývá 
240 let: Bůh tvořil svět, řečí bible, za šest dní a viděl, že jeho dílo 
je dobré. Sedmý, sváteční den, odpočíval. U Boha je jeden den 
jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.Já vím, že jde spíše o podo
benství, aie přece jen, co když se na konci šestého tisíciletí zavr
ší příběh lidského společenství a začne sváteční, sedmé tisícile
tí, čas odpočinku a radosti.? 

Snad ani nemusím říkat, že mi nejde o přesné letopočty. Vždyť 
i Ježíš Kristus řekl, že nezná dobu "posledního dne", to ví jen 
Bůh-Otec. Lze se provokativně ptát, kde bude lidstvo za tisíc let, 
ale samotnému se mi nechce uvažovat o výhledu delším, než je 
přibližně čtvrt tisíciletí. To je dost dlouhá doba, aby se na poli 
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vědy i náboženství odehrály věci jdoucí daleko za hranici naší 
dnešní fantazie. 

Josef: Přemýšlím, kam tvou interpretaci biblického sedmi
denní zařadit. Do meta-reality nebo do fIkce? Spíše bych se čísel
ným interpretacím úplně vyhnul, i když existují velmi přesvěd
čivé numerologické analýzy bible, např. odDr. Ivana Panina, pro
fesora matematiky na Harvardské _ univerzitě. Tento ruský emi
grant a původně nihilista objevil nesčetné matematické souvis
losti v textu bible, od Genese až po Apokalypsu, a číslo 7 se vine 
celým biblickým souborem jako zlatá nit. To ho přesvědčilo, že 
knihy Písma jsou knihy inspirované, obdobně jako by byl tako
vým nezvratným důkazem biblický kód, potvrdí-li se jeho pra
vost. Přesto však, opusťme tuto linii uvažování a vraťme se k spe
kulacím čistě racionálním. 

Souhlasím s tebou, že přítomná euroamerická neboli naše 
"západní" civilizace nemá nyní sjednocující ideu. Dříve ji měla 
a říkalo se jí "křesťanská", ale zřekla se jí. Řekl bych, že se za ni, 
jako za zastaralou, po vzniku volné myšlenky, začala stydět. O pří
činách a nositelích této sekularizace, kterou lze sledovat už od 
renesance (viz Mona Lisa vs. středověká Madona s děťátkem), se 
zde není možno šířit, ale důsledky se dostavily a všichni je poci
ťujeme. Tuto společnost už nedrží pohromadě morální principy 
a normy, jen státní zákony, a to chabě. Ale jak napsal Solženicyn: 
"Společnost bez zákonů vede k tyranii nebo k anar~hii. Společ
nost postavená pouze na zákonech se neudrží a rozpadne se. 
Společnosti se udržují především svými mravními principy." 
Nejpronikavějším kritikem naší české a přítomné "západní" spo
lečnosti je náš exulant, profesor JtH KtUptčka. Jeho knihy -
Renesance rozumu, Flagelantská civilizace, Zkouška dospělosti -
vedou u zmateného občana k prohlédnutí, nebo jak se tu říká, 
jsou dokonalý "eye opener". 

Evropa se sjednocuje na sekulárních principech tolerance 
a vzájemné prosperity. Viz společná měna, euro! To je v pořádku. 
Sekulární stát, ano. Sekulární, neideologická, neidealistická spo
lečnost - určitě ne. Neřekl Mílsaryk, že společnosti se udržují na 
zásadách, na kterých vznikly? Také papež, zatím marně, vyzývá 
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Evropu, a tím i celou západní civilizaci k návratu ke křesťanským 
kořenům, ze kterých se rozvinula. Možná že nyní, po 11. září 
2001, se konečně pohnou v tomto směru ledy. Ideové vakuum 
nevydrží dlouho a o virulentní ideologie připravené vyplnit 
nastávající vakuum není nouze. V amerických médiích se právě 
vede diskuse o přežití či nepřežití západní civilizace. Trojnásob
ně neúspěšný, ale výmluvný kandidát na prezidentství Pat Bucha
nan tvrdí, že západní civilizace je odsouzena k zániku už jen 
z biologických důvodů. Všechny země Evropy a Severní Ameriky 
mají negativní populační přírůstek, který kompenzují zvýšenou 
imigrací ze zemí jiných kultur a náboženství. Přistěhovalci 

z některých oblastí však zachovávají loajalitu ke svým původním 
kulturám. Nejprve pozvolna, později nátlakem mění kulturu 
země, která je přijala. Kdyby tento trend pokračoval, došlo by na 
tvá slova o islámské nebo čínské civilizaci v oblasti střední Evro
py. Pro mne je zajímavé sledovat, jak rychle se americká oficiál
ní teorie tavicího kotle (melting pot) začala po "září" měnit. 
Donedávna Spojené státy pranýřovaly evropské země za selek
tivní emigrantskou politiku. Dnes ji začÚ1ají praktikovat samy, 
a zdá se, že budou daleko důslednější. Ukazuje se tedy, že namís
to celosvětové společenské homogenizace nastává ideologické 
vyhraňování a utužování tradičních civilizačních bloků. Možná, 
že je to tak dobře. Nejprve vzájemný respekt, pak neagresivní 
"oplodňování", vzájemné obohacování hodnotami, které jsou 
vlastní jednotlivým kulturám. Taková rovnováha civilizačních 

okruhů, jak jsi to sám už dříve naznačil, by mohla aspoň na čas 
představovat pluralitní uspořádání světa. To jsem ale jistě idealis
ta na druhou. 

Pavel: Není to zvláštní, že naše závěrečné myšlenky se zabý
vají více principy než objevy? Člověkem a uspořádáním společ
ností spíše než tím, co se ještě nám lidem podaří v budoucnu 
odhalit a dokázat? Je zřejmé, že podmÚ1kou a předpokladem 
příštího pokroku bude muset být nejprve pořádek ve vlastním 
domě. Ježíšova rada, že máme usilovat nejprve o království Boží, 
začÚ1á být opět aktuální a dává hluboký smysL A také jsme jím 
byli varováni, abychom nepečovali úzkostlivě o zítřek, protože 
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zítřek se postará sám o sebe. (Mt. 19,27-34) 
O budoucnosti toho lze říct s jistotou opravdu pramálo. 

I v oblasti technologických objevů se sami profesionálové 
naprosto mýlili v předpovědích. V roce 1943 předseda IBM Tho
mas Watson prohlásil, že na celém světě bude zájem tak o pět 
počítačů. Ale i v sociální oblasti nastaly nepředvídatelné změny 
a převraty. Futurolog Warren Wagar ve své knize Short History of 
the Future, vydané 1989, předpovídal, že Sovětský svaz přetrvá 
dalších 50 let. A nebyl sám. Berlínská zeď padla následující rok 
a Sovětský svaz,plánovaný "na věčné časy", se rozpadl v r.1991. 
Po pádu komunismu se u nás v republice vtipkovalo: Se Sovět
ským svazem na věčné časy - a jak to uběhlo! 

Josef: Podobně se nesplnila miléniová proroctví. Nemyslím 
jen na různé apokalyptické vize, ale na technické předpovědi, 
např. že "Y2K computer bug" rozvrátí světovou ekonomii a při
vodí na světě chaos. Elektřina bude vypnuta, nepoteče voda, 
domy zamrznou, obchody nebudou prodávat potraviny apod. 
I v naší domácnosti jsme na radu vlády nakoupili extra potravi
ny a napustili vanu vodou. Nestalo se nic. V týdnu po Novém 
roce 2000 stály před obchody s průmyslovým zbožím řady obča
nů, kteří se snažili vrátit elektrické generátory, zakoupené "pro 
každý případ", kdyby dodávka proudu opravdu vynechala. Jak 
ale bylo později konstatováno, strach z Y2K způsobil, že všechny 
instituce i soukromé podniky se na možné poruchy připravily. 
V důsledku pozitivní a všestranné reakce na varování se možné 
pohromě předešlo. Kdyby se jen proroci morálních a sociálních 
pohrom setkali s takovou odezvou! 

Pavel: Starozákonní proroci předpovídali boží tresty, jestli lidé 
nezmění své hříšné chování. Tak bylo uchráněno zkázy město 
Ninive, ale potrestány byly Sodoma a Gomora. Dnešní předpo
vědi se týkají spíše přírodního prostředí. Snižme znečišťování 
ovzduší, nebo dojde ke katastrofální změně klimatu! Nedovolme 
geneticky modifIkované plodiny, transplantáty ze zvířat a podob
ně, nebo na to jednou všichni doplatíme! A tak bychom mohli 
pokračovat a pokračovat. Doslova cítíme, jak nás děje a dějiny 
předbíhají. .. 
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Josef: Zrovna včera přinesl tisk zprávu, že naši planetu 
"o vlas" minul meteorit 2001 YB5, o průměru jen asi 350 metrů. 
Byl spatřen teprve po Vánocích, jen deset dnů před možným 
střetnutím se Zemí. Ačkoli to byl jen relativně malý kus železa 
nebo ledu, byl by s to zničit zemi velikosti Francie a způsobit 
katastrofální škody v celé Evropě, kdyby tam byl dopadl. Aste
roidů velikosti od 100 do 1000 m v průměru krouží prý v pásmu 
mezi Marsem a Jupiterem několik tisíc, a větších nad 1km asi 
700. Zajímavý byl titulek článku "Připomínka toho, co nás čeká 
a co nás nemine". Ale, jak napsal básník: 

Však lépe v mylné naději sníti, 
před sebou čirou temnotu, 
nežli budoucnost odhaliti, 

strašlivou poznati jistotu! 

Obojí je tedy možné. Prosperita, krize i zánik. Vidina prospe
rity je silný motor lidského počínání, ale k smyslu a naplnění 
života nestačí. Strach odzbrojuje a paralyzuje. Naděje, sestra Víry 
a Lásky, nás nabádá zaměřit svůj zrak spíše vzhůru než kupředu. 
Můj profesor Dominik Pecka by řekl: "Studente, snažte se žít Sub 
specie aeternitatis - pod zorným úhlem věčnosti." 
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v. JE oPĚr VEčER ... 

Je opět večer, stále ještě večer s plným sluncem. Vlévá se do již
ních oken misijního obydlí, jsme teprve na začátku července.jeze
ro je dnes tiché, rozlitá vyblýskaná ocel, po které bruslí dvě malé 
plachetnice. Sedíme zamlklí, bez nutkání otevřít nové téma pro 
dialog. Pavel zítra ráno odlétá. Nejen na jih do Toronta, kam se 
josef bude vracet za další dva týdny, ale dále, přes oceán do malé 
země, která se honosí tím, že je v srdci Evropy. Škoda, že být v srdci 
Evropy už neznamená být srdcem Evropy, jak jím snad české země 
kdysi byly. Ale Pavel zítra odlétá, a zůstane po něm prázdnota. 

Myšlenky těkají. Konvici na kávu jsme dnes už nepostavili. Co 
jsme toho spolu za ty dva týdny, daleko od svých domovů, napo
vídali! Pletli jsme dohromady vědu, politiku, filozofii i nábožen
ství, a při tom vyšlo zvolna najevo, že křesťanská víra je nám nej
bližší. Chtěli bychom se proto trochu obhájit. Předně, v naší knize 
jde o osobní rozhovory. Ty jsou většinou spontánní a rozbíhavé. 
Mezi přáteli, kteří si vzájemně věří, jdou z hloubky duše. Svěřuje
me se s názory, které bychom měli rádi potvrzeny i druhou stra
nou, abychom se ujistili, že nejsme sami, kdo je sdz1í... Za druhé, 
každý z nás, a předpokládáme, že i z vás, trpěliví čtenáři, kteří jste 
nás sledovali až k tomuto bodu, usilujeme o to být celistvými, vše
stranně rozvinutými osobnostmi. Vědec má mít informovaný 
názor např. na umění, ekonom na filozofii, teolog na vědu, a všich
ni pak bychom měli mít zdravý, ucelený světový názor. Ten zahr
nuje i osobní víru ve smysl naší osobní existence. Tak nám neměj
te za zlé, že jsme odkryli svá ledví. Bylo to v naději, že také u mno
hých z vás dojdeme ohlasu. Není přece možné, že bychom byli ve 
svých vizích osamoceni. Také důvěřujeme, že budeme pochopeni 
i těmi z vás, které život vedl jinými cestami uvažování. Neočeká
váme, že se vším, co jste si přečetli, bude každý souhlasit. 

Pavel se ještě zapíše do knihy "hostů" misie. Za posledních deset 
let jsme tu my, "výzkumníci", zaznamenáni každé léto sami. Stár
noucí Otec Louis, jeden ze čtyř nebo pěti zbývajících členů kdysi 
početné misionářské rodiny Oblátů, sem přichází jen asi třikrát do 
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roka z přímořské osady Chesterfield Inlet. Má takových misií jako 
je Bakerovo jezero na starosti asi pět. Jeho dubnový záznam nás 
už dopředu vttá a přeje nám, abychom se v misii cítili doma. Záro
veň nás žádá, abychom po odchodu pečlivě zavřeli okna a odpo
jili všechny spotřebiče. Až se sem na podzim vrátí, bude už opět 
hodně pod nulou, tak aby v domě nezamrzly trubky nebo nevzni
kl požár. Stejně tak do zdejš{ misie dojížděla několikrát do roka 
i zlatá duše - sestra Vicky, členka kongregace Šedých sester. Upra
vovala oltář a vedla tu s mladými hodiny katechismu. Setkávali 
jsme se s ní vždy na cestě k Bakerovu jezeru, a to při mezipřistán{ 
na letišti osady Rankin Inlet, kam nám každoročně přinášela 
kHče od misie. Už se s ní nesetkáme a ani inuitské děti už neusly
š{ její mírný hlas. Sestra Vlcky v zimě náhle onemocněla a biskup 
Rouleau ji už jen přišel pochovat do jej{ rodné obce někde v Que
becu. Po našem odletu misie svatého Pavla opět na č~yři měsíce 
osiří. A to biskup misijn{ kostelfk ještě vloni rozšířil, takže teď 
pojme dvakrát tolik věřících. Když se ho m{stní rezident vyzývavě 
zeptal, proč kostel rozšiřuje, když nemá ani kněze, ani věřící, 
usmívající biskup odpověděl.·po půstu a utrpen{Velkého pátku při
jde Neděle zmrtvýchvstání. .. 

Existuje něco jako "sacredness", posvátno. Pragmatismus, který 
posvátno vystřídal, nás zbavil vn{mavosti a senzitivity. Vše se hod
notí podle toho, jaký je faktor rizika a užitku. Např. život jako 
kvalita vs. kvalita života. Bz1é a černé bylo zrelativizováno na všech
ny druhy šedi. Proto je třeba, aby někdo začal zdůrazňovat princi
py.Ale upřímně, rozumně a bez sofistiky. " Člověk je tvor s instink
tem a v{rou.jaká je jeho víra, takovým bude. " (Bhagavadgíta XVII, 
3) Napsáno před 3000 roky, a platné dnes v{ce než kdy jindy. 

Pavel je už pět dnů nazpět doma a Josef, jako dříve, si vyšel 
k jezeru ulovit několik snímků. Ku břehu přirazil velký člun 
s osádkou asi tuctu turistů. Vystupovali na břeh prokřehlí, přesto
že na sobě všichni měli teplé tmavomodré bundy.Asi nějaký zájezd 
bezpečnostn{ho sboru. " Tt7here are you from?" nedalo to Josefovi. 
"Senegal, " odvětil velký muž černé pleti. Hm ... "Odkud jste?" zkusil 
to u druhého. "Hungary," uslyšel odpověd: Divná kompanie, 
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zakroutil Josef hlavou a už se dál nezaj{mal. Pokračoval podél 
vody a pak se začal zvolna vracet k misii. Hned nad n{ stoj{ m{st
ní hotel Igloo a n{že po straně se rozkládá plochá budova samo
obsluhy Northern Store. V tom místn{m trojúhelniku, plném terén
ních čtyřkolek Honda a zvědavých kluků, mladičkých Eskymaček 
s ranečky nemluvňat v kapucích na zádech, zvolna kráčel jeden 
z těch právě vyloděných strážníků. " Tt7here are you from?" zavolal 
na těžkooděnce snědý klučina v tenkém tričku a s kulatou tváří. 
Muž z jihu se k chlapci sklonil a laskavě mu správnou angličtinou 
s měkkým přízvukem vysvětloval:"I am from the Czech Republic. 
You know, this is a country in the heart of Europe... To ale asi 
nev{š, kde je ... " Klučina nevěděl. To už stál Josef za čerstvě objeve
ným soukmenovcem a odpověděl za chlapce ve své, ještě perfektn{ 
mateřštině: "Zato my v{me, kde je Česká republika ... (( Muž v mod
rém se pootočil. "Dobrý den, krajane," pozdravil překvapeného 
rodáka Josef a podával mu svou pravici. "Copak vás až sem při
vedlo?" Ať se projeví severská srdečnost! Pán v modré bundě poda
nou ruku zdrženlivě přijal. Vyslovil své jméno a dodal:" Velvysla
nec České republiky. (( Josefe, teď ses dostal! Proto ten Senegálec, 
proto ten Maďar. Přece vrŠ, že čas od času kanadská vláda pořádá 
pro ambasadory okružn{ zájezd po kanadském severu. Na 80. 
stupni jsi je jednou sám provázel. Tohle byl jeden z takových VIP 
výletů. "A co vy tu děláte?" zeptal se nový představitel historického 
Královstv{ českého v bývalé Zemi prince Ruprechta. Bylo to sprše 
z diplomatické zdvořilosti. " V létě se už třicet roků toulám po Ark
tidě za výzkumem... V této osadě pracujeme už devátý rok ... 
Jinak uUm na Torontské univerzitě." Nevyznělo to přt1iš přesvěd
čivě. Neoholený Josef měl na sobě staré džfnsy s vytlačenými kole
ny od klečen{ v tundře a ošuntěnou větrovku. Dostal se do defen
zivy:" Omlouvám se, že jsem vás tak překvapil. Netušil jsem, s kým 
mám tu čest." "To nic," řekla jeho Excelence. "Tak se tu mějte 
pěkně.Já teď mus{m k obědu. My brzy odpoledne odlétáme dále na 
sever." Bunda, propůjčená kanadskou vládou, zašustila a zaleskla 
se v slunci. Škoda, že pan velvyslanec spěchal, pomyslel si josef Byl 
bych ho pozval do misie na šálek kávy a dost se toho mohlo Ark
tidě dozvědět. Ve vlastním jazyce. 
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Baker Lake, NunaVUI, January 28, 2002. 
'bLo-')-<l"', _,,,,-:>', ~ ..0-<1,,- 28, 2002 

Subject: Copyright release 
I\')r',': <l'f?'r' r'U<l'd<ll.'r' <l)"j"-><l'.,-r' 

I, Nancy Kangiryuaq (forrnerly Sevoga), agree thal an image of my woodcut The SIOry oj Baker 
Lake, may be used on a titie page of a Czech language book, co-authored by Josef Svoboda and 
Pavel Novacek, and tentatively titled Dialoguesfrom Baker Lake. 
l>~"t.., "-Y b"f"~-<l'" {r':>~'" -<ln,,-<-l>"'n" -"JL -<l"r"'>"t.. r'U-<l~'U-<l,-l>C~ The SIOry ofBakeT 
Lake 'bL,,')-<l'r l>'bl>ť,', -<l)Ll>-'!"-,,<l'L' nn"'pf"\.~""l>< L'A"t..o- ť:>"c-"'<:"t..o-
nnc;"'ťL ~< ťp l>'bl>ť"t..nJ', nnc;"'CI><-"o- -,!ť< l.,:>C <l'L-" <:>~ ..o~ť', <lLL-" CLa.. 
nn"'pf"\.~·l.," <ln'b"')'" Dia/ogues from Saker Lake 'bLo-')<lT 1>'6 ~ -",,-'l., 'o-dL:;' . 

. ::-:/. .. t('(~. .. ........ . 
a.. ~ť b'f'~-<l" 

Nancy Kangiryuaq, (formerly Sevoga) 
P.O. Box 131 
Baker Lake, NU 
XOCOAO 
Tel. (867)793-2708 
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Josef Svoboda je emeritním profesorem na Torontské 
univerzitě v Kanadě. jeho specializace je ekologie Arkti
dy. Narodil se v Praze (1929), ale vyrůstal v Bmě.jako 
dvacetiletý student Masarykovy university byl v r. 1949 
zatčen a odsouzen na 11 let pro údajnou protistátní čin
nost. Byl vězněn v jáchymovských uranových dolech, Leo
poldově, Mírově, Kartouzích a jinde. Po propuštění 
(1958) pracoval v brněnské ZOO, pak jako čerpač vody, 
později jako technik Botanického ústavu ČSAV v Brně. 
jeho žádosti o přijetí na Masarykovu univerzitu byly 
opakovaně zamítány. V r. 1968 odešel do Kanady. Baka

lářská studia dokončil na University ofWestem Ontario, London, Ontario (1970), 
doktorát (PhD) v oboru arktické rostlinné ekologie na University of Alberta, 
Edmonton, Alberta (1974). Od r.1973 působí na University ofToronto.je organi
zátorem vice než dvaceti severských expedic a autorem řady publtkací.je ženatý 
a má dva dospělé syny. jako emeritní profesor pokračuje ve své vědecké práci, 
zvláště na téma vlivu oteplování klimatu na arktický ekosystém, ale zabývá se 
také filozofickou interpretací evoluce jako cz1eného procesu pro budoucnost člo
věka a lidstva. V r. 1994 mu kanadská vláda udělila cenu za výzkum Severu 
a v r.1995 obdržel čestný doktorát biologických věd od Masarykovy univerzity . 

..J.r'A .... >c, Ph-O. 
A<-Lc-<I'O."......~, 1IJ'or'<k<'.<r'r' J\r'<><-c-~'f' 

Pavel Nováček přednáší globální environmentální pro
blémy na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univer
zitě Karlově v Praze.]e ředitelem Centra interdisdplinár
ních studií Up, které se zabývá problematikou udržitel
ného rozvoje, zejména ve vztahu k rozvojovým zemím. 
je také členem výzkumného týmu Centra pro sodální 
a ekonomické strategie UK, který přiPravuje střednědobé 
a dlouhodobé scénáře rozvojových pft7ežítostí a ohrožení 
pro Českou republiku. 
Narodil se ve Velkém Meziříčí (1961), vystudoval Příro
dovědeckou fakultu Univerzity Palackého (obor ochrana 

přírodního prostředt). Pět let působil jako krajinný ekolog na Slovensku (Ústav 
krajinnej ekológie SAV), kde získal doktorát (CSc.). V roce 1990 se vrátil zpět na 
Univerzitu Palackého, kde se věnuje pedagogické i výzkumné činnosti. DOry 
svému pracovnímu zaměření navštívil přes čtyřicet zemí na pěti kontinentech. 
je ženatý, má tři děti.je autorem několika knižních publikací (např. Thírd Tran
stit/on, 2002;Křižovatky budoucnosti, 1999; Chválí Tě sestra Země, 1998). V letech 
1993-1995 byl předsedou Akademického senátu Univerzity Palackého, v roce 
1997 získal Pamětní medaili rektora UP vydanou k 50. výročí obnovení a zno
vuotevření olomoucké univerzity. 
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