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Úvod / Úsvit průserů

K

dysi velice, velice dávno vycházelo slunce nad říčními
údolími a pláněmi Etiopie a na stromě si hověla mladá
opice.
Dnes už se nedovíme, nad čím toho dne přemýšlela,
ani co dělala. Dost možná zvažovala, že si půjde najít něco
k snědku, vyhledat samečka, nebo se podívat na protější
strom, jestli není náhodou lepší. Zcela určitě netušila, že
události daného dne z ní učiní nejslavnější zástupkyni jejího živočišného druhu v historii – a i kdybyste jí to nějakým způsobem oznámili, celý princip slávy by jí nejspíš
nedával pražádný smysl. Nevěděla ani o tom, že žije v Etiopii, protože to všechno se odehrálo celé miliony let předtím, než někdo dostal ten skvělý nápad vytyčit v mapách
čáry a vyznačená území pojmenovat, abychom o ně mohli
válčit.
Ona i její druzi se lehce lišili od ostatních opic žijících
v té samé době: cosi nezvyklého na jejich kyčlích a nohách
jim umožňovalo pohybovat se novým způsobem. Tyto opice právě započaly sestup ze stromů, aby se naučily chodit
savanami vzpřímeně: odstartovaly tím změnu, která nakonec vedla až k vám a ke mně a každému dalšímu člověku na
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této planetě. Opice to netušila, ale žila na začátku jednoho
z nejpodivuhodnějších příběhů v historii. Na úsvitu úchvatné lidské cesty.
Pak spadla ze stromu a zabila se.
Zhruba o 3,2 milionů let později vykopala jiná skupina
opic – některé s doktorátem – její zkamenělé kosti. Protože se tak stalo v 60. letech a oni zrovna poslouchali slavnou
píseň od skupiny proslulých Liverpoolanů, rozhodli se ji pojmenovat Lucy. Nalezli v ní úplně nový druh – který dnes nazýváme Australopithecus afarensis – a označili ji za „chybějící článek“ mezi lidmi a opicemi. Objev Lucy uchvátil svět:
stala se slavnou, její kostra absolvovala několikaletou šňůru
výstav po USA a dnes je z ní největší atrakce Národního muzea v Addis Abebě.
Tato kniha je o lidech a o tom, jakou neuvěřitelnou schopností posrat věci disponují. O tom, jak vedle každého úspěchu, díky kterému jste hrdí na to, že jste člověk (umění,
věda, hospody), vždycky stojí něco, kvůli čemu jen nevěřícně
a zoufale kroutíte hlavou (válka, znečištění ovzduší, hospody na letištích).
Je poměrně pravděpodobné – bez ohledu na vaše osobní názory a politickou orientaci – že jste se někdy v poslední
době alespoň jednou pozastavili nad stavem současného
světa a pomysleli si: do hajzlu, co jsme to provedli?
Tato kniha by vám měla dát alespoň titěrné zrníčko
útěchy: nebojte se, tohle jsme dělali vždycky. A hele, pořád
jsme tady! (No jasně, ve chvíli, kdy tohle píšu, nám schází
jen několik týdnů do plánovaného jaderného summitu mezi
Donaldem Trumpem a Kim Čong-unem, který se nakonec
může či nemusí uskutečnit a může či nemusí dopadnout
dobře. Bohužel mám uzávěrku ještě předtím, než zjistíme,
jestli tady všichni zařveme, nebo ne. Budu tedy pracovat
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s předpokladem, že pokud skutečně tuto knihu čtete, dožili
jsme se přinejmenším konce července.)
Existuje spousta knih o největších úspěších lidstva,
o nejvýznamnějších vůdcích, nejgeniálnějších vynálezcích,
o nezkrotném lidském duchu. A pak také spousta knih
o chybách, jichž jsme se dopustili: o individuálních hovadinách i celospolečenských selháních. Nenajdete ale zase tolik knížek o tom, jak se nám daří – znovu a zase – věci skutečně, do hloubky a katastroﬁcky podělat.
Ironií osudu, již si vesmír tak často a rád užívá, jsou
důvody, proč umíme věci tak neskutečným způsobem zvrtat, nezřídka ty samé, jež nás odlišují od zvířat a umožňují
nám dosahovat velikosti. Lidé dokáží v přírodě vysledovat
určité vzorce, ty pak předat dalším lidem, což nám dává
schopnost představit si dosud neexistující budoucnost:
stačí změnit tady tohle a stane se tohle a svět bude o chloupek lepší.
Jediný problém je v tom, že… inu, nic z toho nám až
zase tak dobře nejde. Kterékoli upřímné zhodnocení dosavadních lidských snah na této frontě nutně vyzní jako brutální roční hodnocení od šéfa, který vás nesnáší. Nacházíme
vzorce i tam, kde žádné neexistují. Naše komunikační dovednosti někdy, ehm, poněkud drhnou. A navíc jsme chronicky neschopní uvědomit si, že změnou tady toho způsobíme navíc támhleto a k tomu tamto ještě horší. Což nakonec
vede k Ó, Bože, co se to děje a jak to zastavíme.
Bez ohledu na to, kam až lidstvo vystoupá a kolik výzev
překonáme, vždycky jsme jen krůček od katastrofy. Jeden
příklad z historie: v jednu chvíli jste Sigurd Mocný (severský
orknejský hrabě z 9. století) a vracíte se na koni z bitvy s hlavou svého soka Máel Brigta Špičáka přivázanou k sedlu.
Chvíli na to jste… no, jste pořád Sigurd Mocný, ale za
pár dní umíráte na infekci, kterou jste si přivodili tak, že
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vám vyčnívající špičák Špičákovy useknuté hlavy rozedřel
lýtko, zatímco jste si to vítězně pelášil domů.
Opravdu: Sigurd Mocný se pyšní pochybným prvenstvím ve vojenské historii – byl totiž zabit nepřítelem, jehož
o několik hodin dříve sám připravil o hlavu. Což nás přivádí
k důležitým lekcím o a) nabubřelosti a b) o důležitosti výběru nepřátel s náležitou úrovní ústní hygieny. Právě pýcha
a následné pády budou hlavním tématem této knihy. Fanoušky historických dentistických standardů můžeme na
druhou stranu poněkud zklamat.
(Stojí také za pozornost, že Sigurd Mocný a Máel Brigte Špičák spolu bojovali díky skutečnosti, že Sigurd vyzval
Máela Brigteho k bitvě se „čtyřiceti muži na každé straně“.
Máel Brigte souhlasil, načež se Sigurd dostavil s osmdesáti
bojovníky. Z jejich příběhu bychom si tedy mohli vzít ještě
jedno poučení, a sice, jak je důležité nebýt za úplného kokota, což je kupodivu téma, které se taktéž celou knihou
proplétá.)
Sigurd je však jen jedním z nešťastníků, které si historie
připomíná spíše pro jejich prohry než vítězství. V následujících deseti kapitolách si projdeme celé dějiny lidstva a pestrobarevný katalog pitomostí, jež lidé navršili. Rád bych vás
zlehka varoval: pokud tak úplně nemusíte škodolibost, pak
by asi bylo lepší na tomto místě knihu odložit.
Příběh lidského pokroku začíná s naší schopností myslet a tvořit. Právě tato schopnost odlišuje lidi od ostatních
zvířat – ale zároveň díky ní ze sebe vcelku pravidelně uděláme naprosté blbce.
V první kapitole s názvem Proč je váš mozek idiot se
podíváme na to, jak odlišně přemýšleli naši předkové –
a pak si ukážeme, proč naše snahy pochopit svět kolem nás
končí tak, že si s námi naše mysl hraje, selhává a vede nás
ke všem těm hrozným, příšerným rozhodnutím.
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Ve druhé kapitole s názvem Máte tu krásné prostředí
zavítáme k úsvitu zemědělství, kdy jsme začali měnit svět
kolem nás. Ukážeme si, jak pravidelně ničíme místa, na kterých žijeme, i naši nepřekonatelnou schopnost nedomyslet
odpovědi na otázky typu: Hele, co nejhoršího by se mohlo
stát, když změníme směr toku téhle řeky?
Pak se mrkneme na naše nešikovné pokusy poručit přírodě. V kapitole Život, ééé, ten si najde cestu si, mimo jiné,
povíme o tom, jak se předsedovi Maovi a jednomu marnivému shakespearovskému nadšenci podařilo způsobit dvě katastrofy jako přes kopírák, když v obou případech radikálně
podcenili ptáky.
Se svým rozvojem se nejstarší lidská společenství stávala čím dál komplexnější a brzy začalo být zřejmé, že potřebujeme někoho, kdo by za nás rozhodoval. Ve čtvrté kapitole s názvem Následujte vůdce se podíváme na výběr těch
úplně nejhorších nikým nevolených lidí, již tuto funkci kdy
zastávali. V kapitole pět, Síla lidu, mrkneme na to, jestli je
demokracie aspoň o chloupek lepší.
Přese všechno, co se nám podařilo změnit, se skutečný
potenciál lidstva ukázat se jako naprostí idioti naplno neprojevil, dokud jsme neobjevili celý svět a nezačalo docházet
k vzájemnému setkávání různých civilizací. Teprve v tu chvíli
jsme to pořádně rozjeli a skutečně a katastrofálně podělali.
Kapitola šest: Válka. Huh, k čemu je dobrá? Tady si
povíme o tom, jak se lidstvu nesmírně daří zaplétat se do
úplně zbytečných konﬂiktů, a shrneme si několik nejpitomějších věcí, jež z toho vzešly – včetně armády, které se podařilo prohrát bitvu, které se nepřítel vůbec nezúčastnil, či
ukázky, jak podělat dokonale zkoordinované útočné plány
tím, že zapomenete na to, že na Zemi existují časové zóny.
S hrdinskými postavami Věku zámořských objevů zamíříme do neznáma v kapitole sedmé s názvem Super
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veselá koloniální párty, v níž zjistíme (pozor, spoiler!) že
kolonialismus byl příšerný.
V kapitole osmé, nazvané Průvodce loutek a/nebo současných prezidentů diplomacií, se naučíme, jak elegantně
přistupovat ke komunikaci mezi dvěma odlišnými kulturami, mimo jiné na příkladu chorezemského šáha, jenž má na
svědomí patrně vůbec nejhorší politické rozhodnutí v dějinách. (Pro informaci: tenkrát hořely plnovousy.)
V posledních stoletích přinesl vědecký a technologický
pokrok bezprecedentní inovace, rychlé změny a vzrušující nové způsoby, jak může lidstvo selhat. To je tématem
deváté kapitoly s názvem Odvrácená strana technologií,
ve které si povíme o tom, že věda nemá za každou cenu
pravdu, a to na příkladech záhadného záření, jež dokázali pozorovat pouze Francouzi, a muže, jenž stál nikoli za
jedním, ale hned za dvěma z nejhorších omylů dvacátého
století.
Změny se dnes odehrávají takovým tempem, že se svět
stává poměrně nepřehledným. V kapitole deset, Stručná
historie špatně odhadnuté budoucnosti, se ohlédneme za
tím, jak často se nám podařilo nevidět ošklivé věci před tím,
než přišly.
A konečně, v kapitole Jak si posrat budoucnost se pokusíme kvaliﬁkovaně odhadnout, jak by mohly vypadat nejbližší století lidské bláhovosti, kdy nejspíš zůstaneme uvězněni na planetě Zemi díky vlastnoručně vyprodukovaným
odpadkům.
*
Tato kniha je o historii a o tom, jak se některé věci nepovedly. Proto je samozřejmě na místě zdůraznit, že se nám velice, velice často nedaří historii správně vyložit.
14

Úvod / Úsvit průserů

Problém je ten, že historie je nejistá: drtivou většinu věcí,
jež se v ní odehrály, se nikdo neobtěžoval zaznamenat a většina lidí, kteří ji zaznamenávali, se mohli mýlit, mohli být
šílení, mohli lhát, případně mohli nahlížet na věci extrémně
rasisticky (nebo taky často všechno dohromady). O Sigurdovi Mocném víme díky tomu, že se jeho příběh objevuje ve
dvou dílech: v ságách Královských a v ságách Orknejských.
Ale jak můžeme vědět jistě, že jsou pravdivé? Můžeme si být
zcela jistí, že se nejedná jen o nějaký neuvěřitelně legrační
staroseverský vtípek, který my nemůžeme pochopit?
Nevíme. Ne na sto procent, navzdory úžasné práci historiků a archeologů a odborníků z tuctu dalších oborů.
Množství věcí, jež známe a víme s jistotou, je nicotné proti
množství věcí, jež víme, že nevíme. A množství věcí, o nichž
ani nevíme, že je nevíme, je patrně ještě daleko větší, jen to
naneštěstí nevíme jistě.
Snažím se tím říct, že pravděpodobnost, že v této knize
o průserech nenarazíte na žádný průser, je, zcela upřímně,
minimální. Pokusím se upozornit na místa potenciálně zahalená nejistotou: řeknu vám, čím jsme si vcelku jistí a kde
se můžeme jenom kvaliﬁkovaně dohadovat. Snažil jsem se
vyhnout všem příběhům „příliš dobrým na to, aby mohly být
pravdivé“, legendárním historkám a historickým anekdotám, bujícím s každým dalším převyprávěním. Doufám, že
to nepodělám.
Což nás přivádí zpátky k Lucy, která před 3,2 miliony
let spadla ze stromu. Jak víme, že spadla ze stromu? Tak
tedy, v roce 2016 vydala skupina vědců z USA a Etiopie článek v Nature, nejvýznamnějším vědeckém časopisu. Provedli CT Lucyiných zkamenělých kostí, vytvořili počítačové
3D modely a zrekonstruovali její kostru. Zjistili přitom, že
zlomeniny na jejích kostech jsou takového druhu, jaký se
objevuje na živých kostech, zároveň se však nikdy nezhojily:
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tedy že Lucy žila, když se zranila, ale zemřela krátce poté.
Své objevy konzultovali s mnoha ortopedy a chirurgy, kteří se všichni shodli na jedné věci: jedná se o typ zlomenin
pozorovaný u pacientů, kteří spadli z výšky. Zlomená ruka
naznačuje, že se Lucy snažila zmírnit pád. Z geologického
výzkumu pak věděli, že Lucy zemřela v rovinaté krajině zarostlé stromy poblíž vodního toku: žádné útesy a skalní výběžky, ze kterých by mohla spadnout. Závěr? Lucy spadla
ze stromu.
Jde o pozoruhodné dílo, přijaté spoustou dalších odborníku z oboru. Jediný problém je ten, že několik málo dalších
odborníků – včetně Donalda Johansona, jenž Lucy objevil –
to nepřesvědčilo. Ti prohlásili: „Né, kámo, ty kosti jsou zlámané takhle, protože právě takhle dopadnou kosti, pohřbené na 3,2 milionu let pod zemí.“ (Trochu parafrázuji.)
Takže… spadla Lucy ze stromu? Možná. Dokonce lze
říct, že pravděpodobně. A to je v mnoha ohledech pointa
této knihy: máme k dispozici fantastickou schopnost vědecké dedukce, a přesto se můžeme mýlit. Můžete být nejlepší
na celém světě, provést nejlepší výzkum za celou kariéru,
průlomovou studii zveřejněnou v nejprestižnějším světovém časopisu, jenž shromažďuje neuvěřitelné pokroky na
poli paleontologie a fyziky, matematiky a medicíny, forenzních věd a geologie, jen aby nám dal nahlédnout bezprecedentním způsobem do časů před miliony let… a přesto
riskujete, že se na to někdo podívá a řekne: „Ha ha ha ha,
ne-ne.“
Právě ve chvíli, kdy máte pocit, že jste to všechno vyřešili, potká vás některý z neustále hrozících průserů.
Vzpomeňte na Sigurda Mocného.
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